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Abstract. This study deals with the issue of the French State – Church
relations, an issue that cannot be understood without taking into account
France’s historical evolution. French secularism (la laïcité) means a clear
separation between the state and religious institutions and involves
considering religion as belonging to the strictly private sphere. Although
legally codified by the 1905, Separation of Church and State Act and the
Constitution of the French Republic, French secularism remains a difficult
concept to define, with many developments and variations in its application.
The attitude of the French State towards the Churches has changed in
time, from a combative, anti-religious secularism (at the end of the 19th
century and the beginning of the 20th century), to an appeased, positive
secularism, in the 20th century. This secularism became militant again
nowadays, under the pressure of the rapid development of Islamic
fundamentalism on French soil. Another challenge brought about by
globalization, which France has to face, is determined by the competition
of French universalism with American multiculturalism which tends to
become predominant in the Western world, a competition which manifests
itself also in the field of State-Church relations.
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Consideraþii introductive

Din cei aproximativ 65 de milioane de locuitori ai Franþei, în 2020 aproape
38 de milioane se declarã creºtini1, de diverse confesiuni, dintre care cea catolicã
este majoritarã, chiar dacã practica lor religioasã este mai puþin intensã decât cea
a generaþiilor anterioare. Un numãr important, de 20,8 milioane de francezi, nu
se afiliazã niciunei religii, iar a doua religie din Franþa, din punct de vedere
numeric, este islamul, cu 5,43 milioane de credincioºi. În Franþa anului 2020
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existã, de asemenea, 340.000 de credincioºi de cult mozaic, dar ºi 310.000
budiºti2, precum ºi numeroase alte credinþe, ceea ce caracterizeazã Franþa drept
þara cu cea mai mare diversitate religioasã din Europa. Conform estimãrilor spe-
cialiºtilor din domeniu, Franþa gãzduieºte cea mai mare comunitate musulmanã,
cea mai importantã comunitate mozaicã ºi posibil cea mai mare comunitate
budistã de pe Vechiul Continent3. Aceastã diversitate, în continuã creºtere – dar
mai ales avântul luat de dezvoltarea islamului pe teren francez – care reprezintã
o schimbare radicalã de situaþie faþã de acum mai bine de un secol, când au fost
puse bazele relaþiei juridico-instituþionale dintre stat ºi culte, a adus cu sine
numeroase provocãri, de ordin identitar, juridic, educaþional, dar ºi în ceea ce
priveºte securitatea naþionalã, ºi a determinat, cel puþin în ultima jumãtate de
secol, îndelungate dezbateri ºi o continuã chestionare a situãrii societãþii ºi
statului faþã de Biserici/culte/religii.

Conform unui sondaj IFOP (Institutul Francez de Opinie Publicã), efectuat în
august 2021, 51% dintre francezi declarã cã nu mai cred în Dumnezeu, faþã de
43% în 20114. Dacã în ceea ce priveºte nivelul de religiozitate, România nu poate
fi comparatã cu Franþa, având un grad de religiozitate ridicat, sondajul IFOP
indicã un trend remarcat ºi în þara noastrã5, ºi anume cã, spre deosebire de trecut,
religia este mai prezentã în marile aglomerãri urbane decât în zonele rurale.

Situaþia Franþei în ceea ce priveºte nivelul scãzut de religiozitate nu mai este
de mult timp singularã în Europa Occidentalã, marcatã puternic de procesul de
secularizare. Ea contrasteazã însã, poate mai mult decât cea a altor state euro-
pene, cu locul din ce în ce mai important ocupat de chestiunea religioasã în dis-
cursul politic, începând cu 1989, odatã cu declanºarea îndelungatei polemici cu
privire la purtarea vãlului islamic în ºcoli, dar mai ales dupã seria de atentate
teroriste islamiste care a marcat Hexagonul din 2012 pânã astãzi.

Nivelul de religiozitate, scãzut în cazul Franþei, nu influenþeazã ºi nici nu
explicã, cum s-ar putea crede la o primã vedere, alegerea unui model sau a altuia
de relaþii între culte ºi stat. Astfel, existã mai multe þãri în Europa (þãrile nor-
dice), care au avut pânã de curând sau mai au ºi în zilele noastre Biserici de stat,
pe când þãri cu un nivel de religiozitate ridicat, precum Irlanda, au ales un regim
de separare. Iar o þarã precum Cehia, cu un nivel de religiozitate ºi mai scãzut
decât cel al Franþei, a optat pentru o recunoaºtere pe mai multe niveluri a cultelor
religioase ºi pe sprijinirea financiarã a acestora, ca ºi România ºi Polonia, þãri cu
un nivel de religiozitate ridicat6.

Din perspectiva legislaþiei în vigoare, privitoare la relaþiile dintre stat ºi culte,
Franþa face parte din categoria þãrilor europene care au adoptat un regim de sepa-
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rare netã între stat ºi instituþiile religioase, alãturi de Olanda, Portugalia, Irlanda,
spre deosebire de þãrile care au adoptat regimuri cu o Bisericã de stat sau domi-
nantã, precum Marea Britanie, Grecia, Malta, o parte dintre statele nordice, sau
de recunoaºtere a unor culte (regimuri de cooperare sau de parteneriat), printre
care se numãrã Germania, Belgia, Polonia, Republica Cehã dar ºi România7.

Din punctul de vedere al locului ºi rolului recunoscute religiei în spaþiul
public, Franþa face parte din categoria þãrilor cu laicitate activã, militantã, care
presupune trimiterea religiei în sfera privatã, spre deosebire de þãrile în care
funcþioneazã o neutralitate „indiferentã“, în care statul se abþine sã acorde cultelor
un rol specific, ºi de cele în care existã o neutralitate „favorabilã“ sau „pozitivã“
(precum România), în care statul recunoaºte ºi susþine, financiar ºi nu numai,
prezenþa cultelor în spaþiul public8. În Franþa, mai mult decât oriunde altundeva,
din cauza evoluþiei istorice specifice, religia este marginalizatã din punct de ve-
dere instituþional9 ºi consideratã în multe cazuri ca fiind echivalentã supersti-
þiilor, care trebuie tolerate doar atâta timp cât nu ies din domeniul vieþii private
ºi nu încearcã sã influenþeze mersul societãþii10. Credinþa religioasã este de cele
mai multe ori prost vãzutã în mediile de stânga, consideratã ca demodatã ºi luatã
în derâdere. Astfel, dacã în 1901 Jean Jaurès a fost admonestat de cãtre presa so-
cialistã pentru cã i-a permis fiicei sale sã participe la prima comuniune ºi a trebuit
sã scrie un articol pentru a se disculpa, în 2002 lui Régis Debray (filosof, înalt
funcþionar francez, luptãtor de gherilã alãturi de Che Guevara11) i s-a întâmplat
acelaºi lucru, el trebuind sã se justifice în faþa ziarului Le Monde pentru cã ºi-a
botezat fiul12.

Laicitatea reprezintã modul specific francez, rezultat al unui parcurs istoric
specific, pe care l-a îmbrãcat în Franþa „ieºirea din religie“ în raporturile sale cu
politica13. Extrem de greu de definit, laicitatea are douã dimensiuni, o dimen-
siune juridico-instituþionalã, de cadru juridic al neutralitãþii confesionale a sta-
tului, asupra cãreia ne vom apleca în acest studiu, ºi o dimensiune „culturalã“,
„ideologicã“ sau „sentimentalã“, de „filosofie generalã a emancipãrii umani-
tãþii“14, aflatã în continuã evoluþie, care a înglobat pe parcurs concepte diverse,
precum cele de „nediscriminare“, de „respect al identitãþilor comunitare“, de
„libertate de exprimare“ º.a. Laicitatea ca ideal, de la Revoluþia Francezã în-
coace, reprezintã „afirmarea egalitãþii tuturor în faþa legii, expresia voinþei gene-
rale, asigurarea libertãþii de conºtiinþã ºi încadrarea prin numita lege [din 1905,
n.n.] a libertãþii de cult, într-o societate secularizatã sau pe cale de secularizare“
sau, mai pe scurt, „laicitatea este afirmaþia universalistã cã suntem mai întâi o
fiinþã umanã ºi un cetãþean înainte de a fi orice altceva“15.
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Prima dimensiune a laicitãþii este codificatã de cãtre legea de separare a
Bisericilor ºi a statului din 1905, precum ºi de Constituþia Republicii Franceze,
ºi este mai uºor de surprins decât cea „culturalã“, cu toate cã este la rândul ei
complexã, existând variaþii ale aplicãrii sale chiar în cadrul funcþiei publice, cãci
laicitãþile ºcolarã, carceralã, militarã, spitaliceascã, teritorialã nu se supun acelo-
raºi reguli ºi aceloraºi practici, dupã cum vom vedea în studiul de faþã.

Pentru a înþelege relaþiile dintre stat ºi culte în Franþa de astãzi trebuie sã
þinem cont de faptul cã Franþa s-a construit, din punct de vedere istoric, împo-
triva catolicismului, dorind sã îl înlocuiascã, în acelaºi timp în „catolicitatea“ sa,
adicã în ambiþia sa universalistã16. În aceastã rupturã a statului ºi a Bisericii,
Luminile franceze, cu un caracter mai pronunþat antireligios decât în restul
Europei, au jucat un rol important. Dincolo de confruntarea de pe tãrâmul ideilor,
marea rupturã dintre politic ºi religios, evenimentul fundamental care a marcat
relaþiile statului francez cu Bisericile, ºi în primul rând mentalitãþile ºi aºteptãrile
francezilor, dar nu numai, pânã în zilele noastre, cu privire la ceea ce înseamnã
religia ºi rolul ei în societate, este Revoluþia Francezã. Ea a „instalat religia în
domeniul privat al credinþei individuale, opunând-o «raþiunii publice»“17. În
secolul al XIX-lea, relaþiile Bisericii cu statul francez au fost definite din punct
de vedere juridic de cãtre Concordatul napoleonian din 1801, completat în mod
unilateral de cãtre guvernul francez printr-o serie de articole18. Conform regi-
mului concordatar, statul, devenit neutru, recunoºtea oficial patru culte (Biserica
Catolicã, Bisericile Protestante, Reformatã ºi de Confesiune Augustanã, precum
ºi ritul israelit), pe care le susþinea financiar, supunându-le, în acelaºi timp, unui
control strict19.

Corpusul legislativ adoptat de Napoleon Bonaparte în ce priveºte regimul
cultelor a rezistat mai mult de un secol, în contexte politice extrem de diferite.
În acest timp, la conducerea Franþei s-au perindat guverne favorabile sau ostile
Bisericii Catolice sau oricãrei religii, iar chestiunea religioasã s-a aflat mereu în
centrul dezbaterilor fundamentale ale secolului al XIX-lea20. Începând cu Monarhia
din iulie 1830, s-au format douã grupãri rivale principale, pe baza unor curente
importante de opinie din sânul Bisericii Catolice ºi al lumii politice. Prima îi cu-
prindea pe susþinãtorii principiului autoritãþii, monarhiºtii, partizani ai ordinii
tradiþionale, care îºi doreau restaurarea Vechiului Regim ºi erau percepuþi ca susþi-
nãtori necondiþionaþi ai puterii clerului. A doua era alcãtuitã din adepþii princi-
piului libertãþii, ai valorilor de la 1789, republicanii, opozanþi implacabili ai Bise-
ricii Catolice ºi ai clerului ei, cei mai radicali dintre ei respingând religia ca atare21.
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Bãtãlia politicã decisivã a secolului al XIX-lea francez, cea care a împãrþit
þara în douã tabere, „rãzboiul celor douã Franþe“22, a fãcut din statutul legal al
Bisericii o mizã politicã extrem de importantã. Odatã cu revenirea la putere a
republicanilor, dupã 1879-1880, aceºtia au trecut anticlericalismul în fruntea
programului lor politic. În ceea ce îi privea, existenþa regimului republican era
incompatibilã cu menþinerea unei Biserici cu oarecare vitalitate23, cãci Biserica
reprezenta negarea însãºi a principiilor de la 1789, pe care ei intenþionau sã îºi
fondeze regimul24. Prin urmare, în anii 1880 au adoptat o serie de legi anticleri-
cale, cu privire în primul rând la laicizarea învãþãmântului (legile Jules Ferry),
precum ºi la statutul congregaþiilor/ordinelor religioase. Ele consacrã, printre
altele, gratuitatea învãþãmântului, laicitatea programelor ºcolare, precum ºi a
personalului didactic. O bunã parte dintre aceste legi sunt încã în vigoare.

Republicanii au pus capãt Concordatului napoleonian din 1801 ºi sistemului
sãu de „culte recunoscute“, prin legea din 9 decembrie 1905, care a oficializat
ruptura dintre stat ºi cultele religioase. Legea a introdus în Franþa un regim ju-
ridic de separare între Biserici ºi stat, valabil pânã în zilele noastre ºi este cunos-
cutã sub denumirea de „lege de separare a Bisericilor ºi a statului“. Ea este cea
care a consacrat cu adevãrat în Franþa principiul laicitãþii. Este foarte interesant
ºi relevant în acelaºi timp, pentru spiritul liberal ºi pacifist în care a fost con-
ceputã legea, cu scopul de a încheia conflictul dintre cele douã tabere, catolicã
monarhistã ºi republicanã laicã, cã cei doi termeni esenþiali, „separare“ ºi „laicitate“
nu apar în textul legislativ, care este, de altfel, destul de scurt ºi de general. Acest
lucru a permis o anumitã libertate de interpretare, numeroase acomodãri ulte-
rioare, atât din partea autoritãþilor publice, cât ºi din partea cultelor. Dar a permis
ºi apariþia unei mari confuzii, atât în rândurile publicului larg, cât ºi ale deci-
denþilor politici, cu privire la ceea ce înseamnã laicitatea, confuzie care dã
periodic naºtere la mari dezbateri în spaþiul public francez. Conþinutul acestui
termen este în continuã miºcare, schimbându-se în funcþie de ceea ce se întâmplã
în societate ºi pe scena politicã, dar ºi de situarea pe axa stânga-dreapta a celor
care încearcã sã îl defineascã.

Principiile fundamentale ale legii din 1905 sunt enunþate în primele sale douã
articole. În primul articol se afirmã cã „Republica asigurã libertatea de conºtiinþã“
ºi „garanteazã liberul exerciþiu al cultelor“, cu condiþia respectãrii ordinii publice
de cãtre acestea din urmã, pe când în al doilea articol se precizeazã cã „Repu-
blica nu recunoºte, nu salarizeazã ºi nici nu subvenþioneazã niciun cult“. Este
recunoscutã astfel, pe de o parte, libertatea de conºtiinþã ca drept absolut ºi
dreptul de a-ºi exprima credinþa în mod individual ºi colectiv, privat ºi public, în
condiþiile legii, dar în acelaºi timp statul nu mai acordã recunoaºtere juridicã
niciunei religii. Acordarea de salarii clerului ºi de subvenþii cultelor, care ar
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echivala cu o recunoaºtere a acestora de cãtre stat, este interzisã25. Prin art. 2 al
legii, cultele sunt trimise în domeniul privat, încetând sã mai fie instituþii pu-
blice, aºa cum erau considerate în urma Concordatului napoleonian.

O particularitate a sistemului francez de relaþii dintre stat ºi culte, inteligibilã
doar prin prisma istoriei Franþei, este cã în Franþa nu existã un singur regim al
cultelor, ºi deci nu existã o aplicare uniformã din punct de vedere teritorial a
principiului laicitãþii26. Astfel, legea din 1905, a separãrii Bisericilor de stat nu
se aplicã decât pe teritoriul metropolitan al Franþei, ºi nici mãcar pe toatã supra-
faþa acestuia. În trei departamente, din Alsacia ºi Mosella, a fost pãstrat pânã în
zilele noastre regimul Concordatului, pentru cã în 1905, atunci când legea a fost
adoptatã, ele nu fãceau parte din teritoriul francez, fiind pierdute în urma rãz-
boiului franco-prusac. Dupã revenirea lor la teritoriul Franþei, în 1918, populaþia,
liderii politici locali ºi Biserica Catolicã s-au opus renunþãrii la Concordat ºi
intrãrii sub regimul separaþiei, aºa încât liderii de la centru au fost obligaþi sã
pãstreze status quo-ul. Prin urmare, pe acest teritoriu, funcþioneazã regimul de
„culte recunoscute“ de cãtre stat, ceea ce implicã sprijinirea lor financiarã de
cãtre stat, numirea ierarhilor de cãtre Preºedintele laic al Franþei, emiterea de
diplome de teologie de stat la Universitatea din Strasbourg, recunoscute în
acelaºi timp ºi de Sf. Scaun, predarea confesionalã a religiei în ºcolile publice,
acceptarea simbolurilor ºi însemnelor religioase în ºcoli ºi administraþie27, parti-
cularitãþi care sunt în contradicþie cu practica din restul Franþei metropolitane.

De asemenea, anumite departamente ºi teritorii franceze non-europene au ºi
ele regimul lor de culte specific, explicabil prin istoria colonialã a Franþei. Astfel,
în Guyana Francezã regimul cultelor este determinat de o ordonanþã regalã din 1828,
conform cãreia religia catolicã este finanþatã din fonduri publice, ºi de Decretele
Mandel din 1939, care se aplicã ºi în alte teritorii, precum Polinezia Francezã,
Noua Caledonie etc., care permit ºi altor culte sã se bucure de anumite drepturi
ºi mai ales sã obþinã ajutor financiar consistent din partea comunitãþilor locale28.

Dacã principiile fundamentale ale laicitãþii sunt cuprinse de legea din 1905,
laicitatea a fost ridicatã la rang constituþional dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial,
fiind unul dintre principiile care definesc Republica. Ea este menþionatã în Consti-
tuþia Franþei tot fãrã a fi definitã, ca ºi în legea din 1905, pentru prima datã în 1946
(art. 1, „Franþa este o Republicã laicã“), apoi în cea actualã, cea a celei de-a V-a
Republici, din 1958, care prevede în art. 1 cã „Franþa este o Republicã indivizi-
bilã, laicã, democraticã ºi socialã. Aceasta asigurã egalitatea în faþa legii a tuturor
cetãþenilor, indiferent de origine, rasã sau credinþã. Aceasta respectã toate cre-
dinþele [...]“29. Chiar dacã prevederile constituþionale sunt puþin numeroase, iar
Constituþia nu fixeazã regimul constituþional al cultelor, ele sunt fundamentale,
pentu cã stabilesc regimul de neutralitate al statului francez30. Conform interpre-
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tãrilor Consiliului Constituþional, din principiul laicitãþii rezultã: respectul tuturor
credinþelor ºi egalitatea tuturor cetãþenilor în faþa legii, indiferent de religie;
garantararea liberului exerciþiu al cultelor; neutralitatea statului; absenþa unei
Biserici oficiale ºi a salarizãrii clerului31.

Instrumentul juridic prin care este pusã în aplicare laicitatea este principiul
neutralitãþii, care reprezintã o construcþie juridicã francezã, o specificitate a
„modelului francez“ de relaþii stat-culte32. Neutralitatea presupune oferirea aceluiaºi
serviciu public, indiferent de convingerile religioase ale angajaþilor acestuia sau
ale beneficiarilor lui. Neutralitatea serviciului public este legatã intrinsec de prin-
cipiul egalitãþii, atât de drag francezilor, a cãror „pasiune pentru egalitate“ este
evocatã de Alexis de Tocqueville: tocmai pentru cã sunt egali în faþa legii, bene-
ficiarii serviciului public trebuie trataþi în mod identic, oricare ar fi convingerile
lor religioase ºi cele ale celor care asigurã acest serviciu33.

Statutul juridic al cultelor

Este interesant de remarcat faptul cã statul francez, preocupat de menþinerea
unei neutralitãþi absolute în ce priveºte cultele religioase ºi nu numai, dar ºi a
egalitãþii între diferitele religii de pe teritoriul Franþei, nu recunoaºte în mod
direct, din punct de vedere juridic, existenþa comunitãþilor religioase. El refuzã
categoric sã realizeze o definire ºi o clasificare a acestora, sã defineascã ce anume
reprezintã o religie sau o sectã ºi lasã la latitudinea instanþelor superioare, precum
Consiliul de Stat, Curtea de Casaþie, Consiliul Constituþional, capacitatea de a
discerne, post factum, în mod concret, de la caz la caz, între diversele comunitãþi
ºi grupãri religioase, fãrã sã ofere vreo definiþie generalã care ar putea fi invocatã
în alte cazuri. Nicio religie nu se bucurã de un statut public special în Franþa, le-
gislatorul de la 1905 dorind sã facã din religie o chestiune privatã, supusã drep-
tului privat34. Pentru a permite comunitãþilor religioase sã nu funcþioneze în afara
legii, a sistemului juridic, statul francez le oferã, totuºi, acestora anumite instru-
mente juridice de funcþionare, care echivaleazã cu o recunoaºtere indirectã35.
Este vorba de o recunoaºtere indirectã nu a vreunui cult ca atare, la nivel general,
ci a unor entitãþi esenþiale pentru funcþionarea unui cult, dintre care cele mai impor-
tante sunt asociaþiile cultice (associations cultuelles) ºi asociaþiile diocezane.

Asociaþiile cultice au fost înfiinþate de cãtre legea de la 1905, care prevedea
în art. 4 cã acestea trebuie sã primeascã ºi sã administreze proprietãþile fostelor
aºezãminte publice bisericeºti desfiinþate în 190536. Alcãtuite din credincioºi ai
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cultului respectiv, ele trebuie sã respecte ºi legea din 1901 care se aplicã asocia-
þiilor de pe teritoriul Franþei, care are prevederi generoase în ceea ce priveºte
libertatea de asociere, dar foarte constrângãtoare pentru ordinele/congregaþiile
religioase, care nu pot funcþiona decât dacã sunt autorizate printr-o lege specialã.
De asemenea, legea din 1905 impune drept condiþii ca aceste asociaþii cultice sã
funcþioneze exclusiv în scopul funcþionãrii cultului/Bisericii respective ºi sã nu
aibã o formã care sã le permitã sã primeascã subvenþii de la stat, de la departa-
mente sau de la comune37.

Primele care au acceptat ºi s-au bucurat de prevederile legii din 1905 pentru
a înfiinþa asociaþii cultice au fost comunitãþile religioase minoritare (protestanþii
ºi mozaicii). Dar Biserica Catolicã nu a acceptat înfiinþarea de asociaþii cultice.
Acestea au reprezentat chiar principalul motiv pe termen scurt pentru care Bise-
rica Catolicã a refuzat sã se conformeze legii din 190538. Sf. Scaun ºi o parte a
episcopatului francez se temeau cã în urma aplicãrii acestei legi va fi încãlcat
principiul ierarhic, esenþial pentru funcþionarea Bisericii Catolice, ºi se va scinda
chiar Biserica, pentru cã exista riscul sã aparã o multitudine de astfel de asociaþii
la nivel local, autoadministrate, alcãtuite ºi controlate de cãtre laicat, dar ale cãror
hotãrâri sã nu poatã fi controlate de cãtre ierarhie, cãreia i s-ar fi încãlcat astfel
autoritatea39.

În încercarea de a combate escaladarea conflictului ºi de a convinge Biserica
Catolicã, majoritarã, sã respecte legea, autoritãþile politice nu au apelat la mãsuri
de forþã, ci au adoptat pentru o perioadã mãsuri de compromis, precum legea din
1907 conform cãreia exercitarea publicã a religiei putea fi fãcutã ºi prin asociaþii
care se conformau doar legii din 1901 sau prin întruniri, la iniþiativã individualã,
conform legii din 1881 cu privire la libertatea adunãrilor publice, lege pe care au
amendat-o, pentru a nu mai fi nevoie de o autorizaþie prealabilã în vederea unei
astfel de întruniri, atunci când catolicii au refuzat, la îndemnul Papei, sã solicite
astfel de autorizaþii40.

Primul Rãzboi Mondial a adus cu sine o îmbunãtãþire a relaþiilor dintre Biserica
Catolicã ºi stat. Franþa a reluat relaþiile diplomatice cu Vaticanul, iar negocierile
îndelungate dintre cele douã pãrþi s-au încheiat în 1923 printr-un cvasi-tratat,
care reglementeazã pânã în zilele noastre relaþiile dintre statul francez ºi catolicism.
Prin el se recunoaºte organizarea ierarhicã a Bisericii Catolice, iar episcopii fran-
cezi, aflaþi în comuniune cu Papa, sunt recunoscuþi drept interlocutori legitimi ai
statului41. Statul francez a admis în mod indirect în urma acestor negocieri cã
Biserica Catolicã are un statut special, putând sã înfiinþeze asociaþii diocezane,
nu cultice, conform unui set special de prevederi. Înfiinþate începând cu 1924,
asociaþiile diocezane sunt asociaþii cultice care corespund legilor din 1901 ºi
190542. Aceste noi asociaþii respectã dreptul canonic catolic, recunoscând princi-
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piul ierarhic de organizare a Bisericii Catolice, deci autoritatea episcopilor ºi co-
muniunea cu Sf. Scaun.

Noile asociaþii diocezane aveau drept scop organizarea exerciþiului public al
religiei ºi administrarea proprietãþilor folosite în acest scop. În ce priveºte aceste
proprietãþi, se poate spune cã, în urma compromisurilor realizate de-a lungul
vremii, dupã 1905, Biserica Catolicã are un statut privilegiat faþã de celelalte culte.
Astfel, conform legii din 1905, lãcaºurilor de cult ºi casele parohiale protestante
ºi iudaice erau transferate asociaþiilor cultice evanghelice ºi mozaice, pe când
legile din 1907 ºi 1908 au transferat cãtre stat proprietatea clãdirilor catolice exis-
tente pânã la acea datã (catedralele ºi casele episcopale; bisericile parohiale ºi
prezbiteriile au fost preluate de comune), care nu aparþineau deja statului în urma
confiscãrii proprietãþilor bisericeºti de la 1789, ca ºi responsabilitatea reparãrii
lor din fonduri publice. Statul a permis continuarea folosirii lor cu titlu gratuit de
cãtre Biserica Catolicã, acordându-i acesteia un sprijin financiar indirect foarte
important, prin asigurarea cheltuielilor de reparaþie ºi întreþinere necesare, din
moment ce majoritatea lãcaºurilor de cult catolice se aflau ºi încã se aflã în pro-
prietatea statului. Toate lãcaºurile de cult catolice construite dupã 1924 aparþin
însã asociaþiilor diocezane, însãrcinate ºi cu repararea lor43.

Dacã ignorãm complet istoria relaþiilor dintre statul francez ºi cultele religi-
oase, în special cel catolic, nu putem înþelege de ce în Franþa de astãzi continuã
sã coexiste, ca unicã formã de recunoaºtere indirectã a cultelor de cãtre stat, atât
asociaþii cultice, care funcþioneazã conform legii din 1905, cât ºi asociaþii înfiin-
þate pe baza legii din 1907 pentru a susþine exercitarea publicã a cultelor ºi care
se conformeazã cerinþelor legii privind asociaþiile din 1901, cât ºi asociaþii dio-
cezane, care funcþioneazã conform legilor din 1901 ºi 1905, dar respectã ºi pre-
vederi suplimentare.

În afarã de acestea, în Franþa existã numeroase asociaþii, în special caritabile
ºi cu scop educaþional-cultural, care graviteazã în jurul comunitãþilor religioase,
dar care nu au scopuri exclusiv religioase, pentru a putea fi declarate drept cultice.
Acestea funcþioneazã pe baza legii din 1901 cu privire la libertatea de asociere
în scopuri nelucrative ºi pot primi subvenþii din partea autoritãþilor franceze44. În
zilele noastre, mai ales musulmanii din Franþa sunt cei care folosesc aceastã por-
tiþã legislativã, pentru a putea susþine financiar, în special cu bani proveniþi din afara
Franþei, înfiinþarea ºi funcþionarea de moschei: funcþionarea unei ºcoli coranice
pe lângã o moschee permitea pânã anul acesta calificarea asociaþiei care le con-
ducea pe amândouã drept asociaþie culturalã, fãrã ca aceasta sã se fi supus contro-
lului administrativ ºi financiar strict al statului, la care erau supuse asociaþiile
cultice ºi diocezane. Acest lucru a reprezentat o mare problemã pentru statul
francez, care nu a avut pânã în 2021 mijloacele legale necesare pentru controlul
strict atât al provenienþei banilor care finanþau aceste asociaþii, cât mai ales al pre-
ºedinþilor lor, numiþi de cãtre þãrile ºi grupãrile religioase ale celor care oferiserã
banii, ºi care preluau practic activitatea moscheii, mergând de multe ori pânã la
înlãturarea violentã a imamilor care nu corespundeau liniei lor radicale de credinþã45.
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Finanþarea activitãþilor cultelor

Legea din 1905, prin art. 2, a interzis sprijinirea financiarã a cultelor de cãtre
stat, fiind interzisã plata salariilor preoþilor ºi acordarea de diverse subvenþii din
fonduri publice comunitãþilor religioase. Prin urmare, majoritatea resurselor
Bisericilor provin din donaþii private. Dar, dovadã a faptului cã relaþiile statului
francez cu Bisericile au evoluat dupã legea din 1905, de la o „laicitate agresivã“,
combatantã (laïcité de combat), spre o „laicitate liniºtitã“ (laïcité appaisée), po-
zitivã, deschisã compromisului, în zilele noastre, statul nu mai este complet
separat de culte, cel puþin nu din punct de vedere financiar. El a început sã le
sprijine financiar, în mod indirect, sub diverse forme care nu pot fi încadrate din
punct de vedere legal ca subvenþii, interzise în continuare de lege. În primul rând,
anumiþi clerici, în afarã de cei dinAlsacia-Mosella ºi departamentele ºi teritoriile
de peste mare, sunt plãtiþi în mod direct de cãtre statul francez, fãrã ca legea din
1905 sã fie încãlcatã. Este vorba de cei care oferã asistenþã religioasã în armatã46,
în spitale ºi în închisori, pentru cã statul francez a permis începând cu 1905 spri-
jinirea unei astfel de asistenþe, fãrã ca ea sã fie obligatorie, în numele asigurãrii
libertãþii exercitãrii propriei credinþe în spaþiile închise pe care statul le gestio-
neazã. Este vorba, de asemenea, ºi de profesorii de religie din ºcolile private care
se aflã într-o relaþie contractualã cu statul, conform legii Debré din 195947.

De asemenea, statul ºi comunitãþile locale (departamente, comune) pot sã
garanteze sumele împrumutate de cãtre asociaþiile cultice sau diocezane pentru
construirea de noi lãcaºuri de cult. Iar o practicã devenitã curentã începând cu
1930 constã în concesionarea de terenuri de cãtre comune, cãtre asociaþiile cultice
sau diocezane, pe termen lung (în general pentru o perioadã de 99 de ani), cu o
rentã anualã simbolicã, în vederea construirii de noi lãcaºuri de cult48.
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ªi, dupã cum am menþionat deja, statul francez acordã un ajutor însemnat
Bisericii Catolice, ocupându-se de repararea ºi întreþinerea bisericilor catolice
construite înainte de 1905, al cãror proprietar este.

În plus, regimul de taxare care le este aplicat asociaþiilor cultice ºi diocezane
este unul favorabil. Codul General al Impozitelor le permite firmelor ºi persoa-
nelor private sã îºi deducã donaþiile cãtre aceste asociaþii49. Iar lãcaºurile de cult
sunt scutite de impozitul pe locuinþã ºi de impozitul funciar specific proprietã-
þilor construite, dacã aparþin unei asociaþii cultice.

Comunitãþile religioase care eºueazã în a cãpãta statutul de asociaþie culticã
se constiuie, în general, ca asociaþii sub incidenþa legii din 1901, autorizate sã
primeascã subvenþii din partea statului, a autoritãþilor publice centrale ºi locale50.
Ele nu pot primi donaþii decât de la persoane private, iar aceste donaþii nu benefi-
ciazã de vreo scutire de taxe. Este cazul multor asociaþii culturale musulmane.
Statutul fiscal ºi nu numai al asociaþiilor culturale, ca ºi îngãduinþa manifestatã
de statul francez faþã de acestea s-a schimbat începând cu adoptarea legii din
2021, „pentru consolidarea respectãrii valorilor republicane“.

Religie ºi educaþie

Primul spaþiu public francez în care s-a afirmat laicitatea, încã din anii 1880,
în urma legislaþiei ºcolare introduse de Jules Ferry, este ºcoala publicã, din care
religia a fost exclusã pânã în zilele noastre, în numele neutralitãþii ºcolii ca
serviciu public. Conform unor avize ale Consiliului de Stat, „principiul laicitãþii
învãþãmântului [...] este unul dintre elementele laicitãþii statului ºi ale neutrali-
tãþii ansamblului serviciilor publice“51.

Conform istoricilor ºi militanþilor laicitãþii ºcolare, „Republica a început prin
ºcoalã, ea este predatã la ºcoalã, ºcoala este cea care o ilustreazã ºi o promoveazã“52.
„Cucerirea“ ºcolii a fost principalul obiectiv pe termen scurt al republicanilor,
care au reuºit sã îndepãrteze complet influenþa Bisericii Catolice asupra învãþã-
mântului public ºi nu numai, fiind conºtienþi cã ºcoala este „laboratorul“ în care
se formeazã conºtiinþele laice, republicane, care alcãtuiesc marea comunitate na-
þionalã, în care credinþa religioasã nu trebuie sã joace vreun rol. Conform acestei
viziuni, dacã ºcoala ar fi deschisã faþã de religie ar exista riscul apariþiei unui spirit
„comunitarist“, secesionist, care ar pune în pericol proiectul republican univer-
salist ºi ar periclita pacea socialã, traiul în comun.

Biserica a condamnat iniþial ºcoala laicã, considerând cã este sinonimul învã-
þãmântului ateu, chiar antireligios ºi afirmând cã ºcoala laicã este „o ºcoalã fãrã
Dumnezeu“53. Treptat, a sfârºit însã prin a o accepta. Astfel, într-o declaraþie din
1945, Biserica Catolicã a þinut sã recunoascã diferenþa între „laicism“, ca filosofie
care luptã împotriva religiilor, ºi „laicitate“, ca „autonomie suveranã a statului în
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domeniul sãu de ordin temporal“54. Iar în 1969 o declaraþie a episcopilor francezi
a recunoscut rolul important al învãþãmântului laic ºi le-a recunoscut catolicilor
dreptul de a-ºi trimite copiii la ºcoli laice55.

O ultimã tresãrire a vechiului conflict dintre statul francez ºi Biserica Catolicã
a avut loc, începând cu 1945, tocmai pe tema învãþãmântului, a subvenþionãrii
sau a naþionalizãrii de cãtre stat a ºcolilor private, preponderent catolice. Într-o
perioadã în care nimeni nu mai contesta cu adevãrat laicitatea statului, care a fost
interiorizatã de cãtre francezi, credincioºi sau nu, chestiunea laicitãþii s-a aflat
din nou în mijlocul luptelor politice, dând naºtere la ceea ce s-a numit „rãzboiul
ºcolar“56 sau „conflictul ºcolar“57, cu diverse tresãriri timp de jumãtate de secol.

Conflictul a plecat de la faptul cã deputaþii din 1945, majoritar de stânga, pro-
veniþi din Rezistenþa francezã, au votat tãierea oricãrui ajutor financiar, acordat
anterior de regimul de la Vichy ºcolilor confesionale, în numele laicitãþii. A urmat
o luptã durã între susþinãtorii ºcolilor catolice ºi cei ai laicitãþii, între ºcoala privatã
ºi ºcoala publicã, conflict în care cei aflaþi la cele douã capete ale spectrului
politic cereau fie naþionalizarea ºcolii private (stânga, care nu a renunþat nici în
zilele noastre la aceastã idee, care apare periodic în discuþiile politice în Franþa),
fie subvenþionarea ei, mai mult sau mai puþin generoasã (dreapta).

Un moment de cotiturã în evoluþia laicitãþii, devenit ulterior un punct de echi-
libru, care a contribuit la stingerea acestui conflict, a fost reprezentat de adop-
tarea în 1959, de cãtre noua majoritate gaullistã, a legii Michel Debré58. Legea
le-a propus ºcolilor private, fãrã sã le impunã acest lucru, sã semneze un contract
cu statul, care urma sã le asigure o bunã parte din cheltuielile de personal ºi de
întreþinere. În schimb, ele trebuiau sã se angajeze sã predea programele oficiale,
în condiþii identice cu cele din învãþãmântul laic, fiind obligate deci sã primeascã
elevi indiferent de confesiunea lor, dar pãstrându-ºi în acelaºi timp „caracterul
specific“59. Majoritatea ºcolilor private au acceptat aceste condiþii, ºi existã, de
exemplu, ºcoli catolice care primesc numeroºi elevi musulmani60. Învãþãmântul
ºcolilor private aflate sub contract cu statul a devenit astfel laic, iar acestea se
bucurã de succes în rândul francezilor, nu pentru cã le-ar îndeplini vreo aºteptare
de ordin religios, ci pentru cã funcþioneazã ca o dublurã a unui serviciu public,
la standarde educaþionale mai înalte decât cele oferite de acesta.

Adoptarea legii Debré marcheazã o evoluþie importantã a laicitãþii faþã de 1905,
spre o laicitate „pozitivã“, pentru cã statul a recunoscut astfel cã, având o identi-
tate religioasã, un aºezãmânt ºcolar poate, în schimbul acceptãrii anumitor con-
diþii, sã participe la serviciul public al educaþiei naþionale61.

Legislaþia francezã actualã cu privire la învãþãmânt a fost adoptatã în special
în secolul al XIX-lea, dar ºi în secolul al XX-lea (cea cu privire la învãþãmântul
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tehnic, profesional ºi la cel privat), în diverse momente specifice ale evoluþiei
relaþiei dintre stat ºi culte. Aceastã istorie specificã explicã diversitatea existentã
în ceea ce priveºte regimurile de organizare ºi de finanþare ale ºcolilor private,
dar ºi locul diferit acordat Bisericii în cadrul sistemului public de educaþie, în
funcþie de fiecare ciclu ºcolar62. Desigur cã în Franþa, cu excepþia celor trei depar-
tamente din Est, în care a rãmas în funcþiune regimul Concordatului, învãþã-
mântul public este laic, deci este interzisã organizarea de ore de educaþie religi-
oasã în instituþiile de învãþãmânt public63, dar aceastã laicitate îmbracã diverse
forme, în funcþie de fiecare ciclu ºcolar (primar, secundar, superior).

Astfel, în ce priveºte ºcolile primare, legea din 1882 prevedea, în numele
libertãþii de conºtiinþã, sã se lase o zi liberã pe sãptãmânã, pentru a face posibilã
catehizarea elevilor care doreau acest lucru, în afara ºcolii. Prin urmare, pânã în
secolul al XXI-lea elevii din clasele primare au avut liberã ziua de miercuri, pe
care o recuperau, în schimb, sâmbãtã dimineaþa. Odatã cu evoluþia societãþii fran-
ceze, cu accentuarea secularizãrii, cu dezinstituþionalizarea religioasã ºi cu trans-
formarea modelului tradiþional de familie, s-a renunþat la acest aranjament, pentru
cã foarte puþini copii mai participau la catehizare miercurea, dar mai ales pentru
a elibera sfârºitul de sãptãmânã cu scopul de a uºura petrecerea timpului, alãturi
de tatãl biologic, a copiilor din familii recompuse.

În ce priveºte învãþãmântul secundar, legea din 1905, în numele libertãþii de
conºtiinþã, a permis existenþa teoreticã a unor capele pe lângã licee, dar fãrã ca
statul sã fie obligat sã le finanþeze; iar acesta nu o face. Prin urmare, astfel de
capele sunt foarte rare; ele pot fi înfiinþate doar la cererea pãrinþilor ºi sunt
finanþate de cãtre aceºtia, cu sprijinul diocezelor64.

În Alsacia ºi Mosella se predã educaþia religioasã în ºcolile primare ºi secun-
dare, elevilor aparþinând cultelor recunoscute, iar profesorii de religie sunt plãtiþi
mai ales de cãtre stat, dar nu exclusiv de cãtre acesta65. Educaþia religioasã nu
este obligatorie, fãcându-se pe bazã de înscriere, iar notele la aceastã materie nu
sunt luate în considerare pentru evaluarea generalã a elevilor66.

ªi în cadrul universitãþilor de stat învãþãmântul este laic. De o situaþie aparte
se bucurã în Franþa Facultatea de Teologie Catolicã din Strasbourg. Înfiinþatã în
1902, în urma unei convenþii semnate de Sf. Scaun cu Imperiul German, ea este
singura facultate de teologie din þarã care face parte dintr-o universitate de stat
ºi este, deci, singura Facultate de Teologie Catolicã francezã recunoscutã atât de
cãtre Sf. Scaun, cât ºi de cãtre stat67. Diplomele sale au un dublu statut: ele sunt
atât pontificale, cât ºi de stat. De asemenea, în cadrul Universitãþii din Strasbourg
funcþioneazã ºi Facultatea de Teologie Protestantã, singura care oferã diplome de
stat în acest domeniu68.
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Legislaþia francezã le interzice membrilor clerului sã predea în învãþãmântul
public primar ºi secundar69, iar profesorii ºi membrii personalului administrativ
din ºcoli sunt funcþionari ai statului ºi au aºa-numita „îndatorire de rezervã“.
Aceasta presupune obligaþia de a nu vorbi în numele credinþei sau concepþiei lor
de viaþã ºi de a nu îºi afiºa credinþa (prin îmbrãcãminte sau purtarea de însemne
religioase vizibile) în faþa elevilor. Iar începând din 2004, în urma uneia dintre
cele mai intense ºi îndelungate dezbateri de opinie din timpul celei de-a V-a
Republici, a intrat în vigoare legea care le interzice ºi elevilor purtarea de însemne
religioase vizibile în instituþiile de învãþãmânt primar ºi secundar.

Franþa este una dintre puþinele þãri în care nu existã nicio formã de învãþã-
mânt religios de stat (cu excepþia departamentelor dinAlsacia-Mosella), nici mãcar
neconfesional, în care subiectele care au legãturã cu religia sunt dezvoltate tan-
genþial în cadrul materiilor deja existente, la orele de istorie, de francezã, de limbi
strãine, de arte, de filosofie. Acest lucru a dus la rãspândirea pe scarã largã în
Franþa a „unei mari inculturi religioase“70.

Provocãrile globalizãrii ºi rãspunsul statului francez

Dacã relaþiile dintre statul francez ºi culte au fost caracterizate în secolul
al XX-lea, dupã încheierea conflictului dintre „cele douã Franþe“, de diverse com-
promisuri ºi concesii fãcute în mod tacit de cãtre autoritãþile publice Bisericii, ºi
în special celei Catolice – care ºi-a schimbat în acest timp atitudinea faþã de libe-
ralism ºi democraþie, dar ºi faþã de laicitate, cel puþin în calitatea acesteia de
cadru juridic –, ajungându-se ca relaþia dintre cele douã sã fie caracterizatã de o
„conciliere amnezicã“71, lucrurile par sã se fi schimbat la începutul secolului
al XXI-lea. Laicitatea a început sã devinã din ce în ce mai rigidã, iar atitudinea
autoritãþilor publice faþã de religii din ce în ce mai puþin detaºatã, dupã cum o
demonstreazã o serie de legi adoptate de cãtre statul francez începând cu 2004.

Aceastã schimbare a avut loc pe fondul marilor provocãri ºi temeri cu care se
confruntã statul ºi societatea franceze, provenite din confruntarea laicitãþii franceze
cu islamul. Iatã, pe scurt, câteva dintre aceste provocãri: radicalizarea descen-
denþilor imigranþilor musulmani din anii 1950-1960, care se manifestã la un prim
nivel printr-un islamism obiºnuit, „de zi cu zi“, din ce în ce mai vizibil în spaþiul
public sub forma veºmintelor de tip islamic (vãl, niqab, burka, burkini – costumul
de baie islamic etc.), a bãrbilor, a rugãciunilor în public, a diverselor revendicãri
din ce în ce mai presante, precum introducerea mâncãrii halal în cantinele ºcolare
sau adoptarea de orare speciale pentru prezenþa diferenþiatã la piscinele publice/
ºcolare a persoanelor de sex masculin ºi a celor de sex feminin etc. În Franþa se
vorbeºte, de asemenea, de cãtre „cucerirea“ controlului suburbiilor (les banlieues)
de cãtre islamiºti72, populaþia musulmanã liniºtitã trãind sub teroarea acestora,
care de obicei se ocupã cu traficul de droguri ºi diverse alte infracþiuni pentru a
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face rost de fonduri ºi a cãror activitate este favorizatã de abandonarea aproape
completã a suburbiilor de cãtre autoritãþile statului.

Toate acestea sunt practici care ºocheazã o societate din ce în ce individua-
listã ºi mai secularizatã, obiºnuitã sã trimitã în profunzimea sferei private tot
ceea ce þine de religios, o societate organizatã în jurul respectãrii drepturilor ºi
libertãþilor esenþiale, precum egalitatea dintre bãrbaþi ºi femei, obiºnuitã cu critica
religiilor, dusã pânã la blasfemie, în numele libertãþii de exprimare, o societate
care apreciazã valori precum traiul în comun / convieþuirea (le vivre ensemble)
ºi care se teme, prin urmare, din cauza vizibilitãþii crescânde a prezenþei musul-
manilor practicanþi ºi a revendicãrilor acestora, de „creºterea comunitarismului,
exacerbarea reflexelor identitare ºi ameninþãrile de diviziune a corpului social“73.
Mulþi francezi considerã cã existã o adevãratã „contra-culturã“, „contra-societate“
sau „contra-Republicã“74 musulmane în suburbiile franceze, unde nu se respectã
legile ºi valorile republicane, ºi nu mai este vorba de mult timp doar de cãtre
adepþii extremei drepte. Este relevant, pentru vizibilitatea lor ºi teama pe care o
provoacã, faptul cã un sondaj IFOP din 2014 aratã cã opinia francezã considerã
cã musulmanii reprezintã 30% din populaþia Franþei, pe când în realitatate ei nu
reprezentau, conform statisticilor de la momentul respectiv, decât 7-8%75.

Dar ceea ce creeazã cea mai mare teamã în rândurile francezilor obiºnuiþi ºi
cea mai mare îngrijorare în rândurile autoritãþilor publice sunt valurile de atentate,
consecinþã a radicalizãrii islamice a tinerilor francezi din suburbii, atentate care,
conform unor studii, precum cel al Comisiei de reflexie Bernard Stasi asupra
aplicãrii laicitãþii în Republicã, care a elaborat proiectul de lege din 2004, ar avea
legãturã cu „islamizarea de zi cu zi“, manifestatã, printre altele, prin îmbrãcã-
minte ºi obiceiuri alimentare, dar mai ales prin respingerea valorilor comune ale
societãþii franceze. Franþa a fost lovitã de valuri de atentate ale unor extremiºti
musulmani încã din 198576, când statele occidentale erau preocupate mai degrabã
de lupta împotriva comunismului decât de anticiparea pericolului islamist.

Revendicãrile „islamismului de zi cu zi“, ca ºi atentatele teroriste islamiste
scot în evidenþã marile provocãri cu care se confruntã statul ºi societatea fran-
ceze în zilele noastre, legate de prezenþa din ce în ce mai numeroasã a musulma-
nilor pe sol francez ºi eºecul statului francez de a îi integra, provocãri care aduc,
din nou, în prim-plan chestiunea consideratã ca fiind deja rezolvatã, a laicitãþii,
a relaþiilor dintre stat ºi culte. De data aceasta, nu Biserica Catolicã este cea care
ridicã probleme în relaþiile sale cu statul, ci cultul musulman, dar, cum reacþiile
statului francez nu pot fi discriminatorii, legislaþia adoptatã în anii 2000, care
denotã o revenire la o laicitate combativã afecteazã toate religiile deopotrivã, în
mai mare sau mai micã mãsurã, trezind astfel temeri de mult apuse.
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Prima lege restrictivã în domeniul laicitãþii este cea din 2004, care interzice
purtarea de cãtre elevii din învãþãmântul public primar ºi secundar a însemnelor
religioase vizibile (vãl islamic, crucifixe, kippah etc.), adoptatã în urma îndelun-
gatelor dezbateri cu privire la portul vãlului islamic în ºcoli ºi la rolul islamului
în societatea francezã, declanºate începând cu 1989. Sunt exceptaþi de la aplicarea
acestei legi elevii din ºcolile private, aflate sau nu sub contract cu statul, ºi
studenþii77. Conform susþinãtorilor ei, legea are drept scop „sã reducã ºi sã limiteze
tensiunile comunitare din cadrul ºcolii; sã pãstreze neutralitatea acestui spaþiu
civic care este ºcoala; sã afirme valorile ºcolii republicane, printre care un loc
important îl ocupã laicitatea“78. Conform contestatarilor ei, legea nu face decât
sã îi antagonizeze ºi mai mult pe membrii comunitãþilor musulmane ºi sã le limi-
teze acestora libertatea de a îºi exprima identitatea, propriile credinþe. Mai multe
ONG-uri au subliniat cã dupã adoptarea legii a urmat un val de deºcolarizare a
fetelor provenite din familii musulmane, care au fost cel mai probabil înscrise
într-un sistem paralel de ºcoli musulmane clandestine.

O altã lege, adoptatã în 2010 ºi aplicatã începând cu 2011, interzice ascunderea
chipului în spaþiul public, interzicând astfel purtarea în public a vãlului islamic
integral (burka ºi niqab), de data aceasta din motive care þin de securitatea naþio-
nalã, în timpul dezbaterii proiectului de lege, fiind însã invocatã ºi „încãlcarea
valorilor laice franceze“, demnitatea ºi egalitatea umane79. În acest caz s-ar
putea spune cã vãlul islamic integral a fost perceput mai degrabã ca un simbol
al islamului cuceritor, ameninþãtor, terorist, decât ca ameninþare realã, dat fiind
numãrul extrem de mic al femeilor care îl purtau (conform Ministrului de Interne
francez, doar 1900 de femei musulmane purtau vãlul integral, dintr-o populaþie
de peste cinci milioane de musulmani francezi)80.

În toamna lui 2020, preºedintele centrist al Franþei, Emmanuel Macron, a
anunþat adoptarea unei legi care sã conþinã mãsuri radicale „împotriva separatis-
mului islamist“. Intrat într-o campanie electoralã timpurie (primul tur al alege-
rilor prezidenþiale va avea loc în aprilie 2022) – în care teme precum identitatea,
imigraþia ºi islamul sunt foarte importante ºi atrag simpatia electoratului pentru
posibilii principali contra-candidaþi, de extremã dreapta, ai actualului preºedinte,
publicistul Éric Zemmour ºi Marine Le Pen –, Emmanuel Macron a anunþat cã
statul francez va interveni în forþã pentru a închide lãcaºurile de cult, organizaþiile
ºi asociaþiile cultice ºi culturale ai cãror reprezentanþi se vor face vinovaþi de
instigare la urã ºi la încãlcare a valorilor republicane, crescându-ºi în acelaºi
timp prezenþa în suburbii.

Legea, care aduce modificãri importante legii de separare a Bisericilor ºi a
statului din 1905, a fost promulgatã pe 24 august ºi publicatã pe 25 august 2021,
nu sub denumirea sub care fusese anunþatã de preºedinte, de „lege împotriva se-
paratismului islamist“, ci sub denumirea de „lege pentru consolidarea respectãrii
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principiilor republicane“81. De altfel, în textul legii, care vizeazã în mod evident
manifestãrile fundamentalismului islamic, nu sunt menþionate cultul musulman
ºi reprezentanþii acestuia radicalizaþi, ceea ce, alãturi de schimbarea denumirii
iniþiale, reprezintã o precauþie adoptatã de cãtre legiuitor pentru ca legea sã nu
poatã fi contestatã ca discriminatorie/islamofobã.

Textul legii extinde aplicarea principiului laicitãþii ºi neutralitãþii din dome-
niul public spre cel privat, dat fiind cã cele douã principii ºi obligaþiile vestimen-
tare ºi comportamentale impuse de acestea sunt extinse ºi la nivelul salariaþilor
unor întreprinderi private care concesioneazã servicii publice (de transport, de
creºe, de întreþinere de imobile ºi aeroporturi etc.). Legea cuprinde mãsuri menite
sã asigure egalitatea în drepturi a femeilor musulmane, dar mai ales numeroase
mãsuri de ordin administrativ ºi fiscal, menite sã combatã rãspândirea manifes-
tãrilor de tip islamist. Conform legii, toate asociaþiile ºi fundaþiile care solicitã
subvenþii publice trebuie sã se angajeze printr-un pact cã vor respecta caracterul
laic ºi principiile Republicii (egalitatea dintre femei ºi bãrbaþi, demnitatea umanã,
fraternitatea), în caz contrar trebuind sã restituie sumele obþinute dupã încãlcarea
doveditã a angajamentului contractual82.

Una dintre cele mai importante mãsuri adoptate prin aceastã lege este intro-
ducerea ºcolarizãrii obligatorii, într-o unitate de învãþãmânt, a tuturor copiilor
care au împlinit vârsta de trei ani la momentul începerii anului ºcolar 2022. Este
limitat drastic sistemul de învãþare la domiciliu (homeschooling) ºi li se acordã
autoritãþilor dreptul de a le refuza pãrinþilor opþiunea de a-ºi instrui copiii acasã83,
care rãmâne disponibilã cu titlu excepþional, cu justificarea cã acest tip de învã-
þãmânt este folosit drept paravan de anumite familii care îºi trimit de fapt copiii
sã fie educaþi în ºcoli religioase clandestine. Tot pentru a stopa fenomenul învã-
þãmântului religios clandestin, sunt introduse noi constrângeri pentru ºcolile
private care nu sunt într-o relaþie contractualã cu statul. ªcolile cu nereguli con-
statate vor putea fi închise mult mai uºor, iar prefecþii se vor putea opune, cu
acordul guvernului, deschiderii de ºcoli neaflate sub contract cu statul francez,
dar susþinute de „un stat strãin ostil Republicii“84.

O parte importantã a legii este dedicatã înãspririi controlului statului asupra
asociaþiilor cultice ºi culturale. Sunt modificate prevederile legii din 1905 cu
privire la crearea ºi conducerea asociaþiilor care gestioneazã lãcaºuri de cult,
pentru a le proteja de o preluare ostilã din partea unor grupãri rãu-intenþionate.
Aceste asociaþii vor trebui sã îºi prezinte actele la prefecturã pentru reaprobarea
funcþionãrii la fiecare cinci ani, iar funcþionarea lor din punct de vedere contabil
va fi strict controlatã. Toate donaþiile strãine mai mari de 10.000 de euro ºi
cesiunea lãcaºurilor de cult cãtre un stat strãin vor trebui anunþate la prefecturã,
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iar prefectul va putea sã se opunã acestor donaþii ºi cesiuni „când este în joc un
interes fundamental al societãþii“85. Este crescutã transparenþa în ce priveºte
avantajele acordate de cãtre colectivitãþile locale pentru construirea de lãcaºuri
de cult. Comunele ºi departamentele vor trebui sã informeze prefectura înainte
de acordarea oricãrei garanþii publice pentru un împrumut efectuat în vederea
construirii unui lãcaº de cult sau înainte de încheierea unui contract de conce-
siune contra unei sume simbolice pe termen lung, cu acelaºi scop. De asemenea,
legea acordã puteri sporite prefectului ºi judecãtorului administrativ pentru a con-
trola ºi anula rapid acþiunile colectivitãþilor locale care aduc atingere princi-
piilor laicitãþii ºi neutralitãþii86 (cum ar fi introducerea de meniuri halal la canti-
nele ºcolare ºi prezenþa separatã, în funcþie de sex, la orele de sport ºi de înot).

Noua lege impune mai multe restricþii asociaþiilor cu scop mixt, cultural ºi
cultic, dar care nu funcþioneazã ca asociaþii cultice, pe baza legii din 1905, ci pe
baza legii din 1901, pentru a le îndemna sã treacã sub regimul legii din 1905 ºi
a fi mai uºor de controlat, atât în ce priveºte fondurile primite din strãinãtate, cât
ºi în ce priveºte scopul real al activitãþii lor. Prefectul va putea sã solicite unei
asociaþii al cãrei scop nedeclarat este exercitarea unui cult sã se declare drept
asociaþie culticã. Aceste prevederi vizeazã în mod clar cultul musulman ºi con-
strucþia ºi gestionarea moscheilor, dat fiind cã 90% dintre lãcaºurile de cult mu-
sulmane funcþioneazã sub regimul legii din 190187.

Noul text de lege modificã legea din 1905 ºi în ceea ce priveºte poliþia cultelor,
în sensul înãspririi pedepselor pentru delictele comise de slujitorii cultelor,
precum: incitarea la discriminare, la urã sau la violenþã ºi organizarea de reuniuni
cu scop politic în lãcaºurile de cult. Este interzisã în mod clar organizarea de
secþii de vot pentru alegeri franceze sau strãine în incinta lãcaºurilor de cult, iar
prefecþii vor putea închide, provizoriu, lãcaºurile de cult în cazul în care în inte-
riorul acestora au avut loc incitãri la urã sau la violenþã88.

Legea a fost puternic contestatã, încã de la anunþarea ei, ca de altfel ºi legile
din 2004 ºi 2010. Principalii contestatari au fost, în mod evident, musulmanii
francezi, dar ºi o serie de þãri musulmane, care au acuzat legislaþia francezã de
islamofobie, au boicotat produsele franceze ºi au organizat proteste, uneori vio-
lente, în care au ars drapelul Franþei ºi fotografii cu Emmanuel Macron89. Este
interesant de remarcat ºi faptul cã o bunã parte a reprezentanþilor celorlalte culte
religioase din Franþa – care nu mai contestã principiul laicitãþii – nu sunt de
acord cu aceastã legislaþie, pentru cã le este teamã cã ea marcheazã o întoarcere
a laicitãþii combatante antireligioase de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi înce-
putul secolului al XX-lea. Ei se tem de reculul libertãþii de expresie în materie
religioasã („religiile, împreunã, riscã astfel sã fie trimise în umbrã“90), de posi-
bilele derive ale ingerinþei crescute a statului în activitãþile ºi funcþionarea aso-
ciaþiilor cu scop religios.
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ªi clasa politicã ºi intelectualii din Hexagon sunt puternic divizate în ceea ce
priveºte locul islamului în societatea francezã ºi legislaþia adoptatã începând cu
2004 în aceastã privinþã. Spre deosebire de trecut, când stânga republicanã se
lupta cu dreapta catolicã monarhistã, astãzi lucrurile sunt mult mai complicate,
pentru cã nu mai existã doar douã tabere mari, care se definesc, la dreapta ºi la
stânga spectrului politic, în funcþie de atitudinea faþã de chestiunea religioasã,
readusã în discuþie de aceastã datã de avansul rapid al islamului pe teritoriul
francez. Astãzi vechea stângã este divizatã91.

Astfel, extrema stângã, care „ºi-a gãsit în aceºti musulmani providenþiali pro-
letariatul sãu de substituþie“92, „predicã“ o atitudine de toleranþã faþã de ei, fãrã
sã înþeleagã, de fapt, dimensiunea socialã a credinþei acestora, ºi nu imputã difi-
cultãþile integrãrii populaþiei musulmane decât rasismului francez, sãrãciei eco-
nomice ºi segregãrii sociale. Simpla menþionare a unei diferenþe culturale speci-
fice islamului reprezintã, pentru unii dintre ei, un adevãrat sacrilegiu, care atrage
dupã sine eticheta de „islamofobie“93, extrem de ruºinoasã ºi de greu de purtat
într-o þarã cu sensibilitãþi intelectuale predominant de stânga, precum Franþa94.
La rândul lor, adepþii acestui tip de gândire sunt catalogaþi de adversarii politici
drept „islamostângiºti“.

Aceastã extremã stângã îºi impune temele în Franþa în faþa unui public mult
mai numeros decât proprii sãi alegãtori, dând „tonul în faþa unei sensibilitãþi
liberalo-libertare mult mai mare ºi mai moderatã“95, care ignorã, la rândul ei, di-
mensiunea religioasã ca atare, dar îºi manifestã entuziasmul faþã de minoritãþile
de orice fel. Pentru ei, islamului (cãruia nu îi înþeleg aspiraþiile globalizante, de
reglementare a ansamblului existenþei credincioºilor dar ºi a societãþii) trebuie sã
i se rezerve locul sãu într-o societate devenitã multiculturalã, prin adaptarea ca-
drului laic într-un spirit de deschidere. Ei sunt adepþii compromisului, consi-
derând cã trebuie pãstratã neutralitatea spaþiului public, dar trebuie arãtatã tole-
ranþã ºi bunãvoinþã totale faþã de manifestãrile religioase din societatea civilã ºi
din spaþiul privat, pentru cã, dacã statul este laic, societatea nu este laicã.

În Franþa mai existã, de asemenea, o sensibilitate laicã cu rãdãcini adânci în
soclul republican, care nu acceptã ca religia sã se exprime în societatea civilã sub
pretextul neutralitãþii statului. Adepþii ei susþin neutralitatea politicului faþã de
religios, care presupune ca statul sã nu privilegieze nicio religie ºi sã nu se ames-
tece în treburile lor specifice, dar aceastã neutralitate nu poate fi posibilã decât
dupã ce a fost neutralizatã pretenþia religiilor de a organiza domeniul colectiv. Statul
nu trebuie doar sã „concretizeze autonomia comunitãþii politice, puterea ei de a
se organiza conform propriilor considerente împãrtãºite“96, ci trebuie sã ºi garan-
teze aceeaºi libertate tuturor persoanelor în toate eºaloanele vieþii colective. El
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trebuie sã defineascã cadrul în care se exercitã libertãþile personale private. Astfel,
conform acestei concepþii, societatea nu este mai puþin laicã decât statul, singurele
care au libertatea de a nu fi laice fiind conºtiinþele personale97. O parte dintre
adepþii acestui tip de laicitate manifestã „un sentiment antireligios virulent“,
contrar „concilierii amnezice“ dominante înainte de dezvoltarea islamismului.

În afarã de aceastã „laicitate doctrinarã“, în Franþa zilelor noastre mai existã
ºi o aºa-numitã „laicitate identitarã“, prea puþin preocupatã de mari principii, dar
care apãrã un mod de viaþã obiºnuit francez, caracterizat de absenþa manifestã-
rilor religioase în spaþiul public, mod de viaþã care i se pare ameninþat de vizibili-
tatea crescutã a musulmanilor.

Se poate observa astfel, existenþa unui clivaj major în peisajul politic ºi inte-
lectual francez, în ceea ce priveºte chestiunea religioasã dar nu numai, ºi mai
specific în ce priveºte locul islamului în spaþiul public, între cei care au ca scop
suprimarea apartenenþelor comunitare, în numele universalismului ºi egalita-
rismului republican francez, ºi cei care au ca scop revendicarea de drepturi
pentru membrii comunitãþilor considerate victime ale discriminãrii sau coloni-
zãrii, în numele multiculturalismului. Acesta din urmã nu este definit, în mod po-
zitiv, drept „coexistenþã paºnicã ºi reciproc îmbogãþitoare a unor moduri de viaþã
diversificate“, ci drept „revendicare politicã care încearcã sã substituie referin-
þelor comune, care fac trimitere la colectivul lãrgit al naþiunii, principii de orga-
nizare socialã fondate pe apartenenþe comunitare, fie ele sociobiologice (sex ºi
sexualitate, origine etnicã), culturale (limbã, moduri de viaþã) sau religioase“98.
În acest sens, „multiculturalismul“ tinde spre „comunitarism“ sau „separatism“
(conform limbajului utilizat de preºedintele Emmanuel Macron) ºi se opune con-
cepþiei republicane despre cetãþenie, care nu recunoaºte existenþa comunitãþilor
de apartenenþã, ci numai existenþa unor indivizi liberi ºi egali, independenþi de
orice afiliere faþã de o comunitate, alta decât cea naþionalã. Trebuie menþionat,
ca specificitate a Franþei, pentru a înþelege mai bine sensibilitãþile ºi temerile
stârnite de intensificarea revendicãrilor de tip identitar din ultimele decenii, cã
Franþa nu recunoaºte pe teritoriul ei existenþa politicã ºi juridicã a minoritãþilor
etnice, rasiale, religioase, a comunitãþilor de apartenenþã, tocmai în numele uni-
versalismului republican. Aceastã abordare, promovatã de sistemul de învãþã-
mânt laic francez, a reprezentat cheia succesului asimilãrii în trecut a diverselor
populaþii de pe teritoriul Franþei actuale ºi a valurilor de imigranþi din trecut, dar
pare sã ridice probleme odatã cu schimbarea originii, culturii ºi religiei noilor
valuri de imigranþi, care se dovedesc mult mai greu de integrat.

Dincolo de confruntarea societãþii ºi a statului francez cu o religie foarte dife-
ritã de cea prin opoziþie faþã de care s-a construit statul francez ºi laicitatea care
îl caracterizeazã, de confruntãrile interne ale clasei politice franceze, se poate
observa, cel puþin dupã 2004, existenþa unei „concurenþe a modelelor civiliza-
þionale“99, adusã cu sine, ca ºi noile valuri de migraþie cu diferenþele ºi proble-
mele lor, tot de globalizare, concurenþã care se manifestã inclusiv în domeniul
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relaþiilor cultelor cu statul. Este vorba de confruntarea dintre modelul dominant
în zilele noastre, cel anglo-american, care are ca axã principalã necondiþionarea
absolutã a libertãþii religioase, ºi laicitatea de tip francez, vãzutã prin comparaþie
cu modelul dominant drept „relicva arhaicã a unui voluntarism statal în mod defi-
nitiv expirat“100. Abordarea americanã, care tinde sã se rãspândeascã în Europa,
bazatã pe multiculturalism, considerã cã secularismul (termen specific anglofon)
are drept scop protejarea religiilor împotriva statelor, pe când conform celei
franceze, laicitatea trebuie sã împiedice orice ingerinþã religioasã în organizarea
ºi funcþionarea statului101, sã apere statul de religii. Ea are la bazã integrarea
conform unui model „individualist“ (luarea în considerare ca cetãþeni cu drepturi
egale a imigranþilor în calitate de indivizi, nu de membri ai unei comunitãþi de
apartenenþã), opus celui „comunitarist“.

Concurenþa dintre cele douã modele a devenit foarte vizibilã dupã 2004, când
mass-media americane, ca ºi cele britanicã ºi germanã, de exemplu, au criticat
legea cu privire la interzicerea purtãrii însemnelor religioase vizibile în cadrul
ºcolilor publice, dar mai ales în 2020-2021, când legea anunþatã ºi promulgatã
de preºedintele Emmanuel Macron cu privire la combaterea separatismului a
fost intens criticatã de organizaþii de presã precum New York Times, Financial
Times, Washington Post ºi Politico Europe, cu care preºedintele francez a intrat
în polemicã pentru a lua apãrarea modelului republican francez102. Presa anglo-
fonã considera cã mãsurile adoptate de Franþa, ºi mai ales principiul laicitãþii aºa
cum este el aplicat de cãtre statul francez, dar ºi „rasismul“/„islamofobia“ fran-
ceze, nu fac decât sã contribuie la radicalizarea violentã a unei pãrþi din impor-
tanta comunitate musulmanã francezã103.

Prin urmare, dincolo de foarte complicata chestiune musulmanã, globalizarea
a adus cu sine aceastã concurenþã internaþionalã a modelelor, care ridicã în faþa
intelectualilor ºi a decidenþilor francezi întrebãri dificile, legate de locul pe care
îl mai ocupã Franþa ºi modul specific francez de a fi, definit ºi de laicitate, în
lumea de astãzi.
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