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32 Tratat despre toleranfi

gi se plAng de prerogativele odioase sau diunitoare ale clerului.

Nu este nicidecum intoleranli si iei in rAs pe cei care gindesc

prost. Daci acegti oameni care cugeti strdmb ar fi toleranfi Ei

cinstili, ar fi greu s[ i1i bali joc de ei; daci sunt insolen[i gi per-

secutori, atunci si-{i rdzi de ei reprezinti un act de dreptate, un

serviciu adus umanitifii, dar niciodati nu poate fi vorba despre

intoleranfl: a lua in ris un om 9i a-l persecuta sunt doul lucruri

cu totul diferite.

S-a mai spus ci liber-cugetitorii sunt periculogi pentru c[
ar forma un fel de secti; alte nezbitie absurdi. AceEtia nu pot

alcitui nicio secti, pentru ci principiul lor de cipdtii este ca

fiecare si fie liber si gAndeascd ce doreEte Ei si exprime orice

idei doregte; aceqtia se asociazi doar impotriva persecutorilot

gi nimeni nu ii poate acuza de sectarism pe cei care doresc sd"

apere dreptul cel mai nobil qi mai sacru pe care omul l-a primit
de la natur6.
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TSTORIA PRESCURTATA A MORTII

LUI JEAN CALAS

Crima impotriva lui Calas, comisi in Toulouse cu ajutorul

justiliei, la data de 9 martie 1762, este unul dintre acele eve-

niment deosebite care meriti atenfia noastrl qi a posteritilii.

uitlm iute miile de morli care au pierit in bltnliile flri numir,

nu numai pentru c[ acest lucru reprezinti fatalitatea inevitabill

a rlzboiului, ci pentru ca cei care mor din cauza armelor puteau,

la rindul lor, si-qi omoare duqmanii, qi nu 9i-au dat viala fariL si

aibl posibilitatea de a se apdta. Acolo unde primejdia 9i avan-

tajul sunt egale, tulburarea inceteazi, ba chiar 9i compasiunea

iEi pierde din greutate; dar cind un tatl de familie nevinovat

ajunge in ghearele erorii, ale pasiunii sau fanatismului, este alt-

ceva. Daci acuzatul nu poate aduce in apirarea sa decAt propria

virtute; daci cei de care depinde viafa lui nu risci, in timp ce-l

condamna, decdt si se inEele; daci aceqtia il pot ucide nepedep-

si[i, atunci strigitul public trebuie si se inalle, cici fiecare ar.em

a ne teme pentru viafa proprie cdnd vedem ci nimeni nu este

sigur pe viala sa in fala unui tribunal intrunit tocmai pentrlr a

veghea asupra vielii cetilenilor; atunci toate vocile publice tre-

buie si se uneasci pentru a cere r[zbunare.
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in strania afacere de care ne vom ocupa este vorba despre

religie, despre sinucidere, despre paricid; este vorba sd aflim

dacl o mami gi un tatd Ei-au strangulat fiul pentru a-i fi pe plac

Domnului, dacl un tAnar Ei-a gAtuit fratele, dacd un prieten qi-a

sugrumat amicul gi dacd judecitorii au a-Ei reprosa cd au trimis

la moarte un tati inocent sau cd au crutat o mami, un frate, un

prieten - toli vinovali.

|ean Calas, in vdrstd de gaizeci gi opt de ani, era negustor la

Toulouse de mai bine de patruzeci de ani, qi era qtiut de tofi cei

care l-au cunoscut drept un tati bun. Era protestant, la fel ca so{ia

sa gi toli copiii lor, in afari de unul singur, care a abjurat erezia qi

ciruia tatil ii acorda pensie alimentar[. ]ean Calas pirea indea-

juns de departe de fanatismul absurd care destrami toate legitu-

rile sociale, aqa incAt a aprobat convertirea fiului siu, Louis Calas,

la catolicism; de altfel, a linut in casi, vreme de treizeci de ani, o

slujitoare catolic[ ferventi, care i-a crescut toli copiii.

Unul dintre fiii lui Calas, Marc-Antoniu, era om de litere;

trecea drept o fire nelinigtiti, sumbr[ gi violentl. Acest tAnir

care nu a reugit nici in arta negotului, pentru ci nu avea inclina-

lii citre aga ceva, nici in avocifie, pentru ci ii trebuia un certifi-

cat care si-i ateste religia catolici - pe care nu l-a putut ob[ine -,
a hotirdt si-gi ia viala gi chiar i-a vorbit despre acest lucru unui

prieten; el a luat hotir6rea de a se sinucide dupi ce mai intAi a

citit tot ce se poate citi despre sinucidere.

in fine, dupi ce intr-o zi gi-a pierdut tofi banii la jocul

de c5r[i, qi-a dus planul la indeplinire. Un prieten al familiei

gi al sdu, pe nume Lavaisse, in vdrsti de noudsprezece ani,

cunoscut pentru candoarea gi blAndelea moravurilor sale,

fiul unui avocat celebru din Toulouse, sosise in ajun ln oraq,
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venind din Bordeauxr. A luat cina cu familia Calas; tatdl, mama,

Marc-Antoniu, fiul cel mare, gi Pierre, mijlociul, au mAncat

impreuni.

Dupd cini, cei prezenfi s-au retras intr-un mic salon, iar

Marc-Antoniu a dispirut la un moment dat, spunAnd ci-gi

va petrece restul serii la cafeneaua unde obi;nuia si se duci'.

CAnd tinirul Lavaisse a vrut si plece acasl, Pierre l-a condus

spre iegire; coborAnd scara, l-au gisit jos, lAng[ magazin, pe

Marc-Antoniu doar in cimagi, spAnzurat de o ugi. Hainele sale

fuseseri impiturite gi puse pe tejghea; cimaga nu era gifonat[,

pirul siu era bine piept[nat, nu prezenta nicio rani pe trup,

nicio zgArieturi2.

Vom trece peste detaliile anatomice despre care avocalii au

dat seami; durerea gi disperarea tatilui gi a mamei nu se pot

descrie in cuvinte; strigitele lor au fost auzite de vecini. Lavaisse

gi Pierre Calas, coplegili gi ei de durere, au alergat totuqi dr-rpi

medici gi dupa oamenii legii. in timp ce alergau s[ anunle auto-

ritilile, in timp ce tat[l gi mama plAngeau gi lipau, lumea din

Toulouse se qi adunase in jurul casei. Poporul era superstilios

Ei violent; li privea ca pe niqte mongtri pe acegti frali care aveau

o alt[ religie decAt el. S[ ne amintim c[ in oragul Toulouse i

se mullumegte solemn lui Dumnezeu pentru moartea regelui

Henric al III-lea gi ci aici s-a ficut jurimdntul de a-l asasintr

pe cel care l-ar recunoagte drept rege pe marele Ei bunul rege

Henric al IV-lea. De altfel, acest oraE sirbitoregte fhstuos, in

fiecare an, printr-o procesiune gi cu mare bucurie, ziua in care a

masacrat 4 000 de cet[leni eretici, acum dou[ secole'. in zacltrr

gase edicte ale Consiliului municipal au interzis aceasta odioasi

. 
Este vorba despre Noaptea SfAntului Bartolomeu, 2312'1 august 1572. (N. t1'.)
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sirbitoare, cdci cei din Toulouse au continuat si o celebreze, ca

pe Florii.

Un fanatic din mullime a inceput si strige c[ ]ean Calas qi-a

spAnzurat propriul fiu, pe Marc-Antoniu. Acest strigit, repetat

din gurl in gur[, a devenit unanim; allii au inceput sd strige ci a

doua zi defunctul urma sa renege religia protestantd gi si treaci
la catolicism Ei ci familia sa, impreuni cu tdnirul Lavaisse, l-au

ucis din ura fa{d de religia catolici.

Dup[ o clipi, intreg oragul era incredinlat de acest lucru;
to(i erau convinqi ca la protestan[i existd o cutum5., gi anume

ci parintii trebuie sd-gi asasineze fiul atunci cind acesta doregte

si se converteasci la alti religie. Spiritele odati dezlin{uite, cu

greu pot fi domolite. S-a spus ci protestanlii din Languedoc s-ar

fi reunit in ajun, ci ar fi ales in unanimitate un ciliu din cadrul
sectei qi c[ alegerea cdzuse pe tdnirul Lavaisse, ci acest tAnir,
in numai douazeci gi patru de ore, primind vestea desemnirii
sale drept ciliu, alergase de la Bordeaux la Toulouse pentru a I

ajuta pe ]ean Calas, pe solia acestuia gi pe fiul Pierre si ucidi un
prieten, un fiu, un frate.

Domnul David de Beaudriguez, judecitorul principal al

orasului-, stArnit de aceste zvonuri Ei dorind si se remarce prin-
tr-o intervenlie prompt[, a procedat impotriva regulamentului

gi ordonanlelor, astfel ci familia Calas, Lavaisse si servitoarea

catolica au fost intemnilafi. S-a procedat la un interogatoriu,

la fel de ilegal ca intreaga proceduri. S-a mers gi mai departe:

Marc-Antoniu, fiind un mort calvinist si sinucigAndu-se, cada-

' Funclie care pe vremea aceea ie reunea pe cea de funclionar de polilie gi

de judecdtor de instructie. (N. ,r.)
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vrul siu ar fi trebuit si fie pedepsit in mod exemplar., con-

form obiceiului, dar a fost inhumat cu mare pompi in biserica

Saint-Etienne, in ciuda opozi{iei preotului, care a protestat

impotriva acestei profaniri a bisericii Ei cutumelor.

in linutul Languedoc existi patru confrerii de Penitenli

catolici: cea albi, cea albastri, cea gri gi cea neagr6. Fralii poartl

un vegmdnt lung, cu capiEon gi cu o masci ce are decupate doui

giuri pentru ochi; fralii au f[cut demersuri pe lingi ducele de

Fitz-fames, comandantul provinciei, pentru a intra in rindurile

lot dar acesta i-a refizat. Fra[ii din confreria albi i-au organi-

zatun serviciu funerar lui Marc-Antoniu Calas, ca unui martir.

Niciodat[ vreo Biseric[ nu a organizat o ceremonie mai pom-

poas[ pentru un martir, dar aceasti ceremonie a fost inspdimin-

tltoare. Deasupra unui magnific catafalc a fost inillat un schelet

care era miEcat Ei care il intruchipa pe Marc-Antoniu, linAnd
intr-o m6ni o ramur[ de palmier, iar in cealalti, pana cu care

trebuia si semneze cererea de abjurare a ereziei, care lnchipuia

de fapt, in acele momente, semnarea actului de condamnare la

moarte a tatilui sdu.

in acele momente, nefericitului care igi luase viala nu-i mai

lipsea decit canonizarea, cici tot poporul il privea ca pe un

sfAnt; unii il invocau in rugiciunile lor, al1ii mergeau s[ se roage

la mormintul siu, unii ii cereau si facd minuni, allii povesteau

despre minunile pe care le-ar fi inftptuit deja. Un cilugir i-a
smuls ciliva dinfi din maxilar, pentru a-i pdstra ca pe relicve.

O credincioasi cam surdi afirma ci ar fi a:uzit dangdtul clopo-

. in original, trainer sur la claie desemna odinioard o pedeapsi' aplicati
cadavrelor sinucigagilor sau celor care mureau in urma unui duel ori a condam-

nirii la moarte. (N. ,r.)
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telor. Un preot apoplectic a pretins ci s-a vindecat dupd ce a

luat o poliune pentru provocarea vomei. S-a intocmit chiar gi

un proces-verbal cuprinzdnd relatari despre aceste minuni. Cel

care l-a redactat a ficut rost Ei de o atestare prin care un tAnir
din Toulouse ar fi innebunit pentru ci s-ar fi rugat mai multe

nopli la mormAntul noului sfint, firi si oblini minunile pentru

care implorase.

CAliva dintre magistrafii care l-au judecat pe fean Calas

aparfineau confreriei Penitenfilor albi gi, din acel moment, con-

damnarea la moarte a lui |ean pirea si fie stabiliti. insi ceea ce

i-a grlbit sentinfa a fost apropierea acestei sirbitori unice des-

pre care am vorbit mai inainte, pe care cei din Toulouse o cele-

breaz| in memoria masacrului celor 4 000 de hughenoli, iar in

1762 se implineau doud sute de ani de la sAngerosul eveniment.

intreg oragul se pregitea intens pentru aceasti sirb[toare, fapt

ce aprindea gi mai tare imaginalia afatate a poporului; se spunea

ci egafodul pe care urmau si fie traqi pe roati cei din familia

Calas avea si fie cel mai mare ornament al sirbitorii; se spunea

cd Providenla insdgi le aducea in dar aceste victime, pentru a fi
sacrificate in numele sfintei noastre religii.

Cel pufin douizeci de persoane au auzit aceste vorbe, ba

incl 9i altele, mult mai violente. $i acest lucru se intAmpli in

zilele noastre! intr-un secol in care Etiinfa gi filosofia au pro-

gresat atAt de mult! intr-o vreme in care o suti de Ecoli vorbesc

despre imblinzirea moravurilor! Se pare ci fanatismul, pe care

in ultima vreme izbinda ra{iunii l-a inveninat, se zbate cu furie

sporiti sub c[lciiul acesteia.

S-a format apoi un complet de treisprezece judecitori care au

lucrat zi Ei noapte pentru a pregiti procesul. Nu exista, de altfel,
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nicio probi care si incrimineze familia sinucigagului, dar reli-

gia tridati finea loc de dovezi. $ase dintre judecdtori au insistat

multi vreme si-i condamne pe fean Calas gi pe Lavaisse la tra-

gerea pe roati, iar pe sofia lui Calas, la flicirile rugului. Ceilalli

gapte judec[tori, ceva mai modera{i, doreau si examineze mai in

aminunt cazul. Dezbaterile in instanld au fost lungi gi aprinse.

Unul dintre judecitori, convins de nevinovdlia aatza\rlor gi de

imposibilitatea existenlei crimei, a pledat cu infocare in favoarea

lor; a opus zelul umaniti{ii zelului severitilii; a devenit avocatul

public al familiei Calas in toate casele din Toulouse in care stri-

gitele neincetate ale religiei abuzate cereau capul acestor neferi-

ci!i. Un alt judecitor, cunoscut in orag datoriti firii sale violente,

pleda cu aprindere impotrivafamiliei Calas, cu tot atita patimi

cu cAt primul judecitor se striduia si-i apere pe acuzafi. in fine,

zarya pe care au stdrnit-o cei doi a fost atit de mare, incAt au

fost silili si se recuze amAndoi qi s-au retras la !ar6. Dar, din

nefericire, judecitorul favorabil familiei Calas a avut delicate(ea

si persiste in a se recrtza, pe cAnd celilalt a revenit asupra deci-

ziei qi a inceput sd-gi reitereze acrtzallile; chiar el a fost cel care

a impus condamnarea la tragerea pe roatd a lui Calas, cici au

fost opt voturi contra cinci, unul din cei gase judecitori ,,favora-

bili", in urma presiunilor la care a fost supus, a trecut de partea

celor care cereau condamnarea. Se pare c[, atunci cAnd e vorba

despre un paricid gi despre condamnarea unui tat[, sentin]a tre-

buia si fie unanimi, cici dovezile unei asemenea crime3 trebuie

sd fie clare pentru toatd lumea; cea mai mici indoiali intr-un

caz de asemenea anverguri ar face si tremure un judecitor care

trmeazd s[ semneze o condamnare la moarte.


