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Abstract. The Church-State relationship is defined by the historical and
cultural religious specifics of each community or nation. This aspect is an
intrinsic element related to each national configuration as well as to the
cultural and socio-political particularities of a society. Religious freedom
is a fundamental element of democracy as well as the basic component in
Church-State relations, the issue of religious pluralism being viewed very
carefully in every society in which democracy operates.

Keywords: religious freedom; Church-State relations; secularization;

Consideraþii preliminare

Revoluþia Francezã a inaugurat o perioadã a transformãrilor majore care a
inclus proclamarea laicitãþii ca principiu fundamental în ceea ce priveºte relaþia
dintre stat ºi Bisericã. Instituþie fundamentalã pânã la momentul reformelor poli-
tice franceze, Biserica s-a vãzut încetul cu încetul marginalizatã ºi limitatã din
perspectiva influenþei politice pe care o avusese anterior.

Modelul instituþional francez a influenþat ºi a transformat fundamental confi-
guraþia politicã a statelor europene din secolul al XIX-lea. Rând pe rând, þãrile
cu o populaþie catolicã majoritarã ajung sã observe tendinþe de rãcire a relaþiilor
lor cu Vaticanul, chiar dacã acest fenomen era într-o oarecare mãsurã limitat de
intensa activitate diplomaticã a Sfântului Scaun. În tot acest timp, în Rãsãritul
Europei, în mare parte aflat sub suzeranitate otomanã, pentru fiecare naþiune,
Biserica era consideratã ca cel mai important bastion de rezistenþã în faþa islami-
zãrii ºi un pilon de bazã al identitãþii naþionale. Astfel, în timp ce la sfârºitul se-
colului al XIX-lea, în Occident, Biserica pierdea influenþã, în Rãsãrit, influenþa
acesteia în statele eliberate de sub ocupaþia turcã creºte din ce în ce mai mult.

Solidaritatea creºtinilor ortodocºi din fiecare stat – atitudine care se transfor-
mase într-o formã de manifestare a rezistenþei antiotomane, la sfârºitul secolui
al XIX-lea – a reuºit sã marcheze programele politice ale statelor moderne. În
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secolul al XX-lea, o societate nouã s-a înfiripat la nivel european. Aspiraþiile
comune, nevoia de a face faþã unei noi mentalitãþi economice, au fãcut sã se
nascã ideile unei societãþi moderne. Toate domeniile vieþii sociale au fost in-
fluenþate de noile realitãþi politice ºi religioase. Biserica, la rândul ei, a trebuit sã
accepte noile realitãþi politice acceptând de nevoie procesul de laicizare a statului
în noul demers de transformare politicã1. Europa nu este numai un spaþiu natural,
ci ºi un loc real cât ºi simbolic al istoriei popoarelor ºi naþiunilor. Construcþia
sociologicã a Europei depinde de actorii colectivi care se manifestã în acest
spaþiu ºi astfel unificarea europeanã dezvoltã trãsãturi din ce în ce mai impor-
tante în legãturã cu rolul Bisericilor în cadrul societãþii europene.

În aceastã parte a lumii, numãrul religiilor este inferior numãrului statelor, iar
frontierele lor nu coincid. Europa de Nord are o dominantã protestantã, Europa
Meridionalã are o dominantã catolicã, iar cea de Est o dominantã ortodoxã. În
toate aceste zone, existã o realitate care este foarte evidentã: religiile nu pot
dezintegra Europa, precum Europa nu se poate dezinteresa de ele. O Europã care
susþine cã apreciazã valorile pe care le poate aduce în comuniune fiecare stat ºi
naþiune nu numai cã are datoria, dar este obligatã sã respecte ºi sã protejeze po-
ziþia pe care o ocupã instituþiile cu caracter religios în acele þãri. Bisericile intrã
în contact cu Uniunea Europeanã în foarte multe ºi diferite domenii ºi astfel
Europa este obligatã sã þinã cont de Biserici, iar Bisericile nu pot sã ignore, la
rândul lor, orientarea socio-politicã care se construieºte în aceastã perioadã.
Religia, ca ºi arta, filosofia sau istoria reprezintã o atitudine în faþa lumii ºi a
vieþii. Aceastã atitudine a umanitãþii, oricât de lipsitã de dezvoltare, a marcat
timpul ºi a configurat o anumitã specificitate fiecãrei societãþi moderne2.

Limitele impuse de reglementãrile
cu privire la culte ºi libertatea religioasã

Analizând evoluþia sistemelor politice ºi procesul de laicizare a societãþilor
putem observa cã religia nu poate fi separatã de niciuna dintre sferele publice ale
unui stat, chiar dacã actorilor religioºi nu li se recunoaºte în aceeaºi mãsurã acest
rol avut în cadrul corpului social. În cadrul acestui proces de laicizare este pre-
zentã normativitatea administrativã care oferã legitimitatea intervenþiilor publice.
Totodatã, religia contribuie la crearea unui spaþiu public european. Aceste douã
caracteristici nu intrã în contradicþie, ci completeazã ideea potrivit cãreia religia
rãmâne în acelaºi timp ºi o opþiune privatã. Gândurile ºi sentimentele dezvoltate
în sfera privatã a individului conduc inevitabil la acþiuni ºi urmãri practice în
sfera publicã. Altfel spus, „o veritabilã religie, chiar dacã este exercitatã numai
privat, nu poate fi doar privatã, ea se manifestã în spaþiul public“3.
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Stabilirea limitelor legale cu privire la instituþia bisericii în România a fost
realizatã prin legi ordinare de-a lungul unui secol. Au fost operate reglementãri
care limitau influenþa religioasã în 1926, 1948 ºi în 2006. Legea nr. 489/2006
privind libertatea religioasã ºi regimul general al cultelor reprezintã a treia
reglementare a cultelor din România, urmând celor din anii 1928 ºi 1948. Dupã
1989 relaþia dintre statul român ºi confesiunile religioase a continuat sã fie regle-
mentatã de Decretul nr. 177/19484 pentru regimul general al cultelor religioase,
prin intermediul cãruia statul îºi menþinea controlul asupra sferei religioase ºi
limita influenþa bisericii în cadrul statului laic.

Noua lege a cultelor (postcomunistã) a fost promulgatã pe 27 decembrie
2006, dupã ce, anterior, a fost dezbãtutã ºi votatã de Parlament cu o majoritate
de 220 voturi. Adoptarea ei a avut loc dupã doi ani de dezbateri publice, în con-
textul negocierilor în vederea integrãrii României în Uniunea Europeanã ºi a
necesitãþii creãrii unui cadru legal specific acestui domeniu cultelor din România.
Prin urmare Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã ºi regimul general
al cultelor reglementeazã o serie de principii definite în convenþiile internaþio-
nale privind drepturile omului la care România este parte semnatarã5. În altã
ordine de idei, reglementãrile cu privire la regimul cultelor instituie ºi anumite
limitãri cu privire la influenþa bisericii în cadrul actului de guvernare, lãsându-i-se
un rol de reprezentare ºi de implicare în problemele de intervenþie socialã.

Prin urmare este garantatã libertatea religioasã la nivel individual ºi colectiv,
instituindu-se cadrul necesar afirmãrii confesiunii de credinþã, legea prevãzând
ºi o serie de limitãri cu privire la actul guvernãrii. Legea nr. 489/2006 afirmã
neutralitatea statului român (în materie de administrare ºi de confesiune) în
raport cu toate cele 18 culte religioase recunoscute, oferind garanþii în ceea ce
priveºte autonomia lor faþã de stat. Aceleaºi reglementãri prevãd rolul cultelor
religioase ca parteneri sociali ai statului ºi ca furnizori de servicii sociale.
Totodatã, legea garanteazã egalitatea cultelor în faþa legii cât ºi tratament egal
din partea autoritãþilor publice. Statul român ºi-a rezervat dreptul, în contextul
pluralismului european, la o opþiune legislativã care sã þinã seama de specificul
istoric ºi social-religios al României. În alþi termeni, dacã existã standarde
internaþionale cu privire la exercitarea colectivã a libertãþii religioase6, nu existã
niciun standard internaþional cu privire la formele alese la nivel naþional în
cadrul cãrora se exercitã libertatea religioasã. Legea garanteazã dreptul de aso-
ciere în materie religioasã. Sunt protejate: grupãrile religioase ca formã de orga-
nizare fãrã personalitate juridicã, asociaþiile religioase definite ca persoane juri-
dice de drept privat ºi cultele recunoscute, definite ca fiind de utilitate publicã.
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Fiecãruia dintre cele douã regimuri juridice îi revin drepturi ºi obligaþii specifice,
diferenþa constând în utilitatea publicã pe care statul o recunoaºte cultelor faþã
de alte grupãri religioase.

Potrivit legii, asociaþiile religioase beneficiazã de facilitãþi fiscale potrivit
Codului fiscal. Însã în conformitate cu Legea nr. 571/20037 privind Codul fiscal,
aceste reglementãri fiscale sunt acordate numai cultelor recunoscute, nu ºi aso-
ciaþiilor religioase. În plus, faþã de facilitãþile fiscale, statutul de utilitate publicã
al cultelor implicã ºi un regim de finanþare al acestora de cãtre sistemul public
prin bugetul de stat. În acest sens, statul sprijinã financiar, la cerere, în raport cu
numãrul credincioºilor cetãþeni români ºi cu „nevoile reale“ de subzistenþã, sala-
rizarea personalului clerical ºi neclerical aparþinând cultelor. Mai mult, textul
legii conduce la ideea cã statul român va promova o politicã de sprijinire a cetã-
þenilor care vor sã susþinã financiar un cult, prin deduceri la venitul impozabil.
Cultele recunoscute mai pot beneficia, la cerere, de sprijin material din partea
instituþiilor publice, pentru reparaþii ºi construcþii noi, în raport cu numãrul mem-
brilor unei confesiuni religioase, conform ultimului recensãmânt, ºi conform cu
nevoile reale ale acelei comunitãþi care reprezintã o confesiune religioasã8.

Noua lege a cultelor instituie un principiu important: limitarea puterii statului
de a legifera în mod unilateral ºi discreþionar în domeniul religios. Legea prevede
cã orice modificare sau completare a legii cultelor poate fi fãcutã doar prin con-
sultarea prealabilã a cultelor religioase. Prin adoptarea Legii nr. 489/2006 privind
libertatea religioasã ºi regimul general al cultelor, România a adoptat modelul
cooperãrii între stat ºi culte însã cu limite clare de atribuþii ºi domeniu. Statul
român recunoaºte cultele religioase ca parte a vieþii publice confesionale. Prin
reglementãrile existente, statul doreºte teoretic sã promoveze principiul enunþat
de articolul 29 aliniatul 5 al Constituþiei României, conform cãruia „cultele reli-
gioase sunt autonome faþã de stat ºi se bucurã de sprijinul acestuia“.9 Putem ob-
serva limitele de acþiune ale instituþiilor religioase ºi cultelor în ceea ce priveºte
actul de guvernare, legiferare sau exerciþiu al puterii publice. Deºi nu este prevãzut
expres în niciun document, România este un stat laic ºi nu are o „religie de stat“
conform principiului autonomiei cultelor faþã de autoritatea publicã, adicã faþã
de stat.

Cadrul legal al libertãþii religioase în România

Conform Constituþiei României din 1991, Biserica este separatã de stat,
libertatea de conºtiinþã este garantatã, libertatea credinþelor religioase nu poate fi
îngrãditã sub nicio formã, cultele religioase sunt libere sã se organizeze potrivit
statutelor proprii, sunt autonome faþã de stat ºi se bucurã de sprijinul acestuia10.
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ªi în Constituþiile anterioare11 ale României, începând cu cea din 1866 ºi pânã la
cea din 1965, instituþia Bisericii este tratatã ca o instituþie autonomã ºi autocefalã.
Constituþia din 1923, invocatã adesea ca model de Constituþie democratã, pro-
clamã libertatea conºtiinþei ca absolutã, garanteazã protecþie tuturor cultelor deo-
potrivã, recunoaºte biserica greco-catolicã alãturi de cea ortodoxã ca bisericã ro-
mâneascã, în condiþiile în care religia ortodoxã este religia dominantã în statul
român, iar cea greco-catolicã are întâietate faþã de celelate culte.12 Constituþia
din 1923 are însã ºi prevederi cu privire la organizarea ºi administrarea Bisericii
Ortodoxe sub controlul statului, punând, aºadar, biserica sub tutela statului. Con-
stituþia din 1938, din timpul dictaturii regale, conferã o formulare mai sinteticã
prevederilor referitoare la libertatea religioasã ºi la cele douã biserici româneºti,
limitând, totodatã, implicarea statului în treburile religioase. Potrivit constituþiilor
comuniste din 1948, 1952 ºi 1965, statul garanta tuturor cetãþenilor libertatea
conºtiinþei ºi pe cea religioasã. Cultele religioase se puteau organiza ºi funcþiona
liber, Biserica Ortodoxã Românã fiind autocefalã ºi unitarã în organizarea ei. În
ciuda proclamãrii, cu unele nuanþe, la nivelul Legii fundamentale a separãrii
bisericii de stat precum ºi a limitãrilor legislative, între biserica majoritarã, cea
ortodoxã, ºi statul român, a existat întotdeauna o implicare reciprocã la nivel
faptic13. Pânã în 1989, în România erau înregistrate 14 culte.14 Imediat dupã schim-
bãrile din decembrie a fost recunoscut ºi cultul greco-catolic. Alte grupãri reli-
gioase au cerut la rândul lor sã le fie acceptat oficial statutul de cult, dar statul
nu l-a mai acordat decât confesiunii „Martorii lui Iehova“.

Calea urmatã de cãtre celelalte comunitãþi religioase a fost înregistrarea lor
ca asociaþii religioase, pe baza legii 489/2006 – care limita asocierea numai pe
motiv de atingere a ordinii publice, a drepturilor ºi libertãþilor altora ºi a bunelor
moravuri. Pentru înregistrare era nevoie de un aviz din partea Secretariatului de
Stat pentru Culte. Secretariatul de Stat pentru Culte provine din Ministerul Cul-
turii ºi Cultelor, preluând în cea mai mare parte organizarea si resursele umane
ale fostului minister. Ca o concluzie a celor de mai sus, viaþa religioasã implicã
astãzi, în România, cel puþin trei tipuri de actori: persoane practicând împreunã
libertatea de credinþã fãrã sã aibã nevoie de o recunoaºtere a lor, ca grup; comu-
nitãþi religioase care au cãpãtat personalitate juridicã prin înscrierea lor ca aso-
ciaþii; cultele ca atare, care se bucurã de un cadru instituþional pentru dialogul cu
statul, în principal, prin instituþia cu rang de departament care este Secretariatul
de Stat pentru Culte. Constituþia României regãseºte conexiunea recunoscutã
dintre libertatea de opinie, de conºtiinþã ºi a credinþei religioase. Articolul 29 din
Constituþia României a avut ca referinþã ansamblul documentelor internaþionale
care trateazã tema libertãþii de conºtiinþã.
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În ceea ce priveºte limitele instituite de legea fundamentalã, Constituþia României
nu defineºte statul român ca stat laic. Instituþiile politice fundamentale – cum ar
fi Parlamentul, Guvernul si Preºedinþia – care stau la baza regimului politic, sunt
definite independent de biserici ºi nu acceptã, formal, intruziunea instituþiilor
religioase15. Principiile libertãþii religioase sunt afirmate de Constituþie ºi de legis-
laþia internã, deºi mai existã ambiguitãþi în ansamblul normelor juridice ºi în cadrul
reglementãrilor. Se mai ridicã întrebarea, în ce mãsurã spiritul reglementãrilor
constituþionale exprimã o completã “egalitate religioasã“ în România. Nimic din
formularea constituþionalã nu obligã la o separare completã între stat ºi biserici.16

Libertatea religioasã nu apare formulatã doar negativ (în sensul neintervenþiei
statului în domeniul religios), ci ºi pozitiv (ca o garantare a libertãþii religioase,
a unor raporturi de toleranþã între biserici, a învãþãmântului religios în ºcoli de
stat, a sprijinirii cultelor). Aliniatul (3) al articolului 29 lasã deschis conþinutul unei
legi care sã defineascã eventualele limitãri ale manifestãrilor religioase – consti-
tuþionale – ºi mãsurile de sprijin pentru culte, pe care statul le poate asuma.
Datele privind structura confesionalã a populaþiei au fost colectate luând în con-
siderare urmãtoarea definiþie a religiei: „religia reprezintã credinþa sau opþiunea
religioasã ori spiritualã, înregistratã conform declaraþiei fiecãrei persoane, indi-
ferent dacã aceastã credinþã se manifestã sau nu prin aderarea la o comuniune
organizatã pe bazã de dogme religioase sau spirituale specifice“.17

La recensãmântul din 2002, 99,8% dintre cetãþenii României ºi-au declarat
apartenenþa la o religie (confesiune), 0,1% s-au declarat atei sau fãrã religie, iar
restul de 0,1% din populaþie nu au dorit sã-ºi declare apartenþa religioasã. Biserica
Ortodoxã Românã (inclusiv Episcopia Ortodoxã Sârbã din Timiºoara) reprezenta
86,8% din populaþie. Biserica Romano-Catolicã reprezenta 4,7% din populaþie,
iar Biserica Greco-Catolicã mai puþin de 1%. În timp ce Guvernul României a
declarat cã rezultatele recensãmântului sunt corecte, Biserica Greco-Catolicã a
susþinut cã numãrul membrilor sãi este mai mare decât cel raportat de recensã-
mânt ºi a estimat cã reprezintã 3,6% din populaþie.18

Deºi Constituþia garanteazã libertatea religioasã, guvernul exercitã o influenþã
considerabilã (creeazã limite) asupra vieþii religioase, prin legi ºi decrete. Marile
praznice ºi sãrbãtori de peste an Crãciunul ºi Paºtele de rit ortodox sunt recunos-
cute ca sãrbãtori oficiale de cãtre guvern. Membrii altor culte religioase recu-
noscute oficial, care sãrbãtoresc Paºtele la o altã datã, au dreptul prin lege la o
zi liberã în plus19. Nu existã nicio lege împotriva prozelitismului ºi nicio menþio-
nare clarã a activitãþilor ce sunt considerate acte de prozelitism. Numãrul total al
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religiilor recunoscute oficial rãmâne în continuare scãzut. Prevederile legii din
2006 privind libertatea religioasã ºi regimul general al cultelor, introduc un
sistem de recunoaºtere tripartit. Astfel, se face diferenþa între: grupãri religioase
(care nu au personalitate juridicã), asociaþii religioase ºi culte religioase20.
Grupãrile religioase sunt grupuri de persoane care au aceeaºi credinþã, dar nu
sunt scutite de taxe ºi nu beneficiazã de sprijin din partea statului. Asociaþiile
religioase sunt persoane juridice, care nu primesc fonduri de la guvern, trebuie
înregistrate ca atare ºi beneficiazã doar de scutiri limitate de taxe. Acest articol
al legii referitoare la libertatea religioasã ºi regimul general al cultelor a dat naºtere
unor confuzii, datoritã faptului cã asigura scutiri de impozite „în conformitate cu
prevederile Codului Fiscal“.

Legea din 200621 recunoaºte doar cele 18 culte care aveau acest statut înainte
de intrarea sa în vigoare: Biserica Ortodoxã Românã, Episcopia Ortodoxã Sârbã
din Timiºoara, Biserica Romano-Catolicã, Biserica Greco-Catolicã, Biserica
Creºtinã Rusã de Rit Vechi (Ortodoxã), Biserica Protestantã Reformatã, Biserica
Creºtinã Evanghelicã, Biserica Evanghelicã Românã, Biserica Evanghelicã de
ConfesieAugustinã, Biserica Evanghelicã Luteranã – Sinodul Prezbiterian, Bisericã
Unitarianã din România, Biserica Baptistã, Biserica Penticostalã, Biserica Adven-
tistã de Ziua a ªaptea, Biserica Armeanã, Comunitatea Evreiascã, Comunitatea
Musulmanã ºi Martorii lui Iehova. Cultele recunoscute sunt eligibile pentru sprijin
din partea statului în conformitate cu procentul de populaþie pe care îl reprezintã.
În plus, au dreptul de a înfiinþa ºcoli, de a preda ore de religie în ºcolile publice
în care au suficienþi adepþi, de a primi fonduri guvernamentale pentru construirea
de lãcaºuri de cult, pot plãti salariile membrilor clerului ºi pot subvenþiona
cheltuielile pentru cazarea acestora din fonduri de stat, pot transmite emisiuni
religioase la radio ºi la televizor, pot cere licenþe de emisie, pot deþine cimitire
ºi beneficiazã de scutire de impozite.

Statul Român are ca program prioritar, în ceea ce priveºte politica în dome-
niul cultelor, creºterea rolului social al acestora, aplicarea principiilor ºi legisla-
þiei internaþionale privind respectarea drepturilor ºi libertãþilor religioase ºi adop-
tarea legislaþiei naþionale privind dezvoltarea vieþii religioase. Aceste deziderate
s-au concretizat prin adoptarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasã ºi
regimul general al cultelor. În completarea acesteia, în luna mai a anului 2007 a
fost adoptat Ordinul Ministerului Culturii ºi Cultelor nr. 2274/200722 privind
aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ pentru înfiinþarea asocia-
þiilor religioase sau, dupã caz, pentru dobândirea statutului de asociaþie reli-
gioasã de cãtre asociaþiile existente. Tot în anul 2007 a fost adoptatã Legea
nr. 239/200723 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile
aflate în folosinþa unitãþilor de cult, menit sã sporeascã rolul social al acestora.
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Concluzii

La finalul acestei expuneri, consider cã se impun câteva observaþii. Relaþia
Bisericã-Stat este definitã de specificul istoric ºi cultural religios al fiecãrei co-
munitãþi sau al fiecãrei naþiuni. Acest aspect reprezintã un element intrinsec legat
de fiecare configuraþie naþionalã cât ºi de particularitãþile culturale ºi socio-poli-
tice ale unei societãþi. Libertatea religioasã reprezintã un element fundamental al
democraþiei precum ºi componenta de bazã în relaþiile dintre Bisericã-Stat, pro-
blema pluralismului religios fiind privitã cu multã atenþie în fiecare societate în
care funcþioneazã democraþia. Dialogul interreligios îºi are originea într-o formã
instituþionalizatã, încã de la jumãtatea secolului al XX-lea, prin promovarea miº-
cãrii ecumenice în cadrul social european. Recunoaºterea reciprocã a sferelor de
competenþã a instituþiilor reprezentate de Bisericã dar ºi a funcþiilor politice ale
statului reprezintã o garanþie a aplicãrii principiului libertãþii religioase în socie-
tate în contextul laicizãrii instituþiilor publice.

În general, Constituþiile europene recunosc de la bun început libertatea reli-
gioasã, dar aceastã libertate ar trebui sã implice ºi autonomia cultelor. Aceastã
autonomie este recunoscutã prin Constituþie precum ºi prin intermediul unor alte
acte normative conform cu tradiþia juridicã a fiecãrui stat. Procesul de laicizare
a statului presupune ca libertatea cultelor sã fie efectivã, recunoaºterea acestor
libertãþi reprezentate de acte normative din punct de vedere juridic ºi mai ales la
nivel de lege fundamentalã.

Uniunea Europeanã recunoaºte prevalenþa dreptului intern în chestiunile cu
privire la interacþiunea statelor membre cu entitãþile religioase, atâta timp cât se
respectã tratatele ºi convenþiile internaþionale. Articolele dedicate din cadrul
Tratatului Constituþional al Uniunii Europene prevãd cã reglementãrile de drept
intern trebuie sã respecte ºi sã nu prejudicieze statutul de care beneficiazã bise-
ricile ºi asociaþiile sau comunitãþile religioase în statele membre în virtutea drep-
tului naþional.

Viziunea unei Biserici cu privire la funcþia ei în societate ºi, implicit, a con-
tactelor pe care le dezvoltã cu alþi parteneri în cadrul acestui proces, este cuprinsã
în doctrina socialã care permite implicarea instituþiilor religioase în scopuri cari-
tabile în cadrul statului laic. Aceastã funcþie publicã este motivatã ºi a fost justi-
ficatã în trecut prin faptul cã „este în spiritul bisericii sã-ºi formuleze dogmatic
experienþa ei de trãire ºi slujire“. Se poate observa, în legãturã cu acest aspect, o
distanþã între ideile asumate la nivel instituþional ºi cele exprimate individual de
laici ºi/sau teologi (încercãri de conceptualizare/teoretizare).

Vorbind despre viitorul Europei unite prin intermediul dialogului (social-reli-
gios), Vaclav Havel susþinea într-un mesaj rostit în februarie 1999, necesitatea
unei inspiraþii venite de sus pentru construirea ei: „Europa trebuie sã aibã o
reflecþie hotãrâtã privind ambiguitatea contribuþiei ei la dezvoltarea omenirii
(…) Europa trebuie sã înceapã cu ea însãºi (…) sã respecte ordinea superioarã
cosmicã ca pe ceva ce ne depãºeºte ºi, de asemenea, ordinea moralã ca ºi con-
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secinþã. Umilinþa, amabilitatea, respectul a ceea ce nu înþelegem, sentimentul
profund de solidaritate cu ceilalþi, voinþa de a face sacrificii sau fapte bune pe
care numai veºnicia le vã rãsplãti, acestea sunt tot atâtea valori care ar putea fi
programul construcþiei europene.“24
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