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Undeveloped European Cultural Pattern

As opposed to the tension found in Transylvania (due to the Romanian-Magyar
relations), in the land of Dobruja, throughout its entire known history, there was no
recorded conflict with inter-ethnic or inter-confessional tensions as causes. Romanian
intellectual (cultural) elites often take pride in this example of absolute tolerance, even in the
absence of a “social contract” that would intercede between ethnical minorities the socio-
economic or cultural-religious reports. In other words, Romania holds the key to the puzzle
that the EU is trying to solve for decades: a cultural model, perfectly functional, based on the
slogan “Unity in diversity”.

“Dobruja has always been a pattern of ethnic cohabitation, also from the
communicational point of view. In our case, the definitive element in human relations wasn’t
the tolerance, but the very good communication, built and hardened in time, was the one that
recommended us, constantly, as a reference standard in the interethnic interaction matter.”1

Dan Puric is known to be one of the most beloved public figures and member of the
intellectual (cultural) elite, even by the younger generation. Through his book, Who we are,
Puric teaches a lesson to the European institutions concerning the globalization, inter-
culturally, cohabitation, even civilizational processes: “…a model which can be given to
Europe is the Dobrujan one. There are 16 different ethnic groups there, which live without
identity tags. How about we send Europe an article and ask: can YOU live without identity
tags? How? This is how: following our pattern of human relations. Through a historical
assimilation metabolism, in Dobruja live Tartars (Huns), Jews, Armenians, Greeks, and so
much more, Bulgarians, Albanians etc. They live there and they are living together. (…) I
wonder why the Dobrujan model is not yet adopted by Europe; a pattern in which one eats
other’s Holy Bread, or shares the Easter Egg…, without ideological issues.”2

The Constitution of 2003

At the beginning of democracy in Romania, the NATO representatives, when referring
to ”flaws” of Eastern states with respect to democratization, alongside the access to mass-
media (especially television), equal rights for the opposition and the minorities, also

1 Serin Gafar, President of the Cultural Commission of the Turkish Democratic Union from Romania. (Bocai, 2008, ”Ethnic communities,
face to face with the «game of image» from mass-media”, http://www.cugetliber.ro/1205704800/articol/15951/comunitatile-etnice-fata-in-fata-cu-jocul-dea-
imaginea8221-din-massmedia/ (online January 2010).
2 Puric, 2008.
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mentioned the necessity to adopt a new Constitution of Romania3. Thus, in 1991, Romania
would adopt its first Constitution as a democratic and free state.

Once the Euro-Atlantic institutional integration was completed, the revision of the
Constitution was brought into play. The process took place during 2002-2003 and was
finalized by a referendum. The population was not interested by the subject of the
referendum, as the initial voter turnout was of only 4.14% in the first day. The fact that in the
second day of the referendum the official voter turnout was of over 55% justified some
analysts to call for a possible fraud4.

Minorities and justice, military service and governing through ordinances

One of the main subjects of debate, and actually the greatest bone of contention, was
on the subject of using the mother tongue in the justice system. Here we are dealing with the
merger of the national/European dimension with the homogeneity/heterogeneity one. Two
important parties at the time, GRP and DP, did not agree with the vote to modify the article in
question. GRP deemed the proposal a frontal attack on national unity, boycotting the voting
system in the Parliament and DP, through the voice of its then president, Traian Băsescu,
labeled the situation as intolerable, saying that ”to render the Justice System into a potpourri
of languages is intolerable”5. The third voice, a singular one this time, was SDP’s senator
George Pruteanu, who suffered sanctions from the party for the vote given “in the name of the
Romanian language”.

In the end, after discussions among parliamentary parties, four of them (SDP, NLP,
DP and DMUR) gave the final vote to the new Constitution. Regarding the article in question,
“the Review Committee found a formula of compromise that would also satisfy DMUR
members. According to it, the institution of the interpreter is not sanctioned by the
Constitution, as the Fundamental Law stipulates that the use of «interpreters» will be
regulated «so as not to hinder the proper administration of Justice”6, while the judicial
procedures take place in Romanian.

Another subject of discussion was the one regarding the elimination of the mandatory
military service, which surprisingly, did not give rise to debates, although from a NATO point
of view, Romania could maintain military service in the former regulatory frame7.

Another delicate point of revision was the one concerning the regulation of the
capability of the Government to emit ordinances. In the end, again, a compromise was
reached in this case also. “Without completely satisfying the opposing parties, […] the Senate
adopted the variant of the Review Committee, which stipulates that the Government is
obliged to motivate the urgency in the text of the ordinance”8.

Thus, the rapport of mediation for the revision of the Constitution was, in two weeks,
approved by the Senate, in order for it to pass without problems through the Chamber of

3 ”«Of course, there was much progress, but it is just as certain that there are many other things still to do. » [...] one of the concrete ways to
help will be the recommendation that the president of the NATO Parliamentary Assembly will make to the Permanent Committee of the
organization for the Romanian Parliament to receive the status of ”associate-delegate” at the activities of the Assembly. [this status was also
enjoyed by the Czech Republic, Poland, Hungary, Bulgaria and the Soviet Union]. [...] [NATO President, Charles Rose, on certain aspect of
the process of democratization in Romania that continue to preoccupy the organization] access to mass-media, especially the television;
equal rights for the opposition and the minorities; the adoption of the Constitution; organization of elections. [...] [on the request of the
Czech President, V. Havel, to not exclude the possibility of accepting some East-European countries as new NATO members] «Nowadays
there is a lesser need for the Atlantic Alliance, as things have changed. As the threat will subside, we will reduce our military forces. »”
(Căplescu, 1991, “NATO Parliament Members in Bucharest”).
4 Drăgotescu, 2003, “The Game for the Constitution Was Played up to the Last Minute”.
5 M.V.M., 2003, ”Due to the Use of Mother Tongue in the Justice Systems, DP Members Will Not Vote for the Constitution”.
6 Bogdan, 2003, ”In spite of GRP Boycott, the Senate gave the final vote to the New Constitution”.
7 Diac, 2003, ”From the NATO Point of View, Romania Can Maintain Mandatory Military Service”.
8 Bogdan, 2003, ”In spite of PRM Boycott, the Senate gave the final vote to the New Constitution”.
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Deputies.9. After voting for the Fundamental Law, the majority of the parliamentary groups
declared themselves satisfied with the new text of the Constitution10.

Post-integration moments: Lisbon

In December 2007, two events took place concerning the European Union. The first is
the signing in Strasbourg of the European Charter of Fundamental Rights, an event that did
not have a further echo in the Romanian press other than the informative article in the foreign
affairs page.

The second event, of an increased importance, is the signing of the Treaty of Lisbon
by the members of the European Union. The Romanian political elite, was devoid of interest
in what concerns the manner of functioning and regulation of the European Union. For
instance, within the Treaty of Lisbon, “Romania was the only state that did not request
anything”11, while France had objections to free market, England reserved the right to select
what matters from the justice and foreign affairs area will be conceded for coordination to
Brussels, also obtaining the right to not be held accountable for to respecting the Charter of
Fundamental Rights, and Poland obtained the postponement of the new voting system – “the
double majority” – until 201712.

For the journalistic intelligentsia, the Treaty is but a temporary solution of comprise,
but it brings nothing new13. Moreover, the tensions among member countries that, each on
their own turn, put national interest first (the elimination of terms that make mention of supra-
state authority, the rejection of treaties by national referendum), the specific labeling of the
high representatives of the Union (Euroscepticism determined by the different history from
the one of the Continent, which generated the debates on the title of the EU Foreign Affairs
Minister) and historic sensitivity (the change of the type of voting for the balancing of the
power rapport among the members) led to the creation of a current of opinion completely
opposed to the effort to finalize the document. In the Romanian press, the triumphant
atmosphere from Brussels during June was labeled, in no uncertain terms, the “Partially
United States of Europe”14.

Another critique is brought against the face change of the slow process of European
construction. After the negative experience of referendums in France and Holland, rejected by
popular vote, the European Union, from the slogans of “citizens’ Europe” and “democratic
participation to decision-making” ended up ratifying the Treaty in parliamentary sessions
(with the exception of Ireland). Thus, in order to eliminate any possible bureaucratic surprise,
the European project is re-delivered “into the hands” of the political body.

The Church and European integration

The Romanian Orthodox Church is member of the World Church Council (WCC)
since 1961 and member of the Conference of European Churches (KEK) since 1964. It
participates, along with the other Orthodox Churches, to the international theological
dialogues with the Roman-Catholic Church, the Protestant Churches, the Anglican Church
etc.

9 Ruse, 2003, ”The Constitution Has Finished Its Course through the Parliament”
10 With the exception of GRP that, through Dumitru Pop, affirmed: ”You have made a mockery of the country’s Bible!”. (Idem)
11 Iuraşcu, Oana; Rîpă, George Daniel, 2007, ”The European Treaty in the Soft Formula”
12 Idem
13 Vasilescu, 2007, ”To a New Treaty, New Negotiations...”.
14 Vasilescu, 2007, ”The Partially United States of Europe”.
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The Romanian Orthodox Church has a Bureau of Representation at the European
Union and the other European political institutions, in Brussels.15

The integration of Romania into the European structures was supported from the very
beginning by the Romanian Orthodox and Catholic Churches.

With the signing of the Treaty of Lisbon, the Churches have their “identity and
specific contribution within the instances of the European Union” recognized16. Thus, the
Orthodox and Catholic Church followed with interest the event from Lisbon, seeing it as a
means to promote “evangelical values”.

The support of the Romanian Orthodox Church and Greek-Catholic Church17 for the
integration into the European Union was made explicit into an official document signed on
the 16th of May 2000, at Snagov, along the other cults from Romania. ”We hereby express
our active support for this process, as we have always been European, we naturally strive
for this goal, being convinced that this integration serves the interests of our members, as
well as the ones of the entire Romanian society … the cults have the holy vocation to
contribute to the reconciliation and rapprochement between individuals and peoples for the
glory of God and the redemption of mankind”18.

Part of the intellectual elites recognized the development of the European structures,
but only its horizontal axis, neglecting the spiritual component. In an article, Andrei Pleşu
affirmed that “Europe from the «center» knows of the countries that it includes only as
much as it needs it order to align them. It does not look for its own part in their past and is
not interested in the existent latent [Christian] spiritual unity among the members and the
candidates on the basis of common religious and cultural experiences. The look into its
depths only searches for failures and guilt [the Balkan cruelty and nationalism] and the look
up only searches for metaphors. The «institutional» Europe is a Europe that, for the time
being, prefers to ignore its original [Christian] foundations”19. The same idea is supported
also by the Romanian religious elites who consider that, together with integration into the
European structures, a significant contribution is made to the verticality of European unity,
through the increase of the Orthodox factor, not only through the political, economic or social
transformation. ”Through the integration of our country and Bulgaria into the EU, the
presence of the Orthodox Christianity into the confessional, cultural and social landscape
of unified Europe is impossible to ignore and we will be called to partake in a dialogue that
is no simple matter. With the integration of our country, ROC will be in a permanent
Christian mission in order to protect its believers from the danger of apostasy, the distancing
from faith and God… integration is on the one hand a major challenge from the spiritual
point o view, and on the other hand our Church can contribute to the replacement of the EU
on a new foundation, namely a spiritual one20 by keeping the Christian-Orthodox spiritual
and cultural identity of the Romanian people and by developing communion with the other
European peoples”21.

15 The Romanian Orthodox Patriarchy, http://www.patriarhia.ro/ro/scurta_prezentare_ro.html (online January 2010)
16 ***, News flux recognized and recommended by the members of the Conference of Catholic Bishops from Romania, ”Church in the open,
transparent and regular dialogue with EU institutions”,  December 1, 2009, http://www4.catholica.ro/stiri/show.asp?id=18866 (online January 2010)
17 Andreescu, 2004, ”The Romanian Orthodox Church, Actor of the European Integration”, http://www.constiinta-critica.ro/upload/documente/doc78.pdf
(online January 2010)
18 The Declaration from Snagov, May 16, 2000, www.patriarhia.ro/Publicatii/BOREUROPA/snagov.html (online March 2007)
19 Pleșu, 2005, ”The European Vertical”, http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_values/andrei_plesu_verticala_europeana_00001_ro.pdf (online January 2010)
20 His Holiness Bartolomeu: ”The Europe that we are asked to join – a Europe constructed excessively on the economic and political factors,
where there is no trace of spirituality, culture and religion cannot even be brought up. A poor Europe, decapitated by its spirit, which is more
than terrible”. Dobrater, 1998, “In the view of His Holiness Bartolomeu Anania, «Europe Proposes that We Accept Homosexuality,
Electronics, Drugs, Abortions, Genetic Engineering»”.
21 Priest Tomescu, 2007, “The Role of the Romanian Orthodox Church in the European Integration of Romania. Exigencies, Problems and
Perspectives”, http://www.episcopiacaransebesului.ro/articole.php?article_id=34 (online January 2010).
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The Orthodox concept on the state-church relation and European integration: the
Byzantine symphony

As against the dominant “European” conception (inspired by the French Revolution),
for the Romanian Orthodox Church, the separation of the Church from the State is a
rationalistic anomaly. The Church represents the order in Heaven and the State the order on
Earth. As the order on Earth needs divine blessing in order to work, the separation of the two
planes served by said institutions is unseemly.

The Byzantine Symphony is the solution proposed by Emperor Justinian in the 6th

century for the union of the state with the church, at a time when the Christians supported the
separation of the institution of Caesar from the institution of Divinity. From the theocratic
perspective of Justinian, according to whom the Empire meant the sacred manifestation of the
world, the relation between the church and the state was also a symbiotic one. The state and
the church formed a single principle within which, although they fulfilled different functions,
they were both subsumed to the good of the Empire, as between the two there was no rapport
of subordination. ”«The well-being of the Church is the force of the Empire», these words of
Justinian represent the key of his theory”22. The Russian theologian Sergey Bulgakov
considered that through the Byzantine symphony, the Church refined the institutions of the
State through “its inner energies”. However on the long term, the tendency of the state to
subordinate the Orthodox Church became increasingly more obvious.

In the ’90s, Episcope Gherasim of Suceava maintained that the separation state-church
goes against Byzantine tradition. ”Where the Lord is, the Priest is also.” In the view of Teodor
Baconsky, the current Romanian Minister of Foreign Affairs, the Byzantine symphony is
obsolete, when the subordination of the Church by the State is an obvious matter. Hence,
Baconsky welcomes the legal separation of the state from the church, a measure meant to
render more efficient the European path of the Romanian society in the sense of the increase
of social equity and its political evolution. ”A Church that is subordinated by the State
(through Securitate files, wages for the clergy or funds for the maintenance of the places of
worship) cannot exert its vocation to correct, through judgment that appeals to spiritual
authority, the mediocrity of the political class or the mafia connections of the cleptocracy, not
even mentioning the unjust polarization of the resources of this country. […] Romania will
not benefit from the European experience as long as the Orthodox Church will remain
complacent in the ambiguities of «transition»’’ (Baconsky, 2007, p. 42). The discourse of the
young Minister is in the paradigm of the intelligentsia that omits the non-material resource of
the Church, for whom the popularity of the latter in society is explainable by a minus, a
“flaw”, the rudimentary character of the “civic sentiment”.

Kosovo

Although a Sister Church with the Serbian Church, during the events from Kosovo,
the religious elite of ROC avoided adopting an official attitude23. This was the position of
the Patriarchy, as well as of the high clergy, who accepted to talk in short about the situation
from the Serbian province. Iustin Hodea Sighețeanul, a high cleric from the Episcopate of

22 ***, Byzantine Symphony, http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/istoria-bizantului/simfonia-bizantina-80638.html (online January 2010)
23 ”We understand that the absence from the public space of BOR related to this subject is explained also by the current problems in the
relations with BOS concerning the new Cults Law from Serbia and the status of the Romanian communities from Serbia (Timoc and
Voivodina), problems with regard to which the leading bodies of both the republic and the Patriarchy of Serbia exhibited a total lack of
flexibility. While the Romanian authorities acknowledge the existence in Timișoara of a Serbian Episcopate, incorporated into BOS, the
Serbian authorities, ignoring any trace of reciprocity, grant to the Romanian Episcope of Dacia Felix only a temporary entrance visa, to be
renewed every 90 days, and forbid the Romanians from Valea Timocului the construction, with their own funding, of a church where they
might have religious service in the Romanian language.” (Brusanowski, Paul; Buta, Gheorghe; Carp, Radu; Picu Ocoleanu, R., 2007, ”The
Kosovo Dilemma and the Solution of Inter-religious Dialogue”)
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Maramureș and Satmar, made a few declarations on this topic, where he insisted on the idea
that “ROC must refrain from taking emotional and spontaneous attitudes towards
Kosovo”24.

The first official declaration, partially favorable to the Serbian Church, came only in
2008, in the letter of response of Patriarch Daniel, to the Patriarch of Serbia. There, the head
of the Romanian Orthodox Church affirmed that “The Romanian Patriarchy supports,
before public opinion and the various international forums, the right of Serbian Orthodox
believers from Kosovo and Metohia to freely manifest their faith and to protect their holy
grounds, considering that thus it fulfill a sacred duty to our brothers and sisters in Serbia,
faced with very difficult challenges”25.
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ANNEXES

Passage of Euro-Atlantic Integration

European Union
February 1, 1991 - The Romanian Parliament acquires the Special Guest Status at the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe;
February 1, 1993 - Romania signs the European Agreement establishing an association
between Romania, on the one hand, and the European Communities and their Member States,
on the other. This agreement, which created a free trade area between Romania and the
Member States, recognized the Romanian objective of joining the European Union. The
Agreement also provided financial and technical assistance from the European body;
The Copenhagen Summit (June 1993) was almost fully ignored by the press in Romania, as
happened with the Treaty of Amsterdam (November 1997) or the Tampere Reunion (October
1999).
October 7, 1993 - Romania becomes a member of the Council of Europe, with the deposit of
its instrument of accession to the Statute of the Organization;
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June 22, 1995 – Romania submitted the application to EU’s accession (in 1993 in
Copenhagen, the Member States decided that the associated states of Central and Eastern
Europe can become members of European Union when they meet the criteria of economic and
political - acquis communautaire);
April 1997 – the adoption of the Parliamentary Assembly’s decision (PACE) to stop the
monitoring of Romania to the commitments made at admission to membership, subject to
meeting certain requirements (Recommendation 1326/97 and 1123/97 Resolution of PACE).

The documents lay down for Romania following priority directions of action:
• reform the prison system;
• improve child protection system;
• amend the Criminal Code and Criminal Procedure Code, in

order to remove provisions contrary to the fundamental freedoms
contained in the Council of Europe legal instruments;

• amend the law on restitution of property confiscated in order to
ensure owners are ”restitutio in integrum” or a fair compensation;

• promoting a campaign against racism, xenophobia and
intolerance and initiation of measures for social integration of Roma.

July 1997. Romania is denied access to NATO in Madrid. That same month, in Brussels,
the European Commission rejects Romania in the first wave of enlargement to the East26,
occasion on which the Commission proposed the expansion with Czech Republic, Hungary
and Poland, which could add Slovenia and Estonia.

July 1997 - The European Commission adopted ”Agenda 2000” which includes ”opinion on
the request of Romania's accession to the European Union. Jacques Santer, President of the
European Union Commission, noted with that occasion that: ”Substantial efforts are
necessary in combating corruption and improving the judiciary and the protection of
individual rights against the police and intelligence and also improving the criminal justice
system, the situation of the Roma minority, and the protection of children in orphanages. The
ownership of land is not yet assured, the legal system is still fragile and the economic strategy
was not always consistent. Much of the Romanian industry is in a critical state, and
agriculture must be modernized; the low level of research and development, etc.”27

March 1998 - EU launches formally, the enlargement process, and in November of that year,
the European Commission publishes the first report on Romania's progress in meeting
membership criteria;
December 1999 - Helsinki European Council – opening of the accession negotiations with
Romania, February 2000 - official launch of the negotiation process of Romania's EU
accession;
European Councils in Copenhagen (December 2002), in Thessaloniki (June 2003), Brussels
(December 2003) and Brussels (June 2004) reiterated the support of the EU Member States to
close the negotiations in 2004, signing the Accession Treaty as soon as possible in 2005 and
the effective accession in January 2007;
December 2004 - completion of accession negotiations;
January 1, 2007 - Romania and Bulgaria join the European Union.

26 On July 12, 1997 an article appeared in Romania in which it stated that we were left out, while Hungary, Poland, Czech Republic, Slovenia
and Estonia have been accepted. Căplescu, 1997, ”Recurrence of the Madrid scenario? In Brussels, European Commission recommended that
Romania was not included in the first wave of EU enlargement”.
27 ***, 1997, ”Agenda 2000: Romania on the waiting list of European Union”.
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Romania - NATO
October 1991 - Romanian President Ion Iliescu, sends NATO's Secretary General a message
that sustains Romania's availability to engage in closer cooperation with NATO, stressing that
Romania considers NATO the only organization capable, both politically and military, of
ensuring the stability and security of new European democracies which are at the beginning of
the road28;
December 1991 - Romanian Foreign Minister Adrian Năstase, attended the first meeting of
the North Atlantic Cooperation Council (NACC). He proposed increased cooperation with
NATO;
February 1992 - NATO Secretary General, Manfred Wörner, pays a visit to Romania. The
Euro-Atlantic Center at Bucharest is being inaugurated;
February 1993 - President Ion Iliescu visits NATO Headquarters. He reiterated Romania's
willingness to integrate into Euro-Atlantic structures;
October 1993 - U.S. Deputy Secretary of Defense made a visit to Bucharest and presented
U.S. proposal to establish a ”Partnership for Peace”;
January 1994 - Romania is the first Eastern European country to join the ”Partnership for
Peace” program (designed for Euro-Atlantic cooperation on security, with a major role in the
inclusion of new members in NATO);
June 1996 - Romanian Parliament addressed an appeal to the parliaments of NATO member
states seeking support for Romania's aspirations to join NATO. The appeal emphasizes
domestic political consensus on the major objective of Romanian foreign policy;
February 1997 - Romanian President, Emil Constantinescu, meets in Brussels, the members
of the North Atlantic Council and NATO Secretary General, Javier Solana. On this occasion,
the president stresses that Romania is determined to join NATO;
April 1997 - The Romanian Parliament adopted unanimously a message to the 16 NATO
members, seeking support for a decision favorable to Romania, during the summit in Madrid;
July 8-9, 1997 – During the NATO summit in Madrid, the Czech Republic, Hungary and
Poland received an invitation to join the Alliance. Final handout confirmed further
enlargement process; the text nominates Romania through the candidate states that have
achieved significant progress in meeting NATO membership criteria, Romania is yet refused
the access to the alliance structures;
March 22, 1999 - NATO intervention in Kosovo (in April, Romania first allows access of
NATO aircraft in the airspace, and the following month, at the request of USA, the Alliance’s
aircraft receives access to Romanian airports);
April 23-25, 1999 - The NATO summit in Washington - the presentation of a Membership
Action Plan (MAP) for Albania, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia,
Slovenia, Macedonia;
September 11, 2001. The terrorist attacks on American soil.
2002 - Romania is invited to join the North Atlantic Alliance during the NATO Summit in
Prague (21-22 nov. 2002). At that time, the Allies launched joining invitations for 7 countries
- Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia;
March 29, 2004 - Romania formally joined NATO by depositing their instruments of
ratification to the U.S. State Department, the state holding the NATO Treaty. Preparation also
meant the signing of Treaties with neighboring states, the most important being the basic
treaties signed with Hungary (1996) and Ukraine (1997).

28 ***, Romanian Ministry of Foreign Affairs, Chronology of Romania - NATO relations,
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=25433&idlnk=1&cat=3 (online January 2010)
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The Church and the European Integration

The situation of the Romanian Orthodox Church and its ecumenical relations in
the context of the new Europe (1989-2009), the Word of His Beatitude Daniel, Patriarch of
Romania, at the time of celebration organized by Pro Oriente Foundation, Salzburg, June 12,
2009 and Vienna, June 15, 2009.

Romania's EU accession was supported by the Orthodox Church from the beginning,
the Romanian Orthodox Church being among the signers of the Declaration of Religious
Affairs regarding Romania's EU integration29.

Given the intense religious life of the faithful, the Orthodox Church has engaged,
along with the other faiths in Romania, ”to help enrich the European spiritual heritage and
culture, reaffirming respect for life, human dignity, right to property, and the value of family
and of human solidarity”30. Aware of being the largest Orthodox Church within the members
of the European Union, the Church held, throughout the country, pastoral-missionary
conferences on requirements, problems and prospects of European integration, conscious of
the fact that integration means a chance, but also a great responsibility31.32

”As inheritors and preservers of the Christian civilization and culture of the European
continent, and being at the geographic junction of East and West, we Romanians have the
vocation to promote dialogue and cooperation in Europe. In this regard though, we believe
that European unity should not only be reduced to the economic and political level, but must
be extended to Christian moral and spiritual values. In a world of markets and material profit
at any cost, Churches have the vocation to witness and promote the fundamental truths – of
the Gospel of Jesus Christ's love, human dignity (bearing in her the image of God), the sacred
gift of life, ethnic identity of every people and solidarity between peoples – to exit the
spiritual and material crisis”33.

Catholic Church: "EUROPE NEEDS OUR BROTHERHOOD", Metropolitan
JOSEPH34

With the message sent on the occasion of the Third European Ecumenical Assembly in
Sibiu, in September 7th, 2007, Patriarch Bartholomew stated that ”the foundation for a new
Europe cannot be only financial and political, but also with a cultural and national dimension.
For this reason we support with all the determination and Christian belief, we bless and help
to the creation of a human and social Europe, alighted by the eternal light of Christ”.

”The Orthodox mentality is prepared to understand the process of European
integration in all its subtleties and the ecclesiastical institution is ready to send its believers a
message of hope and trust. We expect though, that the European Union effectively assumes
the foundations of European culture and society and more openness to consider the
contribution that European churches can make in the process of institutional strengthening of
the Union”.

"Church in the open, transparent and regular dialogue with EU institutions"35

The Catholic Church in Romania, together with the European Commission
Episcopates (ECE), welcomes the entry into force of the Treaty of Lisbon [December 1,

29 ***, The Declaration from Snagov, May 2000, www.patriarhia.ro/Publicatii/BOREUROPA/snagov.html (online March 2007)
30 Tătaru-Cazaban, Miruna, 2000, ”Religion declaration regarding Romania’s EU integration”.
31 ***, 2006, Pastoral-missionary conference, ”Romanian Orthodox Church and European integration. Requirements, problems and
prospects”.
32 The Status of Romanian Orthodox Church and its ecumenical links, p. 6
33 idem, p. 10
34 Holiness (mitropolit) Iosif, Europe Needs Our Fraternity,
http://www.orthodoxero.eu/media/Documente/EUROPA%20ARE%20NEVOIE%20DE%20FRATERNITATEA%20NOASTRA.pdf?wb_9661_session_id=127109041f5e3ccbd4081982d8
a0ded7
35 ***, News flux recognized and recommended by the members of the Conference of Catholic Bishops from Romania, ”Church in the open,
transparent and regular dialogue with EU institutions”,  December 1, 2009, http://www4.catholica.ro/stiri/show.asp?id=18866 (online January 2010)
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2009], which introduces in the primary law of the European Union an article (no. 17) of
particular importance for the Church.

”By Article 17, the European Union recognizes the identity and specific contribution
of churches and hence can start a dialogue. ECE is optimistic in this respect, due to the
already practiced dialogue with the EU institutions, a dialogue that can now increase”, said
His Grace Virgil Bercea, the Greek Catholic Bishop of Oradea and representative for the
Bishops Conference of Romania (BCR) under ECE.

”The Catholic, Orthodox and the other churches in Romania, according to the Treaty,
have the right to enter this open, transparent and regular dialogue with EU institutions. It is
very important for Churches to find ways to dialogue, for the evangelical values to be worn by
Romanian parliamentarians, and not only by them, in the courts of the European Union”, said
His Grace Virgil Bercea36.

The three major privatizations attached to ”Euro-Atlantic integration”

”Bechtel Affair” (2003) – Infrastructure

At the time of its beginning (2004), the ”Transylvania highway” was the largest
infrastructure project in Europe37. With a length of 415 km, the four-lane highway starts in
central Romania (Brasov NV), reaching near Oradea, on the border with Hungary. Among the
cities connected by it, we can call: Brasov, Făgăraş, Sighişoara, Târgu Mureş, Cluj-Napoca,
Zalău and Oradea. The highway is designed to have 58 road passages, 94 bridges over the
motorway and 16 road knots38.

Although the contract stipulated that the work was planned for completion in 2013, of
a total of over 400 km project, after 6 years of site, in November 2009 exactly 42 km of
highway were opened, a section that was built at a cost of over one billion Euros. If we take
into account that the initial amount stated in the contract was 2.4 billion Euros, at present,
with the expense accounts put together39, the highway reached the cost of 5.6 billion Euros
over a stretch of road of approximately 10%, crossing a landscape that doesn’t pose
difficulties40.

In June 2009, a few years after taking over of the Transylvania highway project by
Bechtel Company, the Romanian transport minister, Radu Berceanu, said publicly what the
press implied for years: ”At the time the contract was signed with Bechtel, Mircea Geoană
made the necessary arrangements, being the U.S. ambassador at the time. It was speculated
that the contract was awarded so quickly, contract with a value exceeding two billion ...
contract that was negotiated in 6-7 days to help Romania to join NATO”41.

”The Frigates Affair” (2003) – Defense
Romania has the capacity to produce advanced combat ships - one example being the

destroyer/frigate Mărăşeşti, built in 1986, modernized by 1990, the flagship of the Romanian
Navy.

36 ***, News flux recognized and recommended by the members of the Conference of Catholic Bishops from Romania, ”Church in the open,
transparent and regular dialogue with EU institutions”, December 1, 2009, http://www4.catholica.ro/stiri/show.asp?id=18866 (online January 2010)
37 ***, About the ”Transylvania Highway”, http://www.autostradatransilvania.ro/page/2/Despre-Autostrada-Transilvania.html (online January 2010)
38 Cireașă, 2009, ”Reward for the Robbery Against the Romanian Tax-Payer, Bechtel Promoted the Chief of Transylvania Highway”
http://www.cotidianul.ro/rasplata_pentru_jaful_contra_contribuabilul_roman_bechtel_l_a_promovat_pe_seful_autostrazii_transilvania-103170.html (online January 2010)
39”Americans who are building Transylvania Motorway buy construction materials at minimum prices and they discount them at maximum
prices”, Șoica, 2009, http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/862939/Bechtel-negot-cu-piatra/ (online January 2010)
40 Șoica, 2009, ”Hyper-Charged Prices at Bechtel”, http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/862266/Preturi-umflate-la-Bechtel (online January 2010)
41 ***, 1999, ”Berceanu: The Contract with Bechtel was signed to ease the Integration of Romania in NATO”, http://www.realitatea.net/berceanu--
contractul-cu-bechtel-a-fost-semnat-pentru-ca-romania-sa-intre-mai-usor-in-nato_529687.html (online January 2010)
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However, the Romanian government decided in 2003 to acquire two second hand
British frigates, at exorbitant prices, instead of ordering the construction of new vessels in
Romanian sites at a much lower price, following the ship-admiral production line. Those
involved in the repair and use Mărăşeşti frigate catalogue this choice as a political bill. And
the purpose is none other than securing the accession of Romania to the North Atlantic
Alliance. To date, the Naval Forces purchase of "King Ferdinand" and "Queen Mary" frigates,
decommissioned by the British Royal Navy, is the most expensive single acquisition in the
history of the Romanian Army. "Only the initial purchase and first stage of modernization
of the two frigates ... have cost 185 million dollars, and after the second stage of the frigates
modernization, the total cost of the program could reach 600 million dollars."42

The business was so onerous that the British authorities were forced to open a criminal
investigation in 2006, although it brought disservice to their arms companies. "The request of
the British judicial bodies - which included references to large-scale frauds committed
during the acquisition process - has reached The Romanian National Corruption Department
(DNA). More specifically, according to judicial sources, British authorities had asked
Romanian prosecutors to initiate investigations and determine which are George and
Georgiana Barry’s contacts in Romania – the frigate deal’s intermediaries - with which they
would split a commission of over 7 million pounds. This is because, from British
investigation, it appears that the money would have entered the pockets of former Romanian
dignitaries43.

Furthermore, the purchase agreement included a 100% offset program44. In other
words, the British promised to compensate the equivalent of the amount paid for the
modernization of vessels, giving orders to the Romanian defense industry. And this
compensation was to take place within 5 years, through direct orders, participation in
privatization and investment45. However, none of the contractual obligations were met by the
United Kingdom.

”After nearly three years of negotiations with officials from the British Ministry of
Defense and representatives of BAE Systems Ltd., Romanians realized they were swindled
with the purchase of the two frigates that entered the navy equipment. These frigates for
which we paid three times more than was normal, was the price agreed by Romania, for
Britain to support our country's integration into NATO.

Thus, the purpose of "the frigates deal" was one, again, detrimental to the Romanian
state. The government decided to cancel, in April 2008, the agreements with the British,
"practically leaving the fleet of frigates without maintenance and modernization services”46

[emphasis added].

OMV-Petrom (2004) – Oil

Press releases are eloquent, at least in terms of public perception of privatization of the
largest Romanian company, ”Petrom”:

42 Diac, 2006, ”After It Spent Hundreds of Millions of Dollars on the Two Second-Hand Frigates, Romanian Army Wants to Buy a Second-
Hand American Nuclear Submarine. Nobody Knows what Romania Could Do With Such a Thing”.
43 ”An intermediary of BAE Systems, Barry George, and Romanian-born wife, Georgiana, were arrested Wednesday ... for they would have
appropriated one million of the commission, being accused of corruption and conspiracy to corrupt. Serious Fraud Office (SFO) in London ...
has confirmed that BAE Systems (fourth arms manufacturer in the world and first in the UK) has actually paid the seven million, but
declined to say to whom.” (Lică, 2006, ”Great Britain Sold in Romania Its Rusty Frigates With a Bribe of 7 million £”)
44 ”Industrial Offset Program for a period of 5 years. It is at 100% of the purchase agreement in which: *80-90% indirect offset for the
Romanian industry. A percentage of 60% of the total offset has as beneficiary the defense industry and it consists in direct orders,
participation in privatization, investment and 20-30% of the benefits go to civil industry. *10-20% direct offset addressed both to MND for
training activities and maintenance documentation, as to industry for logistic support activities industry and design.” (Idem)
45 Idem
46Dragomir, Doru, 2008, ”Frigates – Gate Between Victoria and Cotroceni. A New Record: BAE Systems Ltd. And The British Ministry of
Defence Stung Romania”.
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”If our country would have retained control of national oil, its position at Europe's
table would have been different. Through the sale of Petrom to OMV, the European interest in
the energy key area moves from Bucharest to Vienna”47.

Economy Minister Codruţ Sereş, showed in 2005 that ”Romania is the only Petroleum
State that has not defined leverages to stop the internal growth of gasoline’s price”48.

”Romanians already associate privatization with relentless rises affecting the living
standard. Romtelecom was privatized, subscriptions endeared, and OTE profit is 213 million
Euros on 9 months (2005). Petrom privatized, OMV has increased the price of gasoline, being
more expensive than in Austria. Therefore, OMV too, made a profit of over 500 million
Euros in 10 months at Petrom”49.

”After paying taxes on mining and royalties, Austrians remain in the final with a net
profit of 80%. It is the worst deal of the Romanian state. While OMV has tripled its oil
reserves following the acquisition of Petrom, and received huge profits - only the first half of
last year, the net gain was about 700 million Euros - Romanian state has lost billions of Euros
in just a year and a half" claim authorized sources in the oil sector. Romania receives from
Petrom-OMV the lowest oil royalties compared with other countries. Thus, while our country
gets about 8% of the oil company’s production value, for 10 years, in other states, oil
companies pay taxes between 40% and 65% of the production”50.

”No one ever suspected that Mozart candy will taste of Gazprom, until Russian
dissident Vladimir Bukovsky, invited at the Romanian Anti-Communist Resistance
Colloquium in Braşov, demonstrated in three minutes that we are some poor tenants of
reveries, with unpaid arrears: "I am for the third time in Romania and found that everywhere
is full of Lukoil gas stations. And Lukoil means Gazprom - which has 30% of the Austrian
OMV - and Gazprom does not mean anything other than the KGB, so things are clear,
through Lukoil, the KGB seized the entire energy system in Romania!” 51

”At that time, the privatization of Petrom was, according to the Government, one
of the conditions for EU accession, who didn’t although requested that the investor should
be made numberless favors that the Romanian state made on behalf of the EU. ... For the
whole year [2005], OMV took from Petrom 106 million Euros from dividends and 234.4
million Euros from the sale of its stations in the Balkans (178) by Petrom. Basically, the
Austrians gained from Petrom, already well above the amount of the acquisition”52.

In 2006, ”deputy head of the Office of State Ownership and Privatization in Industry
of the Ministry of Economy, Dorinel Mucea, who negotiated the contract for privatization of
Petrom, has been indicted yesterday by prosecutors of the Supreme Court, for offenses that
affect national security”53.

47 Chirieac, Bogdan, 2006, ”For Romanian Oil, Call Vienna”.
48 Nedelcu, 2005, ”The Selling of Petrom Left Us With No Oil”.
49 Pârvu, Elena, 2005, ”The profits, Exported Throughout the Own Chain of Companies”.
50 Trefaș, Cristina, 2006, ”While OMV – Owner on All Oil Reserves, Pays Insignificant Royalties in 10 Years, Romania lost, in 1,5 Years,
Billions of Euro from the Petrom Sale”.
51 Dinescu, Mircea, 2006, ”Vienna Doesn’t Believe in Tears”.
52 Cireașă, 2006, ”Romanian Meed: We Sold Cheap and We Bought Expensive”.
53 Toma, 2006, ”Ziua Effect – OMV”.
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Figures

Figure 1. The dynamics of trust in state institutions: 1990-2008 (Values of Romanians,
Research Institute for Quality of Life, July 2009; percent of population with confidence
in ...)

Figure 2. The dynamics of trust in traditional institutions: 1990-2008 (Values of
Romanians, Research Institute for Quality of Life, July 2009; percent of population with
confidence in Biserică – Church, Armată – Army)
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Figure 3 The dynamics of trust in EU and NATO: 1990-2008 (Values of Romanians,
Research Institute for Quality of Life, July 2009; percent of population with confidence
in ...)
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Figure 4 Rates of poverty in Romania 1989-1999

Rate of poverty in Romania 1989-1999.
Sources: Adevărul Economic, No. 3 (387) August 1999, Adevărul, No.

2938, November 16, 1999, Ministry of Labor and
Social Protection, August 2, 2000

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1989 1995 1996 1997 1998 1999

% Rate of poverty, % of total
population. Persons living
with and under 1,2 $ per
day



ETNOSFERA

ETNOSFERA, nr.1, 2011, p.21-29

DREPTURILE OMULUI ȘI „IEȘIREA DIN RELIGIE”
(partea a-II-a)

Mihail Ungheanu

Aşadar drepturile omului au devenit centrul tuturor preocupărilor politice ale
contemporaneităţii, lăsând la o parte ideea de guvernare de sine a societăţii şi a omului,
devenind numai o încercare de a satisface revendicări care nu cunosc limită şi eliberând o
dinamică socială care afectează negativ democraţia, golind-o de sens şi reducând-o numai la o
structură formală, procedurală1. De fapt, drepturile omului, în loc de a produce ceea ce promit,
sunt doar un pas mare către impotenţă colectivă2, către paralizie socială. Acest lucru este un
paradox, din pricina următorului motiv: din perspectiva acestei atitudini ideologice tot ceea ce
contează este absolutul drepturilor omului, sanctitatea individului, însă viața de zi cu zi arată
altfel, fiind  impuse exigențe ce nu pot fi satisfăcute, care duc la o degradare de fapt a omului
și a condiției sale, acesta fiind rezultatul de fapt al democraţiei drepturilor omului, adică a
unei democraţii a nemulţumirii, a protestului permanent fără justificare, care refuză să ia în
seama realitatea și efectele propriilor cerințe.

Această turnură şi transformare a societăţilor reprezintă, conform cadrului conceptual
al filosofului politic francez, o nouă etapă în cadrul procesului ieşirii din religie, proces prin
care socialul îşi dobândeşte autonomia faţă de religios, de legea naturală care prescrie omului
niște scopuri și anumite comportamente și respinge altele, deci de orice lege care i se impune
din afară. Colectivitatea se manifestă fie prin intermediul conducătorului sau corpului politic
ales, ea decizând asupra ei însăşi, asupra organizării, asupra legilor, etc.. Organizarea socială
nu mai ţine de ceea ce e dat, de respectarea unei naturi, ci de ceea ce este voit, ţine de
artificiu3. Ea este considerată a fi produsul  unui (fictiv) contract social, astfel încât singurul
principiu valabil de constituire este voinţa indiviziilor, fiind postulată anterioritatea acestora
faţă de comunitate. Din ideea aceasta a contractului social şi a ficţiunii atomismului social se
naşte concepția drepturilor naturale care a devenit în timp ideea drepturilor omului. Acesta
este tocmai dreptul natural modern care se opune dreptului natural clasic4, fiind hedonist,
dreptul politic hedonist având o putere revoluționară extraordinară, el având drept corelat
ateismul politic. Această reconcepere a dreptului natural este însoţită de un tip nou de filosofie
politică inspirată de către ştiinţa mecanicistă şi atomistă, totalitară, intolerantă şi reducţionistă,
care înţelegea şi definea omul plecând nu de la telos, ci doar de la nevoi şi dorinţe. De
asemenea acest drept natural, care a fost formulat de Thomas Hobbes pentru prima oară,
conform lui Leo Strauss, e însoțit de o concepție a naturii, care nu poate fi înțeleasă, dar care
poate fi explicată și manipulată. Întrucât universul este enigmatic, iar știința este o invenție a
oamenilor, care nu corespunde, precum în scolastica realistă, unei ordinii a naturii, progresul
ei este nesfârșit, însă ceea ce este cunoscut este doar opera oamenilor. Este construcție liberă.
Lucru care nu este posibil dacă ar reda o ordine intrinsecă a naturii5. Pentru că omul este
străin de univers, pentru că nu există un sprijin cosmic al umanității sale și pentru că natura
este enigmatică și neinteligibilă, omul este suveran, susține Hobbes mergând pe drumul
deschis de William Ockham. Omul nu trebuie deci să respecte nici o ordine sau noimă
intrinsecă lumii, naturii sau universului, toate acțiunile sale fiind dirijată de nevoie, de dorință
și de evitarea morții violente, de dorința de viață comodă. Această etapă nouă reprezintă

1 Ibidem, 332.
2 Ibidem, 330.
3 Ibidem, 337.
4 Leo Strauss, Natural Right and History,  The University of Chicago Press, Chicago and London, 1950, 1953,
169
5 Ibidem, 175.
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tocmai dizolvarea mai profundă a principiului sau principiilor care ţineau în şah
individualitatea/subiectivitatea omului şi îl împiedicau să acţioneze aşa cum doreşte el
(Dumnezeu, Statul-Naţiune, Proletariatul, etc.). Chiar aceste principii, susține Gauchet, au dus
la emanciparea individului, deoarece ideea de autoorganizarea a socialului şi de ordine proprie
a unei naţiuni duce la naşterea statului drept. Noua etapă a ieşirii din religie şi a discreditării
oricăror entităţi sau idealuri ce transcend individul este dată de însăși principiul originator și
legitimator al modernităţii care este individul. Drepturile omului desemnează singurul
principiu de legitimitate rămas după eliminarea principiului de legitimitate religioasă, care
oferea liantul şi justificarea autorităţii şi ierarhiei în ordinea socială anterioară6. Individul
rămâne, conform lui Gauchet, singurul principiu universal valabil, când dispare legitimitatea
religioasă, deci heteronomia. Respingerea înscrierii într-o ordine ce transcende socialul şi
individul, ordine dată de Dumnezeu, etc. este afirmarea autonomiei şi individului, care îşi este
sieşi lege. Discreditarea transcendențelor, dar mai ales a transcendenței divine, reprezintă
începutul eliminării de pe scena politică a oricăror idealuri ce transcend individul şi îi impun
exigenţe care nu corespund doleanțelor, poftelor acestuia. Aceasta este ultimă etapă a ieşirii
din religie, a lichidării ultimelor resturi de heteronomie (Dumnezeu, statul, proletariatul,
poporul, rasa, binele-comun, viitorul fericit al utopiilor socialiste, etc.), fiind vorba de o
lichidare ce se petrece foarte discret, greu de sesizat.

Preponderenţa pe care o are astăzi individul, ca şi centralitatea drepturilor omului,
traduc de fapt o stare ce decurge implicit din premizele modernităţii, dar care a fost ignorată
până acum, deşi, de exemplu, individul era recunoscut în deplinătatea sa din punct de vedere
juridic de mai de multă vreme, însă acest statut nefiindu-i acordat real din diferite pricini.
Statul, chiar dacă există, are ca partener necesar individul şi nu entităţi intermediare precum
familia şi de aceea statul reprezintă singura autoritate legitimă pentru individ, ca şi singurul
loc în care individul izolat se poate dezvolta şi desfăşura, fără a ține cont de alții sau de
condițiile necesare existenței unei societăți sau comunități umane normale. Apartenenţa la
statul-naţiune înseamnă singurătate şi autocentrare, susţine Gauchet, dar înseamnă şi
necesitatea existenţei statelor naţionale. De aici rezultă adoptarea de către individ a unui
conformism-consumism personalizat, consumismul fiind tocmai  calea regală  prin care
opţiunea liberă devine reală, devine parte din cotidian7. Conformismul şi consumerismul sunt
rezultatul şi unul din modurile de realizare ale autonomiei şi independenţei omului pe care o
trâmbiţează modernitatea, a autosuveraneității.

Un alt aspect important este cel al istoricităţii, al progresului, al ideii de self-made man
şi al concepţiei expresiviste asupra omului şi asupra societăţii. Acest aspect nu poate fi rupt de
ceea ce se numeşte principiul de legitimitate individualistă şi de respingere a oricărei
prescripţii sau legi naturale care transcende şi înglobează omul, istoricitatea fiind aspectul, să
îi spunem pozitiv, al acestei respingeri. Această idee a istoricității desemnează tocmai
producerea de către om a unei ordini noi, care se vrea independentă de natură, contra naturii şi
care doreşte să facă din om stăpânul naturii (baza formelor fără fond – n.a.), care îşi închipuie
că natura umană este plastică la nesfârşit, voinţa şi raţiunea umană fiind materialele de bază
din care e construită societatea cea nouă. Omul se inventează pe sine și se creează pe sine.
Societatea se descoperă pe sine ca subiect colectiv, istoricitatea fiind această autoconstituire a
omul în timp8, ingineria socială devenind un imperativ prin care s-ar realiza la nivel comun (!)
libertatea omului, esența sa liberă.

Aceasta este dimensiunea socio-istorică, care alături de dimensiunea politică şi de
drept reprezintă configuraţia internă a statului modern. Între aceste componente, afirmă
Gauchet, trebuie să existe anumite relaţii, un anumit echilibru și nu trebuie ca un element să le

6 Ibidem, 337.
7 Ibidem, 342.
8 Ibidem, 338-339.
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eclipseze pe celelalte două, aşa cum se petrece la ora actuală, starea de fapt fiind exprimată
clar de sintagma stat de drept. Este o hipertrofiere a unei părţi și un totalitarism, care creează
disfuncționalități. Paradoxul este că deși celelalte două componente sus-menţionate sunt
practic invizibile pe scenă și ieșite din prim-plan, ele sunt totuși prezente efectiv în angrenajul
politico-social şi-l sprijină pe al treilea, deci dreptul şi pretenţiile sale absolutiste şi susţinerea
sa ca ideologie unică, necontestată9. Acest lucru decurge din principiul socio-istoric al ideii
omului şi societăţii care (susțin) că se autoconstituie în timp, al conceperii comunităţii şi
legilor ca fiind pur artificiale, invenţii ale voinţei şi raţiunii oamenilor, a idei de contract
social şi a politicii văzute ca delegare a unor reprezentanţi ai indivizilor. Factorii care au dus
și duc la impunerea autorității totalitare a dreptului și a ideologiei drepturilor omului sunt
statul–naţiune, datorită eliminării altor autorităţi, în afară de cea proprie în relaţiile cu
individul, discreditarea voită a familiei, piaţa așa-zis, redistribuirea averii, serviciile sociale,
emanciparea sexuală, etc.. Drepturile omului își întemeiază dominația şi pe existența unor
mijloace și mecanisme ale statului (pe care de altfel le critică şi le neagă) prin care cel puţin o
parte din pretenţiile enunțate de către ideologia drepturilor omului pot fi îndeplinite, precum
existenţa unei anumite prosperităţi şi averi, al unei economii şi al unui anumit stadiu al
tehnicii, ca şi pe un anumit mod în care omul contemporan îşi simte corpul şi se relaţionează
cu acesta10, omul aflându-se pentru prima oară într-o relaţie cu corpul care nu e suferinţă, ci
plăcere, existând adeziune totală a omului la corpul său. Se poate ajunge la o vârstă înaintată
în corp simţindu-te bine în acelaşi timp, acest lucru fiind o experienţă nouă pentru umanitate.
Corpul nu mai e ceva ce trebuie ţinut la distanţă pentru că produce suferinţă, durere, această
fuziune corp-sine ducând şi la trecerea cu vederea a faptului că va exista un sfârşit. Tot
această adeziune la propriul corp, face cvasi-imposibilă încercarea – esențială pentru un trai
cu adevărat uman - de depăşire a propriului eu și a propriului punct de vedere egoist, ca și
adoptare unui punct de vedere comunitar, public, ca și de implicare în procese sociale,
politice, instituționale, în realizarea unor sarcini sau interese, care depăşesc individul şi
interesele sale limitate.

Aşadar dreptul şi ideologia drepturilor omului funcţionează pe post de răspuns la tot,
însă refuză să ia în considerare tot ceea ce nu ţine de ele şi tot ceea ce contrazice aceste
principii ideale, această atitudine ducând la o ruptură între ceea ce ar trebui să fie democraţia
şi ceea ce devine ea sau ceea ce este ea în fapt.  Este vorba de o credinţă, care, plecând de le
existenţa anumitor condiţii, cum sunt statul liberal-social, prosperitatea materială,
proprietatea, legislaţia, etc.. dă impresia că există de facto condițiile necesare ale realizării
depline a idealului drepturilor omului şi deci o societatea hiperindividualistă și hiperbogată
este la îndemână şi că guvernanţii trebuie doar să vrea ca să se realizeze acest lucru. O astfel
de concepție nu este nouă și ea caracteriza pe nihiliștii și revoluționarii ruși, care credeau că e
suficient ca starea de lucruri să se schimbe instantaneu dacă suficienți oameni integrii,
eliberați de povara trecutului, doreau acest lucru11. Acuzaţia şi critica continuă, lipsa oricărei
încercări de explicare și demonizarea celor ce caută să găsească cauzele și care indică distanța
de netrecut dintre ideal și real, căutarea doar a ceea ce produce indignare duc la asocierea
intimă a acestei ideologii cu mass-media şi la înlocuirea gânditorului şi a disciplinelor care
reflectează în mod serios asupra societăţii cu jurnalismul, mass-media devenind, din păcate,
locul unde se elaborează modelele pentru societate, comportament, etc., ajungându-se la o
deintelectualizare a socialului, cetăţenii refuzând să se mai intereseze de ceea ce trece dincolo
de problemele lor sau de a gândi societatea, întregul din care fac parte, aşadar condiţiile de
posibilitate care sunt esenţiale pentru o viaţă civică, prosperă şi civilizată. Este distrusă chiar

9 Ibidem, 375.
10 Marcel Gauchet, Conclusion: vers un mutation anthropologique? în Nicole Aubert, L’individu hypermoderne,
ed. Érès, Raimonville Saint Agnes, 2006, 291-301.
11 Gillespie, op. cit., xix.



ETNOSFERA

ETNOSFERA, nr.1, 2011, p.21-29

tensiunea şi reflexia care a făcut posibilă mobilizarea intelectuală şi mentală care a dus la
realizarea democraţiei şi a statului modern. Ceea ce hrăneşte mass-media, aşadar concretul
situaţiei, stridența ei, mesajul simplu şi clar, caracterul consensual al criteriilor este prezent în
ideologia şi politica drepturilor omului, care aduce cu sine imaginea-şoc, scenele
impresionante care trezesc interesul şi indignarea, etc12. Se produce o simplificare a judecăţii
colective, astfel încât mass-media devine locul unde societatea se gândeşte pe sine, aici fiind
elaborate și reelaborate modelele existenţei sociale conform sărăciei mentale și sufletești a
protagoniștilor. Prin înlăturarea polului intelectual autentic din poziţia care îi oferea prestigiu
social, pol intelectual care reflecta cu adevărat asupra problemelor societății și asupra istoriei
şi care deținea mijloacele necesare pentru gândirea enigmei istoriei şi care punea problema
stăpânirii sau modelării hazardului, a viitorului, a apărut un pol de gândire care e orientat
strict către prezent şi care doar arată, denunţă şi agită spiritele, dar numai pentru chestiuni de
moment și care aduc publicitate și bani, nefiind vorba de o punere serioasă a problemelor și cu
atât mai puțin de o dezbatere reală. Drepturile omului generează o pseudoputere intelectuală
în societate, localizată în media, dar lipsită de substanţă13. Se dovedeşte astfel că acestei
ideologii îi lipseşte capacitatea de a reflecta serios asupra realităţii şi de a oferi soluţii, fiind de
fapt, o dogmă a poftelor umane, chiar dacă într-o formă rafinată și normativă, iar alianța ei cu
mass-media face necesar ca orice discurs autentic intelectual, care vrea să se facă auzit, să
adopte regulile pe care le prescrie media.

Ideologia drepturilor omului produce datorită alianței sale cu mass-media și a
refuzului de a accepta că există o distanță între real și ideal, o falsificare a reflecţiei
intelectuale, o deposedare de mijloacele care permit înţelegerea societăţii şi care ar putea
permite într-o oarecare măsură „dresarea hazardului”. O altă caracteristică intrinsecă a acestei
viziuni este că în momentul în care ea se realizează golește democraţia de substanţă şi  de
sens, devenind contrariul ei. Se produce o societate contrară intenţiilor modernităţii – care
preconiza anume suveranitatea de sine şi autoguvernarea. Refuzul de a înţelege ceea ce se
întâmplă şi pasiunea denunţătoare sunt însoţite de o altă caracteristică a aceste ideologii şi
organizării politice care se vrea tolerantă și care proclamă toleranța. Este vorba de
incapacitatea şi de refuzul de înţelege alte tipuri de organizare socială, alte moduri de a fi ale
colectivității umane fie că e vorba de trecutul civilizației occidentale, fie că e vorba de alte
civilizații și culturi coexistente.  Această atitudine se exprimă în opinii conform cărora fie nu
există decât culturi şi civilizaţii care au aceeaşi valoare şi că toate  culturile și civilizațiile vor
acelaşi lucru, fie că aceste culturi și civilizații sunt incomprehensibile şi un summum al răului,
un produs al conspirației și urii față de libertate14. Această respingere a lor atestă închiderea
faţă de alteritate, ca şi faţă de propria istorie, totul fiind judecat prin prisma unui prezenteism
închistat şi opac, care face din drepturile omului telosul istoriei şi singura grilă interpretativă a
istoriei proprii şi a omenirii: aşadar fie istoria lumii este o defilare de repetării ale identicului,
de culturii şi civilizaţii egale, fie o conspiraţie antidemocratică. Prin aceasta nu numai că
devine imposibilă înţelegerea autentică a ceea ce se petrece, dar nu mai poate fi sesizată
excepţia modernă, singularitatea tipului de organizare socială occidentală întemeiată pe
capriciu, aşadar modernitatea.

La nivel individual, dar şi social se produce o restructurare a personalităţii umane,
apare un nou tip uman, pe care Gauchet, datorită aprecierii pozitive a modernităţii, îl numeşte
hipermodern şi care este opus omului modern, autonom şi care îşi asumă responsabilităţi, om
care nu ieșise complet din solidarităţile şi apartenenţele care îl încadrau și îl precedau, el fiind
prins în tensiunea dintre cei doi poli, cel al autonomiei și cel al comunității. Omul
hipermodern şi societatea hipermodernă apar conform acestei viziuni ca perversiuni şi

12 Gauchet, La democratie.., 361.
13 Ibidem, 363.
14 Ibidem, 373.
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inversări ale modernităţii, deşi cauza lor poate fi căutată tot în idealul modern, care are
rădăcini mai adânci. Anumite idei specific moderne au fost formulate chiar în secolul al XIV
de către William of Ockham, care, prin formularea tare a doctrinei nominaliste, a făcut
posibilă totodată și modernitatea, dar și ceea ce în ochii lui Gauchet este o pervertire a
acesteia. Pentru Ockham creația este pur contingentă și nu există telosuri intrinseci naturii
umane și nici o lege naturală care să traseze aceste scopuri, ceea ce e bine sau rău, fiind așa
numai pentru că Dumnezeu vrea așa și nu altfel. Prin urmare nu există o lege în lucruri sau în
om care să prescrie anumite comportamente omului sau care să stabilească o ierarhie naturală,
deoarece Dumnezeu a creat o lume de indivizi, creația organizată pe grade de perfecțiune și
de asemănare cu Dumnezeu așa cum o gândea scolistica realistă și filosofia antică nefiind
decât o invenție15. Omul este liber, el nefiind supus nici măcar cauzelor eficiente ale naturii,
așadar e în principiu liber de constrângerile acesteia și, precum Dumnezeu, ființa lui esențială
este dată de voință (Dumnezeu în concepția nominalistă și mai ales în cea a lui Ockham nu e
limitat de nimic, putând să schimbe trecutul, să transforme răul în bine, nefiind posibilă
decelarea vreunei rațiuni în lume, El nefiind constrâns de nici un pact sau legământ făcută
omului)16. Nici măcar obediența față de Dumnezeu nu garantează salvarea, iar neascultarea Sa
nu duce automat la damnare, Dumnezeu neavând nici o obligație față de om, iar dragostea
divină este considerată de către Ockham dragoste de sine17. De asemenea legea morală care
este morală numai pentru că Dumnezeu vrea ca noi să o voim, este cunoscută prin revelație,
iar fiecare persoană este legată individual și direct cu Dumnezeu, astfel încât nu există
interpretare privilegiată sau canonică a revelației, fiecare fiind constrâns sau obligat, în ultimă
instanță de către conștiința sa. Autoritatea spirituală și morală a Bisericii este negată, fiind
puse astfel bazele tipului de religiozitate pe care Gauchet îl consideră contemporan. Biserica
își pierde autoritatea nu numai în domeniul propriu, dar și în cel politic și social, deoarece
fiecare persoană e considerată ca fiind liberă și unică, baza vieții morale fiind definită ca
autodeterminare18. De asemenea oamenii se nasc liberi și au dreptul să își aleagă pe cei ce
guvernează sau forma de guvernământ. Gândirea medievală a fost astfel zdruncinată și în
domeniul teologic și cel social, Iisus Hristos pierzând din importanță în această viziune, însăși
doctrina Trinității fiind slăbită. Omul e lăsat să se confrunte cu un Dumnezeu capricios și de
neanticipat, cu un Dumnezeu și un univers  incomprehensibil și indiferent, trebuind să își
găsească singur scopurile. Dumnezeu este acțiune și voință, cauzalitate pură19. Natura este
definită doar ca o colecție de indivizi între care există relații contingente, neexistând o lege a
firii, o noimă intrinsecă acestora și deci naturii. Și în momentul în care omul începe să fie
conceput mai mult sau mai puțin după chipul Dumnezeului nominalist, axat pe voință și
suveranitate absolută (ideea călătoriei în timp și a modificării trecutului de către eroii
literaturii SF se dovedește a avea rădăcina în concepția nominalistă despre Dumnezeu), iar
natura, ca și societatea e văzută doar ca o colecție de indivizi fără o noimă și scop intrinsec,
drumul e deschis spre ceea ce Gauchet consideră a fi o degenerare a modernității și spre o
doctrină pozitivă a formei fără fond și a ingineriei sociale absolute, care încearcă să facă din
societate o colecție de indivizi puri care nu sunt legați de nimic între ei, de nici o noimă
înnăscută, care îi precede.

Modernitatea sau dinamica egalizării condițiilor – adică negarea existenței unor
ierarhii naturale între oameni și în lume, a unor diferențe esențiale ce se pot traduce prin
diferențe valorice, orice ierarhie fiind considerată ca rezultatul unei convenții, așa cum o

15 Gillespie, op. cit., 18.
16 Idem, 21.
17 Idem. 16.
18 Ibidem, 23.
19 Ibidem, 25.
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numește Robert Legros20, este cea care duce la o modificare antropologică absolut radicală,
antrenând schimbări în psihicul celor cuprinși de iureșul fără de sfârșit al exigenței egalizării
condițiilor, deci al eliminării oricărei distincții sau ierarhii între oameni bazate pe un
fundament natural, nesubiectiv (sub numele de justiție socială). Această schimbare se observă,
conform lui Gauchet, prin diminuarea conflictelor violente cu alții, dar și cu sine însuși,
neimplicând o scădere a criminalității și a delicvenței, așadar a violenței din acea zonă
tenebroasă a societății. Se produce o formă de pacificare – apaisement - care coincide și cu
dispariția tipului uman al revoluționarului, a atitudinii radicale, care este o formă sublimată de
conflict și de dezacord cu realitatea și chiar cu sine însuși21. Acest lucru este ușurat de
întărirea statului-providență și a nivelului de protecție pe care îl acordă, astfel încât oricine
poate să rupă cu ușurință legăturile sau apartenențele care îl încadrează în ceva ce îl depășește
și care are exigențe proprii care se impun prin simpla apartenență; aici se adaugă dispariția sau
eliminarea programată a stilului autoritar din educație, școală, familie, etc.. Această atitudine
prevalentă este semnul unui transformări a raportului cu sine, cu ceilalți, cu societatea, pe
fundalul unei existențe caracterizate cel mai mult de mobilitate, de lipsa unui angajament pe
termen lung și care leagă de un anumit loc, care produce loialitate. Această atitudine se
numește simplu: aderența la sine.  Este afectat negativ nu numai raportul cu sine, dar și cu
ceilalți, cu mediul social,  precum și felul în care se construiește societatea și identitatea
personală sau de grup. Este afectat modul în care iau naștere și sunt concepute educația,
socializarea, ca și familia, un simptom al acestei stări de lucruri fiind incapacitatea
persoanelor de a se mai  putea detașa de punctul propriu de vedere și a și-l asuma pe cel
colectiv, pe cel public, incapacitatea și lipsa de voință de a diferenția între ceea ce este public
și ceea ce e personal, ca și refuzul de a subordona interesul personal celui public, luând
naștere o formă de corupție generalizată, generată de acest fond antropologic greu afectat,
corupție și degradare pe care în România o vedem în fiecare zi în ultimii douăzeci de ani. Un
alt factor care este și produsul, dar și una din cauzele care duc la adâncirea acestei stări de
fapt, este dezinstituționalizarea familiei, locul unde se întretaie biologicul cu socialul și care
funcționează conform anumitor roluri, care sunt date peste cap sau negate de noua dezvoltare
individualistă și de exigența de egalitate. Ideea că în realitate avem de a face cu individualități
concrete, sexuate, cu roluri diferite, care trebuie administrate diferit nu a avut loc și nu există
în Carta Drepturilor Omului22. Familia se dezinstituționalizează în mai multe sensuri. Ea
încetează să mai fie o problemă de interes public, fiind redusă la stadiul de afiliere individuală
voluntară și contractuală, care nu are nimic de a face cu continuarea neamului sau a speciei, ci
are ca scop obiective pur afective și subiective, hedoniste, divorțul fiind și el bazat pe
consimțământ, nu pe o încălcare a vreunei norme obiective a vreunei instituții, așadar
căsătoria devine o mică ilustrare a teoriei contractului social. Familia ca loc unde se menține
și se stabilește legătura socială iese din joc23, adică funcția predării adaptivității și integrării în
societate, a dobândirii capacității de însușire a punctul de vedere public, de recunoaștere de
sine ca un egal printre alți egali și asemănători, de depășire a propriilor interese și a
impulsurilor momentane și a privi lucrurile din punct de vedere al colectivului. Funcția de a
pregăti copii pentru societate revine școlii. Familia este deposedată de această funcție,
deoarece ea era ultima instituție care mai păstra un raport autoritar și inegalitar între membrii
ei, singura funcție care îi mai revine fiind, eventual, cea de protecție, de refugiu față de
societate. Aici intră și  extinderea gradului de emancipare al femeii ca și extinderea fără limite
a libertății sexuale, acestea două semnalând faptul că s-a intrat în epoca unui nou mod de
producere a legăturii sociale, un mod în care legătura socială nu e ceva anterior celor ce intră

20 Robert Legros, L’avenement de la democratie, Grasset, 1999, 48.
21 Gauchet, La democratie..., 230.
22 Ibidem, 237.
23 Ibidem, 239.
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în ea și care prescrie anumite moduri de a fi și anumite roluri, ci e negociată, e văzută ca un
contract, ca un schimb comercial, fiind considerată eventual și ca un produs al simplul fapt că
fiecare își vede de interesele proprii, egoiste, așa cum e postulată nașterea și funcționarea
pieței libere. Acest lucru este defavorabil  socializării și intrării în societate, având consecințe
grave, deoarece participarea la societate înseamnă înainte de toate dobândirea uzanțelor și
regulilor de acțiune compatibile cu existența colectivă, așadar capacitatea de a face abstracție
de sine, de a te îndepărtat de tine, a face aprentisajul depărtării și negării de sine, a
anonimatului sinelui, deci un soi de asceză și de disciplinare interioară care face posibilă
coexistența pașnică cu alții, ca și un comportament coerent. Acest aprentisaj este cel care face
posibil dobândirea punctului de vedere public, al departajării dintre public și privat, al
simțului moral și prin urmare și funcționarea corectă a instituțiilor publice, unde cel ce
lucrează, fie el simplu funcționar sau ministru trebuie sau se presupune că o face în interesul
public și nu al său personal sau al vreunei asociații așa-zis civice24.

Ca urmare a acestui fapt s-a produs o restructurare a psihicului și a modului de
comportare al oamenilor, care la nivel social a fost numit de Marcel Gauchet pacificare, dar
care se traduce, când e vorba de relațiile cu sine și cu ceilalți drept aderență la sine și evitare
(a celorlalți, a conflictului de valori, a conflictului interior, a confruntării cu cauzele a ceva,
etc.). Acest mod de a fi este una din cauzele și consecințele dispariției dimensiuni publice și
colective, datorită generării incapacității de a înțelege și de a-și asuma punctul de vedere
colectiv/public, care implică acceptarea unor exigențe ce pot fi contrare mult lăudatei
exprimări neîngrădite de sine (concepția expresivistă a sinelui), dar și prin ceea ce se poate
numi dezangajament  față de orice dimensiune care transcende propriile interese și care are de
a face cu dimensiunea temporală, anterioară individului a socialului, a culturii, etc..
Contrapartea este încercarea de personalizare cu orice preț a angajamentelor, astfel încât dacă
se acceptă o obligație se face numai în măsura în care nu îl împiedică pe individ să se exprime
pe sine, evitându-se orice fel de exigențe sau obligații la care nu poate adera voluntar sau pe
bază strictă de contract și dacă nu provoacă neplăceri sau eforturi prea mari. Singurul lucru
care contează este exigența de autenticitate, devenită piedica numărul unu în înscrierea și
participarea la viața colectivului, iar dacă cumva se aderă la ceva colectiv, numai cu condiția
posibilității părăsirii foarte rapide atunci când angajamentul nu mai este perceput drept
convenabil. Așadar nici un fel de implicare care să ceară vreun sacrificiu sau altruism, acțiuni
făcute fără calcul egoist și maximizarea avantajelor. În ciuda pretențiilor de autenticitate,
această formulă contemporană a personalității este cea a unui conformism care atestă
decăderea capacității de înscriere în colectiv, dar și a puterii de a acționa și a se determina pe
sine în funcție de normele și îndatoririle pe care conștiința le interiorizează. Este o pierdere a
capacității de a concepe și acționa dincolo de impulsurile imediate. Individul izolat, atomizat,
idiotizat, nu este un dat al naturii cum vrea să ne facă să credem teoria contractului social și
ideologia drepturilor omului, ci este un efect al puterii, al angrenajului guvernare-societate,
acest tip de personalitate fiind un releu25, un punct de sprijin în derularea unui program
filosofic și de guvernare, care a fost prezentat sub numele de ideologia drepturilor omului.
Este vorba de realizarea conștientă a unei etape mai avansate a ieșirii din religie, căci
reprezintă de fapt eliminarea aderenței la orice transcendență care impune limite omului,
Dumnezeu, Statul, patria sau morala, cultura, etc. Ceea ce trebuie generalizat, ridicat la regulă
generală este individualul, idiosincrazia, particularul și nu ceea ce e universal26.  Este prima
societate în care individul, care este un produs al statulului-providență și al pretinsei pieței
libere, își poate permite să ignore întregul și societatea și chiar să acționeze în dauna acesteia,

24 Ibidem, 244.
25 Michel Foucault, Trebuie să apărăm societatea,  ed. a-II-a, tr. Bogdan Ghiu, Idea Design and Print, Cluj 2009,
37.
26 Ibidem, 236.
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el fiind condiționat să o ignore și mai ales să ignore normele ce provin din dimensiunea
colectivă a existenței umane și care îl antedatează pe individ. Este prima societate în care
regulile care reglementează conduita interumană se caută a fi eliminate și a fie înlocuite de
către drept, care dobândește o pondere din ce în ce mai mare în societate,  el ajungând să
devină inamicul civilității, dreptul dovedindu-se a fi un instrument prin care înscrierea
dimensiunii colective și antecedente a societății (și a culturii) în psihicul uman este
împiedicată, devenind posibilă negarea sentimentului obligației și al îndatoririi, ca și disoluția
legăturilor sociale profunde întemeiată pe comunitatea de rasă, sânge, cultură, destin și
înlocuirea acestora cu legăturile bazate pe interes și profit.

Individualismul duce la apariția unui religios fără religie, de exemplu ideologia
drepturilor omului, la rearanjarea raporturilor dintre vizibil și invizibil, acest raport
cunoscând diferite configurări în modernitate, inclusiv în așa numitele religii seculare sau
ideologii totalitare, care reactivează dimensiunea religioasă în afara domeniului acesteia, pe
plan social și politic. Viitorul înlocuiește transcendentul și devine obiect al credinței, dar și
acest obiect al credinței de dovedește tranzitoriu, deoarece și religiile seculare au fost
invalidate de istorie27. Ceea ce rămâne este o credință în puterile creatoare ale omului și în
ideea că totul se va rezolva prin progres tehnic, prin eliberarea personalității creatoare a
omului din chingile tradiției și regulilor, prin răspândirea drepturilor omului, răspândire pe
care numai reaua voință o împiedică. Tot la Fichte se găsește acest model de remodelare a
existenței, unde statul există tocmai pentru a promova libertatea absolută și a desființa non-
eul, care se opune activității pure a eului, prin asigurarea individului dreptul liber la
exercitarea propriilor puteri și prin constrângerea celor care nu acționează conform legii
morale, ci conform  a ceea ce el considera a fi capriciu sau care  nu respectă eul și omul ca
expresie a activității pure, a eului absolut, deci – prin constrângere celor ce acționează
heteronom și prin desființarea a ceea ce induce heteronomia și afectează negativ eul,
impunându-i limite și creând în acesta un sentiment de alienare28. Ideologia drepturilor omului
și discursul acesteia, ca și remodelarea societății prin intermediul dreptului sunt versiunea
modernă a statului totalitar fichtean, dar prezentat sub o aparentă formă benignă. Prezentul și
trăirea prezentului ca activitate pură, ca pasiune ce trebuie eliberată de inhibiții, ia locul
viitorului ca obiect al credinței religioase și este forma contemporană a încercării de a dobândi
libertatea absolută, de a aboli non-eul.

Recentrarea invizibilului pe om și instaurarea religiei drepturilor omului, deci
încercarea de a stabili legătura socială pe ceea ce îi place ori pe ceea ce crede omul că vrea are
după cum se vede  un fundament mai adânc în spatele căruia se află o concepție teologică și
religioasă, drepturile omului reprezentând o sacralizare, o idolatrizare a omului. Această
revoluție antropologică și transformare a societății este, ceea ce Gauchet nu a sesizat,
exprimarea transferului unei concepții precise despre divinitate asupra omului, concepție
proprie nominalismului, ajungându-se la ideea periculoasă și aberantă a unei absolute
suveranități și demnități a omului, ca și la  aceea a unor drepturi absolute, pe care nimeni nu
are voie să le încalce, nici chiar când e vorba de un violator și ucigaș de copii, drepturi care nu
sunt însoțite de nici o obligație. Este desigur vorba de imaginea nominalistă a unui Dumnezeu
al bunului plac, incomprehensibil și capricios, care nu este îngrădit de vreo lege naturală sau
vreun legământ încheiat cu omul, pe care Mark Allen Gillespie l-a detectat ca fiind unul dintre
motoarele ascunse ale modernității, exprimat chiar și în ideea de supraom a lui Nietzsche, ca
și în diversele încercări de inginerie și manipulare genetică, de revoluționare și transformare a
societății, fie în sens democratic, fie în sens comunist, etc.. Rezultatele se pot vedea în
România la ora actuală, neexistând un cadru instituțional cu tradiție care să ascundă și să

27 Ibidem, 291.
28 Gillespie, op. cit. 94-95.
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temporizeze efectele devastatoare ale unei astfel de concepții antropologice și filosofice
devenită concepție social-politică.
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ANTON GOLOPENȚIA ȘI ROSTUL “ȘTIINȚELOR SOCIALE”1. SOCIOLOGIA
ETATICULUI ȘI GEOPOLITICA ETNICULUI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

Diana Didă

Cu ajutorul textelor lui Anton Golopenția, membru marcant al Școlii gustiene

de la București, s-au putut demonta două dintre erorile intelectuale care se vehiculau

în perioada interbelică în privința sociologiei și geopoliticii din România. Concret,

primei i se reproșa presupusul caracter etnicist sau strict naționalist și ignorarea

nevoilor statului; celei de-a doua i se reproșa, din contră, axarea pe chestiunile

referitoare la buna funcționare a instițutiei statului în defavoarea flagrantă a

factorului etnic. Concluzia la care am putut ajunge, cu ajutorul unor texte ale lui

Anton Golopenția, este aceea că sociologia şi geopolitica sunt ştiinţe sociale

complementare. Sociologia este atât etnică, cât și etatică; ea nu ignoră în niciun chip

instituția statală. De asemenea, geopolitica este o știință a statului, dar care acordă

concomitent o importanță fundamentală factorului etnic. Aceasta dublă și aproape

egală concentrare asupra statului și asupra etnicului a fost facilitată însă de

caracterul de stat național pe care îl are statul român. Cercetarea sociologică a

mediului intern al unui stat, ca şi cercetarea geopolitică a mediului extern al acestuia,

sunt, ambele, de esenţă naţională.

Cuvinte cheie: sociologie interbelica, geopolică, Școala de Sociologie de la București,
Anton Golopenția, stat național, etnie

Uneori, sociologiei interbelice din România i s-a reproşat de către contemporanii săi

occidentali fie un presupus caracter naţionalist (C. Bougle, 1938), fie unul etnicist (H. Klocke,

1 Premisa de la care pornim este, desigur, aceea a geopoliticii ca ştiinţă socială, aflată într-o relaţie profundă cu o
altă ştiinţă socială, sociologia. Despre relaţia dintre aceste două ştiinţe vom vorbi, de altfel, în lucrarea de faţă.
Anton Golopenţia este cel care vorbeşte, într-un text foarte cunoscut, despre „ştiinţele sociale” şi despre
contribuţia acestora la politica unui stat (Contribuţia ştiinţelor sociale la conducerea politicii externe – în
Sociologie Românească, nr. II, mai-iunie 1936 ).
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1937)2. Această presupusă viziune “introvertită” ar fi avut drept consecinţe sintetice

extragerea sociologiei româneşti în afara spaţiului intelectual european general, stagnarea ei

într-o fază naţională, ignorarea contribuţiilor culturale ale cetăţenilor de altă etnie etc. În tot

cazul, am fi avut de-a face, în opinia unora, cu o sociologie tradiţionalistă, cu un profund

caracter etnografic şi deci neinteresată de aspectele moderne, legate de instituţia statului, cu

toate consecinţele pe care acesta le implică. Nimic mai fals însă.

Anton Golopenţia arată că cercetările sociologice realizate asupra satelor „constată atât

elementele tradiţionale, cât şi pe cele revoluţionare şi stabilesc greutatea lor (s.a). (...)

Oamenii de acţiune ai Şcolii nu au o ideologie, care să-i constrângă să vrea întoarcerea

României la stările patriarhale de la 1400 sau transformarea ei într-o utopie ca cele visate

pentru anul 2000.3” Reprezentanţii Şcolii urmăreau cunoaşterea realităţii sociale în totalitate,

aşa cum era ea la momentul respectiv. Ştiinţa naţiunii, cunoaşterea deplină a naţiunii române

ce urma să utilizeze informaţiile odată culese, era utilizată, la rândul său, pentru o cât mai

bună funcţionare a statului român unitar, care revenise în graniţele sale fireşti în urma actului

Unirii de la 1918.

Sociologia românească interbelică, aşa cum a fost ea teoretizată de Şcoala sociologică

de la Bucureşti, a avut, într-adevăr, în centrul preocupărilor sale satul românesc. Materialul

monografic cules în urma cercetărilor din teren nu s-a întrebuinţat însă numai pentru a se

realiza un tablou pur descriptiv, static şi tradiţionalist al satului românesc. Acest material

trebuia sintetizat şi integrat, în cele din urmă, în deja amintita ştiinţă a naţiunii, care

reprezenta scopul ştiinţific ultim şi cel mai valoros al sociologiei româneşti în viziunea

gustiană a Şcolii de la Bucureşti. Anton Golopenţia însuşi arată: „faptul că Şcoala română de

Sociologie a aplicat metoda aceasta (monografia, n.n.) timp de un deceniu, cu deosebire (în

cercetarea) satelor, este urmarea structurii sociale a României (s.a), care este în mare măsură

rurală şi a nevoilor administraţiei româneşti (s.a.)”4. Satul românesc, datorită structurii sale

etnice, era acea unitate socială reprezentativă (în sens statistic, dar mai ales cultural) pentru

ceea ce însemnau naţiunea şi statul român. Ca o paranteză, amintim că oraşele vremii erau

locuite, într-o foarte mare măsură, de populaţii de altă etnie decât cea majoritară, şi de aceea

ele nu constituiau, în această primă fază, obiectul legitim de cercetare pentru reprezentanţii

2 Cu primul, Golopenţia polemizează în Naţionalismul” sociologiei româneşti şi „empirismul” ei, iar cu cel de-
al doilea în „Etnicismul” sociologiei şi „indiferenţa ei faţă de principiul etatic. (Anton Golopenţia, Opere
complete, vol. I. Sociologie, p.85-88, respectiv 89-90). (Această din urmă lucrare este de fapt aceea care a
generat ideea unei discuţii despre etnic şi etatic în ştiinţele sociale din România interbelică.)
3 A. Golopenţia, „Naţionalismul” sociologiei româneşti şi „empirismul”, op.cit., p.87
4 Idem
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Şcolii de la Bucureşti. Ele urmau a fi cercetate ulterior, pentru constituirea unui Atlas

sociologic al României, demers care a rămas, din păcate, la faza de proiect5.

Cea de-a doua idee pe care o desprindem din citatul de mai sus leagă culegerea datelor

cu ajutorul metodei monografice de nevoile administraţiei româneşti. Or, administraţia este

legată de buna gestionare a treburilor statului şi poate fi considerată un veritabil „sistem

circulator” al acestuia. A afirma, în aceste condiţii, caracterul tradiţionalist, rural sau strict

etnografic al cercetărilor sociologice ale Şcolii reprezintă cel puţin o eroare. Caracterul

„cameralist”6, de sprijin pentru nevoile interne (dar şi externe) ale statului ce îi revine

cercetării sociologice este întărit şi în alte texte ale lui A. Golopenţia.

În Contribuţia ştiinţelor sociale la conducerea politicii externe, lucrare pe care am

mai amintit-o şi care a apărut pentru prima dată în Sociologie Românească, Golopenţia îi

stabileşte sociologiei, ca şi celorlalte ştiinţe sociale de altfel, rolul de a „înlesni politica internă

şi externă a naţiunii. (...) Monografiile şi anchetele ce lămuresc alcătuirea şi prefacerile

naţiunii proprii sau ale unor părţi ale ei constituie contribuţia cercetărilor concrete ale

ştiinţelor sociale la conducerea politicii interne a naţiunii proprii”7. Sociologia, dimpreună cu

alte ştiinţe de factură socială, oferă, în opinia lui Golopenţia, informaţiile necesare

conducătorilor statului, astfel încât aceştia să ia cele mai bune şi mai prompte decizii necesare

bunei funcţionări administrativo-politice. Ştiinţa este, după cum consideră sociologul român,

un instrument care modelează fenomene de facturi disparate sau diverse, le dă un sens

inteligibil şi le oferă mai departe: „geografia, relaţiile internaţionale, minorităţile etnice etc.

sunt toate forme ale realităţii ce trebuie înţelese şi integrate într-un flux constant al informaţiei

şi acţiunii – transformare sau prezervare – pentru binele statului (s.n.)8”.

Vedem aşadar că, în opinia lui Golopenţia, sociologia nu a putut fi desprinsă cu niciun

chip de ideea de stat. Funcţia ei este una informativă, desfăşurându-se după modelul teoretic

gustian al cadrelor şi mai ales al manifestărilor ce pot fi subsumate unităţii sociale

fundamentale care este statul. Împreună cu alte ştiinţe sociale, cercetarea sociologică are

5 Atlasul sociologic trebuie inclus în prea larga, din păcate, categorie a  „proiectelor eşuate” ale culturii şi ştiinţei
române. Eşuarea acestor proiecte „sunt de ordin obiectiv: după 1944, marile proiecte ale sociologiei româneşti au
fost suspendate, ieşind din scenă brutal o dată cu instaurarea comunismului sau dispărând în puşcării o dată cu
iniţiatorii lor ...” (Dan Dungaciu, Portrete şi controverse, p.19).
6 A se vedea Călin Cotoi, Primordialism cultural şi geopolitică românească, ed. Mica Valahie, 2006, p.141-
p.160.
7 A. Golopenţia, Contribuţia ştiinţelor sociale la conducerea politicii externe, în Anton Golopenţia. Opere
complete. Vol. II, p.527
8 Călin Cotoi, op.cit., p.154
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menirea de a se concentra asupra situaţiei demografice, economice, sociale şi spirituale9 a

„realităţii concrete a unui neam”10. Unui neam trăitor între graniţele unui stat diferit din punct

de vedere politic, structural şi cultural de celelalte state îi este asociată o sociologie diferită,

cumva singulară, date fiind elementele concrete, actuale şi în continuă modificare asupra

cărora ea se concentrează. În România interbelică, această sociologie a fost teoretizată, arată

A. Golopenţia, în forma ştiinţei naţiunii româneşti. Ea ar fi „cu mult înaintea celorlalte

sociologii, pe calea înfăptuirii sociologiei potrivit cerinţelor vieţii de stat actuale”11.

Sociologia românească, în forma sa de ştiinţă a naţiunii, are rolul de a privi viaţa statului ca un

tot unitar, de a face posibilă o conducere a statului cât mai performantă şi, nu în ultimul rând,

de a cerceta realitatea românească pentru a înlesni şi a ajuta conducerea statului nostru12.

... Şi geopolitica etnicului

În cele mai multe accepţiuni ale geopoliticii statul joacă rolul central. Simpla răsfoire a

unui dicţionar de geopolitică demonstrează acest lucru: capitole întregi sunt dedicate unor

state ca actori de prim rang ai scenei internaţionale13; concepte cheie conţin cuvântul stat

(stat-tampon, stat-satelit, stat-marionetă) sau care fac referire la elemente ce intră în structura

acestuia (frontieră, minoritate, teritorialitate etc.); cele mai multe definiţii se raportează la

politica internă sau externă, la distribuţia spaţială a puterilor de natură diferită (religioasă,

economică, culturală), la circulaţia unor valori etc. dar toate şi întotdeauna aceste elemente

sunt puse în legătură cu ideea etatistă.

Lucrurile nu erau foarte diferite nici în perioada interbelică. Şi atunci rolul primordial

revenea statului, iar conceptele fundamentale ale geopoliticii erau legate de acesta. Problema

apare atunci când ne gândim că statul nu echivalează întotdeauna cu naţiunea, cu totalitatea

oamenilor care împărtăşesc o limbă şi o moştenire culturală comună. Concentrarea aproape

exclusivă pe ideea de stat a făcut ca elementul uman, etnicul, să fie trecut astfel într-un plan

secundar. Cosângenii14 erau deseori uitaţi în analizele geopolitice, iar atunci când erau luaţi în

9 A. Golopenţia, „Rostul actual al sociologiei”, în Anton Golopenţia. Opere complete. Vol. I, p.75
10 Idem
11 Idem, p.77
12 ibidem
13 Dicţionarul de geopolitică a lui A. Chauprade şi F. Thual ilstrează extrem de bine această idee. Statele lumii
sunt descrise şi analizate din punct de vedere geopoltic pe aproape două treimi dintre paginile dicţionarului, în
timp ce conceptele şi autorii sunt „înghesuiţi” pe restul spaţiului respectivei cărţi. (ap. la editura Corint,
Bucureşti, 2003).
14 Termenul este utilizat de A. Golopenţia pentru a-i desemna pe conaţionalii noştri din afara graniţelor.
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calcul ei constituiau mai degrabă un simplu pretext, o justificare în baza căreia un stat îşi

legitima acapararea unor teritorii care aparţineau unui alt stat. Geopolitica anglo-saxonă este

reprezentativă pentru prima categorie de analiză; cea germană şi, parţial, cea maghiară sunt

reprezentative pentru cea de-a doua categorie.

Anton Golopenţia, în studiul „Contribuţia ştiinţelor sociale ...”, realizează, în sensul

ideii de mai sus, un veritabil curs de geopolitică etatică. Pentru aceasta, Golopenţia creează un

adevărat sistem de categorii statale ce trebuie să intre în atenţia oricărui guvern. Aceste

categorii de state sunt: statele vecine, statele riverane şi marile puteri. Până aici, concepţia lui

Golopenţia pare foarte apropiată de geopolitica centrată pe stat ca actor esenţial al scenei

internaţionale (şi foarte apropiată, de asemenea, de ceea ce va deveni, chiar în zilele noastre,

domeniul relaţiilor internaţionale). Sociologul şi geopoliticianul român intuieşte însă

importanţa fundamentală a factorului etnic ca factor de prim rang al geopoliticii. Aici

intervine discuţia despre deja amintiţii noştri cosângeni . Ei constituie prelungirea graniţelor

statului dincolo de spaţiul fizic propriu-zis, căci „pot deveni meterezele acestor graniţe (...)

dacă sunt aşezate lângă ele şi terenul de legătură cu naţiunea străină care le adăposteşte în caz

că sunt mai departe”15. Înţelegem deci că factorul etnic are un rol geopolitic constructiv, de

creare de legături şi de punţi cu celelalte state europene.

Virtualităţile statului nu sunt complet fructificate, consideră Golopenţia, dacă nu se

fructifică inclusiv virtualităţile românilor care se află dincolo de graniţele politice ale statului.

„Naţiunea nu se confundă cu unitatea net conturată între graniţele Statului ei. Orice naţiune se

prelungeşte dincolo de graniţele organizării ei politice. (...) Fiecare din aceste prelungiri

sporeşte puterea şi posibilităţile de afirmare în lume a unei naţiuni”16. Puterea oricărui stat

este deplină numai în măsura în care starea de fapt a celor de peste graniţă este bine cunoscută

şi folosită. Dar ei, arată Golopenţia, sunt cetăţeni ai altor state, iar aceste state alcătuiesc, la

rândul lor, ceea ce se cheamă mediul politic al unui stat.

Politica externă a unui stat în general, şi a României în particular, trebuie deci să se

raporteze permanent şi adecvat la două tipuri de realităţi: unităţile fragmente de umanitate ale

„constângenilor” pe de-o parte, şi statele din mediul politic, pe de altă parte. Cum însă aceste

două tipuri de unităţi sunt într-o permanentă transformare, este necesară o informare continuă

asupra lor. Rolul acesta, de culegere de informaţii care să ajute ulterior la orientarea politicii

15 A. Golopenţia, Contribuţia ştiinţelor sociale ..., p.193
16Anton Golopenţia, „Contribuţia ştiinţelor sociale la conducerea politicii externe”, în rev. Sociologie
Românească, nr. 5-6, mai-iunie, 1937
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externe, le revine ştiinţelor sociale. „Sociologii, economiştii, statisticienii ar trebui să înceapă

să consacre o parte din cercetările lor concrete şi studiului situaţiei românilor de peste hotare

şi de pretutindeni în lume şi studiul Statelor şi a Marilor Puteri, cu care e în raporturi

permanente”17.

Mai târziu, „partea” de cercetare alocată mediului politic al unui stat va purta un nume

explicit: cercetare geopolitică. „Cercetarea geopolitică nu este numai geografică, ori numai

economică, ori numai politică etc., ci este concomitent geografică, demografică, economică,

socială, culturală, politică”18. Geopolitica apare, aşadar, în vârful ierarhiei, ca o sumă şi ca o

sinteză de informaţii despre mediul politic al unui stat. Cunoscând formaţia sa de sociolog şi,

mai ales, de membru al Şcolii de la Bucureşti, condusă de D. Gusti, putem sesiza că viziunea

sa asupra geopoliticii pare să fi împrumutat multe elemente din ştiinţa naţiunii, ca totalitate a

informaţiilor despre realitatea statală.

În concluzie, am putut constata că sociologia şi geopolitica sunt ştiinţe sociale

complementare. Sociologia se axează pe descrierea şi sinteza elementelor din mediului intern

al statului, iar geopolitica pe cele din mediul extern al acestei unităţi sociale. Pentru ambele

medii însă, factorul etnic este cel esenţial. Şi aceasta întrucât statul român este unul naţional,

în care graniţele politice coincid substanţial cu cele etnice. De aceea, atât cercetarea

sociologică a mediului intern al unui stat, cât şi cercetarea geopolitică a mediului extern al

acestuia, sunt de esenţă naţională. Şcoala sociologică de la Bucureşti, al cărei reprezentant

de marcă a fost şi A. Golopenţia, ca şi geopolitica românească din perioada interbelică în

ansamblul său, au avut acelaşi scop primordial: apărarea statului naţional unitar român, în

graniţele stabilite în urma Unirii de la 1918.
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Anton Golopentia was an important member of Romanian Sociological

School of Bucharest led by Dimitrie Gusti. With A. Golopentia`s texts, we

could dismount two errors often done in interwar period regarding sociology

and geopolitics sciences in Romania. Concretely, first of them was considered

to have an narrow ethnic or nationalist character; second, on the contrary,

was seen as concerning only good functioning of state, so that ignoring the

ethnic factor. With Golopentia`s texts we reached the conclusion that sociology

and geopolitics are complementary social sciences. Sociology is both an ethnic

and state-concerning science and it does not ignore the state as institution.

Also, geopolitics is about the state, but in the same time it gives a big

importance to the ethnic factor. This double and almost equal focus to the state

and to the ethnic factor was facilitated by the national-state character of our

country. Sociological research on internal medium of a state and geopolitical

research on external medium of it are, both, national kind.

Tags: interwar sociology, geopolitics, Sociological School of Bucharest, Anton

Golopentia, national state, ethnic
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ETNOSFERA

ALBOTINA, LOC SPIRITUAL ŞI IDENTITAR PENTRU ROMÂNII DINTRE VIDIN,

DUNĂRE ŞI TIMOC*

Emil Ţîrcomnicu**

Pe drumul care leagă satele Gradeț și Rabova la 20 de kilometri de Vidin, în

zona Albotina, comunitatea românească din Bulgaria s-a întâlnit a doua zi de Paște

pentru a celebra o sărbătoare importantă. În acest loc, comunitatea românească

utilizează un dans dedicat tuturor oamenilor tineri care au decedat în anul ce a

trecut. Unul dintre liderii comunității locale ne-a povestit că până acum 20 de ani

aceștia au păstrat frăsinelul, un obicei care a supraviețuit în întreaga zonă a

Olteniei. În zilele noastre, frăsinelul a devenit un festival de folc. Acest articol

prezintă informații istorice și etnografice despre acest loc spiritual unde se găsește

comunitatea românească din zona Vidinului, dintre râul Timoc și Dunăre având în

vedere ultimele cercetări etnografice realizate în anul 2009.

Cuvinte cheie: Timoc, mănăstirea Albotina, etnografie, minoritate românească,

identitate etnică

Situaţia identitară actuală

În zona dintre Vidin, Dunăre şi Timoc, în Bulgaria, se află 30 de sate şi un oraş, Bregova, cu

populaţie majoritar de origine românească. Recensământul din anul 2001 dă ca populaţie pentru

obştina Vidin de 120192. Cifrele nu mai sunt actuale, întrucât peste 50% din populaţia rurală din

regiunea nordică a Bulgariei a emigrat în străinătate sau a plecat către marile oraşe din Bulgaria.

Populaţia de origine românească din Timoc nu apare în cele două recensăminte realizate după 1990

decât în proporţii infime1. Cauzele sunt diverse. Dacă îi întrebi pe oameni ce limbă vorbesc, îţi

răspund că româneşte, dar la întrebarea privind naţionalitatea, se observă că, în cea mai mare parte,

* Articol apărut și în Anuarul IEF, 2009.
**This work was supported by CNCSIS –UEFISCSU, project number PNII – IDEI code 868/2008.
1 În obţina Vidin au fost recenzaţi în anul 2001, 155 vlahi şi 16 români.
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o confundă cu cetăţenia. Răspunsurile sunt extrem de diverse: jumătate români – jumătate bulgari,

vlahi, bulgari, rumâni. Ei sunt percepuţi şi de locuitorii bulgari ca fiind vlahi ori români, la fel cum

românii îţi explică faptul că unele sate din zonă sunt locuite de bulgari. Mai putem spune faptul că

în prima jumătate a secolului al XX-lea, majoritatea populaţiei dintre Vidin şi Timoc era recenzată,

în statisticile oficiale, ca fiind românească. Românească o consemnau şi călătorii străini şi

cercetătorii români care au străbătut zona nordică a Bulgariei la sfârşitu secolului al XIX-lea şi

începutul secolului  al XX-lea: Felix Kanitz, Gustav Weigand, George Vâlsan, C. Constante şi

Emanoil Bucuţa.

Se constată faptul că, dacă în secolul al XX-lea populaţia românească nu a avut şcoală şi slujire în

biserică în limba maternă, a fost asimilată cultural. Persoanele cu vârsta de peste 45 de ani vorbesc

fluent limba română, cu caracteristici zonale, arhaisme şi regionalisme, multe nemaifolosite în

limba română literară. O mare problemă o constituie faptul că românii nu pot citi şi scrie în limba

română2.

Există trei grupuri etno-lingvistice în cadrul populaţiei româneşti timocene: pădureni, văleni şi

câmpeni. Presupunem că de-a lungul timpului s-au suprapus mai multe straturi de populaţie

românească, valuri migraţionale fiind atestate în ultimele secole. Există o veche populaţie autohtonă

în acest areal, aşa cum o arată toponimia localităţilor şi numirile de ape. Românii timoceni numesc

şi astăzi Vidinul cu numele străvechi Dii3. Emanoil Bucuţa consemna: „Sătenii zic toţi Vidinului,

Dii. E chemarea lui bătrână, şi din hrisoave, iar alţii decât ei n-o cunosc. Weigand scrie destul de

încurcat, nu atât despre origine, cât despre legătura cu Românii localnici şi pronunţarea lui

adevărată. Forma veche bulgară era Бъдыиь, ungurească Bodon, românească Diu. Weigand îşi

aduce aminte şi de o formă auzită la Luche în Serbia, Dźii, şi dă ca formă a Românilor vidineni

Vd’ie, ieşită ca şi cea bulgară de acum, Vidin, din Bιδύνη, grecească (Bulgarii accentuează Vidin).

Ce-a auzit profesorul de la Lipsca în Serbia e însuşi numele, singurul, dat Vidinului de toţi Românii,

numai că înmuiat bănăţeneşte. Ce poate fi Vd’ie, în afară de o diagramă etimologică fără înţeles, nu

vedem. Dii e un cuvânt în totul asemenea cu Jii şi Sibii, şi precum acestea, articulate, îşi pierd

înfăţişarea de plurale, la fel se întâmplă şi cu Dii”4.

2 „Noi tot româneşte vorbim, toţi, aici. Dacă şi în bulgăreşte, ama, tot româneşte vorbim. [Ştiţi să şi scrieţi româneşte?]
Nu ştiu, nu ştiu nicio buca. N-a fost învăţaţi să scrie. N-a fost învăţaţi. Ai bătrâni n-a ştiut să scrie, decât a vorbit
româneşte.” Todor Alexov Popov (Tudor Alexa al Popii), născut 1928 în Rabova, informaţie din 28.06.2009.
3 „Cuvântul vlah, în sine, nu este cuvânt rău. Ceva mai mult, acest cuvânt, ştim noi, are o bază istorică mai veche, dar
aparţine istoriei. Noi între noi niciodată nu ne-am denumit vlahi precum niciodată la Dii nu zicem Vidin. Fac o
analogie între cei doi termeni pentru că există terminologie specific românească, noi ne denumim rumâni şi e normal şi
firesc pentru că asta este şi transcripţia veche care era de Rumânia. Unii susţin că ideea de vlah ar fi o idee care ar
reprezenta rădăcina noastră. O fi şi aşa dar până la sfârşit nu au dreptate pentru că rădăcina noastră e rădăcina
românească, aşa cum ne ştim noi, cum noi ne zicem între noi. Vlahi ne-au denumit alţii”. Dintr-un interviu realizat cu
Ivo Gheorghiev, preşedintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria AVE, n. 1969 în Rabova, informaţie din
28.06.2009.
4 Emanoil Bucuţa, Românii dintre Vidin şi Timoc, Tipografia Cartea Românească S.A., Bucureşti, 1923, p. 7.
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Dacă în 1923 Emanoil Bucuţa preciza faptul că în zona Timocului sunt trei grupuri etnografice,

ceea ce arată trei direcţii diferite dinspre care au pătruns în acest colţ dintre Dunăre şi Timoc -

respectiv vălenii şi câmpenii dinspre Dolj şi Mehedinţi, pădurenii dinspre Serbia -, în introducerea

realizată la cele trei volume de studii şi izvoare îngrijite de C. Constante şi Anton Golopenţia5,

Emanoil Bucuţa preciza: „Românii din dreapta Dunării erau şi nu erau într-altă ţară. O apă largă

plutitoare mai mult leagă decât desparte pe locuitorii celor două maluri. Treceri mai ales de la noi la

ei s-au întâmplat în toate vremurile şi în deosebi în acelea când se închega un popor. Numai de

puţini ani, de când se tot vorbeşte de o înfrăţire şi solidaritate a Statelor, hotarele dintre ele s-au

ferecat cu o sută de lacăte. S-a crezut de alţii şi, ceea ce este mai hazliu, s-a crezut şi de noi, că toţi

aceşti Români sânt revărsări etnice din părţile noastre. N-aveam ce găsi deosebit la ei, odată ce nu

erau alţii, ci erau tot noi. Erau un fel de români plecaţi în străinătate... Am fost şi eu, în mai multe

rânduri, la aceşti Români, la cei Bulgari mai mult şi la cei Sârbi mai puţin. Cei mai din fund ca şi

cei mai din faţă, fie că ştiu, fie că nu ştiu de ţara liberă a fraţilor lor de la Miazănoapte, se cunosc

prin amintiri, prin limbă şi obiceiuri ca Români. Ei şi-au dat nume din cele mai mici, după cum sunt

aşezaţi pe o vale sau o alcătuire de pământ uşor de deosebit, plaiu, câmp sau vale, dar nu şi-au zis

niciodată, laolaltă, Olteni sau Munteni sau Bănăţeni. Câte o undă de populaţie românească din

Banat, din Oltenia şi din Muntenia a ajuns dincolo de Dunăre, la date şi din pricini care se pot

urmări. Fiind mai noi decât băştinaşii şi mai zgomotoşi pentru istorie, au putut să se arate

cercetătorilor ca Români Olteni, Munteni sau Bănăţeni. Sunt şi mai mult nu sunt ceea ce spun astăzi

că sunt. Băştinaşii, Românii, mai vechi decât ei, vatra care a primit pe noii veniţi au fost alţii şi alta.

Dovezile nu aşteaptă decât să fie găsite”6.

Albotina – date istorice

În regiunea satelor de pădureni din Timoc, la 20 km de Vidin, pe drumul care duce de la Gradeţ

spre satul Rabova, există o poiană cunoscută cu numele de Albotina sau, aşa cum spun localnicii,

La mănăstire.

Pentru românii timoceni există puternic înrădăcinată memoria acestui loc spiritual. În poiana

Albotina, a doua zi de Paşti, la fosta mănăstire rupestă, datând din epoca medievală, astăzi distrusă,

de sute de ani se adună românii din satele timocene, la mare sărbătoare7. Un loc spiritual este acela

5 x x x, Românii din Timoc, Culegere de izvoare de C. Constante, A. Golopenţia, cu o „Introducere” de Emanoil
Bucuţa, Bucureşti, Institutul Român de Statistică, vol. I, 1942
6 Emanoil Bucuţa, op.cit., p. XVII-XVIII
7 Primisem invitaţie să particip la Albotina, a doua zi de Paşti, la „Festivalul folclorului autentic românesc”. Am căutat
în zadar pe hărţile Bulgariei localitatea Albotina. Nu ştiam că nu există o localitate, că Albotina este o poiană, „la
mănăstire” cum îi zic timocenii, la locul respectiv fiind ruinele săpate în stâncă ale unei mănăstiri medievale.
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care „adună oamenii laolaltă în temeiul unor simţiri comune, prilejuite de experienţe spirituale sau

noologice”8.

„La mănăstire, de când am crescut, noi am pomenit, de când lumea, acolo se face şi se-adună. Acolo

se-adună [oamenii din] Rabova, Deleina, Călinic, Drujba-Molălia, toate satele astea, tot, Boşneacu –

zâcem Topoloveţ şi al din Deal şi al din Vale, acolo multă lume”9.

În registrele turceşti le la 1560 apare un sat cu numele Alvotin. Date istorice despre mănăstirea

săpată în calcar, ale cărei ruine străjuiesc poiana, numită astăzi Albotina, nu există. Rămâne deci, în

lipsa unor studii şi cercetări de istoria artei şi arhitectură, un câmp liber speculaţiilor. Mergând pe

metodele cercetării etnologice, noi am adunat date de istorie orală, evocate de către Ivo Gheorghiev,

un bun cunoscător al locurilor cu semnificaţie identitară pentru românii timoceni din Bulgaria10.

„În locul în care ne aflăm este mănăstirea Albotina, aşa zisă, de unde o fi venit vorbele nu ştiu de

Albotina, dar se spune că, cică, Albotina ar veni dintr-un bot alb, adică un colţ de piatră care avea

culoare albă la tot acest peisaj frumos verde şi, şi toate culorile. Şi de aici ar fi venit şi cuvântul de

Albotina. Dar cert este că poartă numele la un sat Albotina, care a fost sat roman sau cum se

obişnuieşte este sat latin. Nu există cercetări istorice sau arheologice. Totul ce vă spun acuma se

transmite din gură în gură, de la copii la nepoţi, de la taţi la copii şi aşa mai departe. Se ştie cu

certitudine că aicea mănăstirea este săpată în piatră. Sânt mănăstiri şi lângă Ivanovo, săpate tot cam

în perioada aceea, lângă Ruse. Acele mănăstiri se spune că au fost din perioada de când se primea

creştinismul pe meleagurile ăştea. Eu nu pot să confirm această teorie, nu pot nici să neg, este

transmisă”11.

La Albotina a existat un ansamblu mănăstiresc, funcţional în secolele XIII-XIV, conform

inscripţiilor şi obiectelor găsite. Istoria locului este strâns legată de vremea legendară a primilor

Basarabi, întemeietori de ţară. Localnicii, intelectuali ai comunităţii românilor timoceni, ne asigură

că în aceste locuri a vieţuit fata lui Basarab Întâiul, Teodora, căsătorită cu ţarul Ivan Alexandru, se

pare pe la 1322. Atât Basarab Întâiul, cât şi fiul său, Nicolae Alexandru, au încercat, prin alianţă

familială cu ţarii bulgari şi sârbi, să asigure stabilitatea zonei împotriva maghiarilor şi turcilor. La

1335, ţarul Ivan Alexandru îşi alege o nouă soţie, o evreică pe nume Sara, iar Teodora se

călugăreşte, sub numele Teofana, retrăgându-se la o mănăstire de lânga Albotina. Mai apoi, urmaşul

lui Ivan Alexandru şi al Elenei, Ioan Stracimir, se căsătoreşte la rândul său cu fata lui Nicolae

Alexandru Basarab, verişoara sa12.

8 Ilie Bădescu, Noologia, Bucureşti, Editura Valahia, 2002, p. 248.
9 Bărbat născut în anul 1935 în Calinic, informaţie din 27.06.2009.
10 „Acest loc este un loc sfânt românesc. Vreau să subliniez faptul sfânt românesc pentru că aicea să strângeau şi să
strâng în continuare oamenii din satele româneşti din jur care şi-au păstrat identitatea mulţumită şi acestui loc sfânt”.
Ivo Gheorghiev, informaţie din 13.06.2009.
11 Ivo Gheorghiev, informaţie din 13.06.2009.
12 P.P. Panaitescu, Istoria Românilor, Craiova. Editura Scrisul Românesc, 1943, p. 75-76
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„Dar aici este interesant şi se ştie cu certitudine că în locul de dincolo mănăstirii sau ceea ce se vede

aicea, a existat altă mănăstire de măicuţi, care mănăstire de măicuţi a fost şi locu’, ultimu’ loc,

ultimu’, cum să zic eu, în ultimele clipe ale vieţii a lu’ fata lu’ Basarab primu’, care a primit numele

de Elena [Teodora?], Elena numele de regină de Bulgaria, şi numele de Teofana, atunci când a

devenit măicuţă aicea în mănăstire, la Albotina. N-a fost aleasă mănăstirea Albotina de Teofana

noastră, aşa obişnuim să-i zâcem, ales întâmplător. Regele Bulgariei, Ioan Alexandru al doilea, după

ce s-a căsătorit după evreoaica Sara, ea a prigonit-o să să ducă acasă, la părinţii ei. Ea nu s-a dus

acasă dar a venit aicea la Albotina pentru că era un loc românesc, un loc sfânt românesc şi aicea a

rămas până la sfârşitul vieţii ei”13.

Urmele, săpate în roca de calcar, ale vechii mănăstirii, se află la o altitudine de aproximativ 25 de

metri faţă de poiană, având forme bizantine. Se pare că a fost un complex de chilii în jurul unei

biserici cu două nave. Faţada mănăstirii era probabil realizată din lemn, putându-se observa astăzi,

în piatră, găurile de susţinere pentru stâlpi. Mănăstirea, aflată la jumătatea înălţimii dealului în care

a fost săpată, avea avantajul că era apărată de vânt. Dar amplasarea deasupra poienei, într-un spaţiu

deschis, a permis accesul şi implicit distrugerea mănăstirii. Astăzi, din picturi nu se mai poate

desluşi nimic, totul este distrus şi afumat intens.

În faţa chiliilor se află găuri săpate în piatră, amplasate câte una, două sau trei, unde au fost

înmormântaţi călugări. De asemenea, se spune că ar fi existat, jos în poiană, un cimitir în care ar fi

fost înmormântaţii pelerinii care, bolnavi fiind, sperând în miracolul vindecător al mănăstirii, şi-ar fi

găsit aici sfârşitul.

„Să mai văd încă locuri de mormintele unor călugheri care au fost înmormântaţi aicea, sânt nişte

morminte săpate în piatră peste care a fost pusă altă lespede de piatră, pe nişte…, care a fost

susţinută pe nişte butucuri. S-a păstrat foarte bine şi unele dintre chiliile călugherilor de aicea, chiar

se vede şi sânt păstrate în două locuri nişte paturi făcute, cioplite în piatră, care se spunea că au fost

acoperite cu piei şi aşa dormeau călugherii pe aceste paturi. Se spune încă că această mănăstire este

tămăduitoare. Mănăstirea a purtat numele de mănăstirea Învierea Domnului. Învierea Domnului şi

pentru asta s-ar strânge lume aicea, în a doua zî de Paşti, un obicei străvechi care se păstrează şi în

momentul de faţă şi cu toţii ştim că acuma, în perioada Paştelui şi în special a doua zi de Paşti aicea

s-a făcut şi un festival organizat de către noi. Dar mai important este faptul că lumea vine aicea, la

locul ăsta sfânt de sute, poate de o mie de ani, o mie şi mai bine de ani, şi se credea că cel care

dormea la Înviere, înainte de Paşti, aici la mănăstire, şi participa la slujbele religioase, divine de

aicea, să tămăduita”. „Şi se credea că cine doarme în locul ăsta, indiferent de ce boală e bolnav, se

va tămădui. Aicea, jos, când s-a făcut nişte săpături arheologice, s-a găsât zeci de morminte la celor

care nu s-a tămăduit şi n-a avut voie să se înmormânteze altă parte şi se spuneau că ei erau şi aveau

13 Ivo Gheorghiev, informaţie din 13.06.2009
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păcate. De-aia Dumnezeu nu i-a tămăduit şi a zâs aşa că dacă a ajuns până la mănăstire, aici să le fie

şi locul de veci. Şi i-a înmormântat în zona asta, aicea. Era un fel de cimitir, de grobişte cum se

spune la noi, care rămâneau ăştia care nu au fost tămăduiţi. Dar cei care plecau de aicea, până la

anu, se considera că sânt vindecaţi”14.

Vizibil este faptul că aceste ruine sunt complet neglijate, neexistând niciun proiect care să încerce

protejarea şi conservarea acestora.

Asemenea mănăstiri medievale, scobite în piatră, se află la 22 km de Ruse, la Ivanovo şi la Aladzha,

la 17 km de Varna. Mănăstirea de la Ivanovo, cu hramul Sf. Arhanghel Mihail, este într-o stare de

conservare foarte bună, fiind inclusă în patrimoniul UNESCO. Mănăstirea este asemănătoare celei

de la Albotina, dar situată la aproximativ 40 de metri altitudine faţă de nivelul solului. Calea de

acces era pe o cărare abruptă săpată în versantul muntelui, care prăbuşindu-se, a conservat lăcaşul.

Frescele din interiorul bisericii impresionează prin culori, calitate şi valoare artistică. La intrarea în

biserică se poate observa fresca întemeietorilor, ţarul Ivan Alexandru cu ţarina.

În România, până astăzi, despre Albotina nu s-a scris nimic. G. Vâlsan şi E. Bucuţa nu pomenesc de

Albotina. În cele două lucrări etnografice referitoare la românii timoceni din Bulgaria, apărute după

1995, realizate de Virgil Nestorescu15 şi Monica Budiş16, nu apar informaţii elocvente referitoare la

Albotina. Există pe internet, în enciclopedia virtuală Wikipedia, câteva date sumare şi fotografii

despre Mănăstirea Albotina. S-a realizat şi un film documentar în Bulgaria - „The Rocky

Monasteries in Bulgaria” [Mănăstirile rupestre din Bulgaria]17.

Albotina – date etnografice: frăsânelul şi hora pentru morţii tineri

La Înălţarea Domnului, la 40 de zile de la Înviere, în sudul Olteniei, în satele Gângiova, Argetoaia,

Perişor, Giubega, Galiciuica, Băileşti şi Întorsura, este atestat obiceiul frăsinelul. Bolnavii se

deplasau în acea noapte, în poienile unde se ştia că există o plantă miraculoasă, cu efect terapeutic.

Dacă era vorba de bolnavi tineri, se practica şi un alt obicei, acela al înfârtăţitului sau învărucitului.

Alături de bolnav, pentru a-l ajuta şi a-l păzi noaptea, mergea un alt tânăr, care-i devenea astfel rudă

spirituală celui lecuit. La plecare se lăsau în poiană ofrande alimentare. „Era o fată care nu vedea

bine. Au venit părinţii ei şi m-au rugat să merg la Frăsinel, la Poiana Brăzdată din Pădurea Tirului.

Au luat mâncare multă la ei, ouă, roşii, azme de pâine, carne friptă, brânză, băutură. I-am făcut

culcuşul lângă tufele de frăsinel. Eu nu aveam voie să dorm. Am îngrijit-o toată noaptea, îi dădeam

mâncare, apă, tot ce aveam nevoie. Am mâncat toţi acolo şi resturile de mâncare le-am lăsat pe loc,

pe poiană. Dimineaţa, înainte de răsăritul soarelui, am plecat acasă, unde mi-a dăruit un prosop şi eu

14 Ivo Gheorghiev, informaţie din 13.06.2009.
15 Virgil Nestorescu, Românii timoceni din Bulgaria, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996
16 Monica Budiş, Comunitatea românească de pe Valea Timocului bulgăresc, Bucureşti, Editura Militară, 2001
17 Producător BNT Bulgaria, autor Dimcho Petrov, director Elena Mashkova, imagine Stilyan Antonov, 2005



ETNOSFERA, nr.1, 2011, p.37-45

i-am dat ei un batic. Si acum ne zicem frate şi soră. Ea trăieşte şi acum, este măritată, a ajuns bine.

La Frăsinel am mers trei ani la rând.”18

Frăsinelul (Dictamnus albus) este o plantă ierbacee, cu flori albe sau trandafirii, cu miros penetrant,

care creşte în locuri aride, pe lângă păduri şi tufărişuri. Se numeşte popular şi „iarba focului”, „iarba

luminii”, „iarba o mie bună”19. Este investită cu puteri magico-terapeutice.

Există la românii din satele timocene amintirea că în poiana Albotina se duceau oamenii la frăsinel

(frăsânel în graiul timocean), în lunea de după Paşti. Mănăstirea a avut hramul Învierea Domnului,

de aceea obiceiul se făcea la această dată şi nu la Înălţare. Efectul terapeutic sau autosugestiv al

slujbelor religioase s-a îmbinat cu credinţa în puterea vindecătoare a frăsinelului.

„Aicea se mai practică un obicei de pe timpul tracilor, frăsânelul îi mai zâce. Frăsânelul este o

plantă foarte frumos mirositoare, o plantă ale cărui foi seamănă cu pomu’ ăsta, jugastru sau nu ştiu

cum îi zâce. Şi această plantă se strânge doar în ziua de frăsânel, care coincide cu a doua zi de Paşti.

Lumea credea că cine vine şi strânge planta, în a doua zi de Paşti, dacă este bolnav se va tămădui”20.

Un alt obicei practicat în satele timocene, la sărbători, este hora pentru morţii tineri, numită şi hora

de pomană. Rudele mortului vin şi dau de pomană o horă, în amintirea celui mort. Bandele

(alcătuite din trompetişti) cântă şi rudele se prind într-o horă, astăzi dansând cu poza celui mort.

Apoi toată lumea prezentă face o altă  horă. Diferite alimente, prosoape şi bani, sunt oferite

lăutarilor. Lângă aceştia se depun alimente, ouă roşii, vin, iar de ei se prind prosoape şi batiste.

Acest obicei este atestat atât în Oltenia cât şi în zona timoceană cu sate româneşti din Serbia. La

Albotina, luni după Paşti, rudele vin comandă această horă.

„La Albotina se face demult, sigur este două, trei sute de ani înainte. Care are ceva rudă moartă

împarte horă şi joacă cu poza lui”21. „Şi acolo veneau lăutari din Cosova, din Călinic, din toate

satili. Toate ălea făceau ‘oră colea. Şi lumea cânta şi ce-a avut meii tăiaţi, cum le zic ei la mei, acolo

punea measă cu rude din Deleina şi mânca şi bea toţi şi pe urmă seara tot natu’ pleca.” Şi alta: „‘oră

pentru morţi se dă de-a avut tinereaţă, mai tineri, a murit, se duc şi dau acolo, dar joacă iar la

tinereaţă, cântă şi dă dar, maramă, ce da, acolo. Şi pune într-un polomiac acolo, vin şi dă, care bea,

care nu bea”22. „În ziua de doi se face la frăsânel. Când e Paştele face tot natu’ în satu’ lui, de dă la

morţi. Înainte a făcut în curtea bisericii. A ieşit cu measele acolo. Acuma nu mai face nima. De

Paşti se împarte ‘oră. Cheamă rudenii şi le cumpără câte un cadou. [În horă se prind] rudele lui şi la

urmă şi dăilalţi. Se pune ‘oră, cozonac, bani într-un plic, peşchir. La alţii se dă şoarţe, cămăşi. La

18 Marcela Bratiloveanu Popilian, Frăsinelul, un obicei din sudul Olteniei, în „Revista de Etnografie şi Folclor”,
Bucureşti, tomul 41, nr. 5-6, 1996, p. 418.
19 Marcela Bratiloveanu Popilian, op.cit., p. 417; Ion Ghinoiu, Panteonul românesc. Dicţionar, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2001, p. 76-77
20 Ivo Gheorghiev, informaţii de teren, 13.06.2009
21 Bărbat născut în anul 1981 în Topolovăţ, informaţie de teren, 27.06.2009
22 Bărbat  născut în anul 1935 în Calinic, informaţie din 27.06.2009.
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muzicanţi atârnă peşchir. [Cântă] ce ceri tu, ăla care dă ‘oră. De obicei [se cântă], noi spunem

„Coconiţă de pe ţară”. [Obiceiul se  face] de vreme nepomenită, de ziua de două. Care a murit mai

tânăr ia portretul, poza, să-l vadă care e”23.

Hora este asemănătoare cu Boiereasca, horă de mână, cu doi paşi înainte şi unul înapoi, progresul

fiind totdeauna spre dreapta. De cele mai multe ori se dansează în cerc, dar când sunt persoane mai

puţine se dansează şi horă spartă, un bărbat conducând hora.

Festival de folclor

În anul 2009 a avut loc la Albotina a III-a ediţie a „Festivalului Folclorului Autentic Românesc”,

organizat de Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria „AVE”. Au venit ansambluri artistice din

satele româneşti din Timoc, dar şi de pe Valea Dunării. Poiana Albotina, pentru câteva ore, s-a

umplut de oameni, costumele populare dând o aură de sărbătoare de altădată.

Festivalul ne arată că există încă, în satele din Bulgaria, o numeroasă populaţie românească, care

doreşte să-şi păstreze tradiţiile şi cultura specifică. Aceasta nu este posibil fără ca principalul

element identitar, limba, să nu fie cultivată şi promovată la nivel educaţional.

O altă iniţiativă a Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria a fost de a deschide, la 13 iunie 2009, o

bibliotecă românească la Vidin, tot cu numele Albotina, ceea ce confirmă faptul că Albotina

reprezintă un reper identitar şi un loc spiritual pentru românii timoceni.

Considerăm că păstrarea şi prezervarea identităţii şi culturii româneşti în regiunea nordică a

Bulgariei este indispensabilă, mai ales pentru promovarea proiectelor de cooperare transfrontalieră

între Bulgaria şi România. Cultura românească timoceană îmbogăţeşte patrimoniul cultural şi

spiritual românesc şi bulgăresc, parte a patrimoniului material şi imaterial european şi universal.
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Albotina, spiritual and identity place for the Romanians of Vidin, Danube and Timoc

On the road that connects the villages Gradeţ and Rabova at 20 km from

Vidin, in a wood  clearing known as Albotina, guarded by a former Ortodox

monastery builded in the XIIIth century, the Romanian community from Bulgaria

gather on the second day of Easter celebrate an important holiday.  Here they have

a sort of a ritual round dance dedicated to all  young people who died in the year

passed. One of the community leader told us that till 20 years ago they held the ritual

frăsinelul a custom which surviving  into the entire area of Oltenia county Romania.

Nowdays frasinelul had become a modern folk festival. This article presents

historical and ethnographic information about this spiritual place of the Romanian

comunities from the Vidin county  between the Timoc river and the Danube

concerning to the last  ethnographic researches conducted in 2009.

Key words: Timoc, Albotin monastery, ethnography, Romanian minority, ethnic identity
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