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Ascunsă la vreo sută de metri în spatele unui şir de blocuri, de pe unul din marile bulevarde din centrul Bucureştiului, clădirea şcolii se ridică în 
interiorul unui mic spaţiu verde care o înconjoară, protector. Tânăra profesoară, care m-a primit la intrare, mă însoţeşte în sala de clasă pustie 
de elevii aflaţi încă în recreaţie. De la tabla de scris la hărţile ce tapisează pereţii, nimic nu este diferit de ceea ce am cunoscut eu însumi, la 
aceeaşi vârstă. Profesoara îmi oferă, cu amabilitate, cafea, biscuiţi, ciocolată. Pe culoar, strigătele se înteţesc, adolescenţii intră în clasă şi se aşază 
rapid în bănci. Liniştea ia locul gălăgiei, tânăra profesoară mă prezintă. Elevii îl privesc, miraţi, pe străinul ăsta, venit să le vorbească despre 
jurnalism. Se uită la mine cu ochi atenţi. Îmi încep prezentarea, alegându-mi cu grijă cuvintele, variind subiectele, încercând să-i fac, din când în 
când, şi să râdă. Ceva mai târziu, întrebările vor ţâşni din toate părţile, scurte, directe, fără nicio introducere pompoasă. Le captez personalităţile 
diferite, el este introvertit, ea e veselă, cel de-acolo e un jucător, cea de dincolo este serioasă. Ziarele şi revistele Regard trec din mână în mână, 
un elev îşi încruntă uşor sprâncenele în timp ce-mi citeşte unul din ultimele editoriale, acela despre bărbatul din Pângărați care îşi petrece 
vremea observând natura. A venit momentul să plec şi să le spun la revedere. A doua zi, aveam să primesc o altă invitaţie scrisă din partea tinerei 
profesoare, la o nouă întâlnire cu elevii ei. Am să mă întorc cu siguranţă printre acei tineri, pentru că privirile lor, glasurile lor suave, întrebările 
adevărate pe care le-au pus, m-au emoţionat. La fel ca şi zâmbetele lor largi, ce spuneau mulţumesc.

Laurent Couderc 

Edito ÎMPREUNA CU EI
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Așteptându-l pe Midas
Un român din cinci luptă cu sărăcia din cauza veniturilor insuficiente, chiar dacă lucrează cu normă întreagă, 
o cifră dublă față de media europeană. În același timp, trei sferturi dintre persoanele sărace din România se 
găsesc în această stare de cel puțin trei ani. Iată numai două dintre concluziile unui raport recent publicat 
de Confederația sindicală Cartel Alfa. Regard a dialogat pe acest subiect cu Gabriela Bodea, conferențiar 
universitar doctor în cadrul Departamentului de economie politică al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. 

Regard: Unde trebuie căutată cauza creșterii sărăciei în România?

Gabriela Bodea: Ultimele cifre sunt, într-adevăr, îngrijorătoare, 
fiind confirmate atât de către Eurostat, cât și de către Institutul 
Național de Statistică. Ca în majoritatea statelor membre ale Uniunii 
Europene, și în România persoanele care locuiesc singure sau familiile 
monoparentale sunt cele mai expuse riscului de sărăcie. Doar că 
România înregistrează unele dintre cele mai ridicate rate ale sărăciei 
absolute și relative față de majoritatea țărilor UE. Spre exemplu, a 
crescut rata sărăciei în rândul persoanelor ocupate cu vârsta de peste 
18 ani, cu un venit disponibil sub pragul riscului de sărăcie – prag 
stabilit la 60% din mediana națională a veniturilor (adică suma aflată 
la mijlocul ierarhiei veniturilor, n.red.). Deși nivelul salariului minim 
pe economie a crescut în ultimii ani în România (de la cca 155 EUR în 
2012, la cca 277 EUR în 2016), această majorare nu s-a repercutat într-o 
creștere reală a veniturilor angajaților. Avem prea mulți angajați cu 
salarii mici, multe persoane care desfășoară activități în agricultura 
de subzistență, și un salariu minim mult inferior celor din alte state 
membre UE. Pe de altă parte, sistemul fiscal românesc este bazat pe 
o cotă unică de impozitare a veniturilor, care-i favorizează tot pe cei 
cu venituri mari, cauzând erodarea în timp a puterii de cumpărare 
pentru cei cu venituri mici. 

În ultima vreme, numărul persoanelor fără adăpost a crescut, 
mai ales în orașele mari…

Obiectivul Europa 2020 în domeniul incluziunii sociale prevede ca 
numărul cetăţenilor europeni cu un nivel de trai inferior pragului 
naţional de sărăcie să fie redus cu 25%, ceea ce ar însemna ieşirea 
a peste 20 de milioane de persoane din sărăcie. Pare nerealist acest 

deziderat, fiindcă, oricât de nobile ar fi intenţiile oficialilor europeni 
în această privinţă, fenomenul sărăciei are şanse obiective modeste 
să fie redus în termeni semnificativi. Pentru România, Ministerul 
Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a constatat în 
2015 că numărul înregistrat al persoanelor fără adăpost scăzuse în 
2014 față de 2013. Dar aceasta nu este realitatea completă, ci doar 
cea declarată, oficială. Persistența anumitor cauze sociale a potențat 
factori personali, cel mai grav fiind faptul că astfel de persoane fără 
adăpost nu se mai pot mobiliza singure să-și creeze un nou început. 
Ca urmare a lipsei de igienă elementară și de medicație, consilierea 
psihologică pare să nu aibă mari șanse. Locuințele sociale reprezintă 
o cale decentă de salvare a situației, dar prea puține persoane în 
dificultate beneficiază de ele. 

Economia României a înregistrat totuși o creștere de mai mult de 
4%, în 2016; și atunci, de ce această degradare?

Una dintre explicații este aceea că productivitatea e mai redusă 
în România față de celelalte țări din UE, prin urmare munca poate 
contribui la nivelul dezvoltării, dar nu neapărat face acest lucru, după 
cum remarcă Raportul dezvoltării umane 2015 al PNUD (Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, n.red.). În special performanța 
economică și situația financiară a entităților cu capital de stat din 
România sunt îngrijorătoare. În același timp, slaba productivitate 
este determinată și de faptul că nivelul mediu al competențelor este 
scăzut. După unele studii, doar pentru cca o treime din lucrătorii 
români ar exista concordanță între competențele demonstrate și locul 
de muncă ocupat. Pe de altă parte, ca urmare a reducerii, în 2014, a 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite de angajator, sarcina fiscală 
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suportată de salariații români este una dintre cele mai ridicate din UE, 
adică peste 40%. În plus, se știe că ajutoarele sociale sunt legate de 
indicele social de referință. Or acesta nu a mai fost actualizat din 2008, 
prestațiile respective fiind ajustate prin schimbarea arbitrară a valorii 
lor de către autorități. Concret, doar o investiție corespunzătoare în 
educație ar putea schimba situația. Însă într-un document de lucru al 
Comisiei Europene, privind Raportul de țară al României pentru 2015, 
observăm că România se situează în urma celorlalte state membre UE 
în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și capacitatea de inovare. 

Care este diferența dintre sărăcia urbană și cea rurală? 

Deosebirile dintre urban și rural sunt mai multe şi mai diverse decât 
pot apărea la prima vedere. Sunt două lumi distincte, fiecare cu o 
personalitate aparte. Populaţia rurală din România câştigă mai puţin 
decât populaţia urbană, trăiește mai greu și este privată de mai mulți 
factori ai dezvoltării. De asemenea, la țară există prea puţine legături 
orizontale între zone şi chiar între satele componente ale unei 
comune care ar putea ușura viața tuturor. Pensiile fermierilor sunt 
categoric inferioare celor oferite citadinilor, în timp ce aproape 30% 
din populația țării este ocupată în agricultură. De 
asemenea, în anii 2012 și 2013, rata sărăciei severe 
și rata sărăciei absolute în mediul rural au fost de 
două până la trei ori mai mari decât cele din mediul 
urban, chiar în condițiile în care au înregistrat o 
scădere față de 2011. 

Pe de altă parte, rata netă de cuprindere în învă-
țământul liceal și universitar, în anul școlar 2014-
2015, a fost de cca 87% în mediul urban și doar 
în jur de 40% în mediul rural. Însă nu e suficient să 
se cheltuiască mai mulţi bani în educație. Trebuie 
realizate investiţii inteligente, pe termen lung, care 
să antreneze tineri cu dotare intelectuală, care să se 
întoarcă și să rămână la sat. Dar, încă o dată, cifrele nu 
ne invită la optimism: între 2000 și 2009, cheltuielile 
anuale ale României per elev (la paritatea puterii de 
cumpărare, n.red.), la toate nivelurile sistemului de 
învățământ, au fost cele mai mici din UE, conform 
Raportului Eurydice asupra finanțării educației în 
Europa. Nu în cele din urmă, discrepanța cea mai 
importantă între mediile rural și urban apare în ceea 
ce privește condițiile de locuit; în 2013, ponderea 
persoanelor care trăiau fie în locuințe din materiale 
inadecvate, fie fără acces la apă caldă era de cca 4-5 
ori mai mare în mediul rural.

Guvernul precedent de la București a elaborat o 
strategie de luptă împotriva sărăciei, care propune 
soluţii la diferite niveluri și pentru varii domenii. 
Care este părerea dumneavoastră despre această 
inițiativă?

Creating a World Without Poverty. Social Business 
and the Future of Capitalism – astfel se intitulează 
o lucrare a lui Muhammad Yunus, cel care a 
primit Premiul Nobel pentru Pace în 2006, des-
pre speranţele lumii de a învinge duşmanul 
tuturor: sărăcia. Numai că aceasta ar însemna să 
așteptăm apariţia unui nou rege Midas, capabil 
să transforme în aur orice ar atinge. Cred că vor 
exista mereu grupuri sociale excluse sau auto-
excluse din sistem.

Închid paranteza. România dispune, într-adevăr, de un pachet 
integrat de măsuri pentru combaterea sărăciei, care se încadrează 
în coordonatele europene de profil. Contează ca ele să fie puse 
în practică, să nu fie uitate în sertare prăfuite, ci aplicate în folosul 
oamenilor aflați în dificultate. Or, aceasta presupune ca fiecare 
guvernare să preia și să continue ceea ce a fost bun, coerent și util 
anterior, corijând decalajele și imprimând normalitate vieții.

Cum considerați că acțiunea sectorului privat, a ONG-urilor, se 
poate articula optim cu demersurile instituțiilor statului? 

Întrepătrunderea acestor elemente ar putea reconstrui și eficientiza 
sistemul economic, rezervându-i puterii instituționale un rol moti-
vant, nepărtinitor, de corelare a interesului public cu cel privat și cu 
cel nonprofit. Cred, de altfel, că ONG-urile ar trebui să joace un rol 
mai important în economie și societate, deoarece ele se bazează pe 
încredere și nu pe tipul de coerciție exercitat de puterea politică sau 
pe interesul individual, care domină sfera privată.

Aș încheia atrăgându-vă atenția asupra acelui segment de populaţie 
care nu reuşeşte să mai iasă din cercul strâmt al sărăciei şi care, 
din acest motiv, nu se mai preocupă decât de subzistenţă. În 
condiţiile în care România înregistrează secvențial și o asemenea 
stare de fapt, recâștigarea statutului social poate fi un indicator 
motivaţional extrem de relevant pentru populația săracă. În acest 
sens, ar trebui să li se permită angajaților să participe la schimbarea 
organizațională, la luarea deciziilor în cadrul întreprinderilor, con-
tribuind la îmbunătățirea atât a calității vieții lor profesionale, cât și 
a performanței organizației din care fac parte. Iar domeniul cel mai 
viabil, care poate ridica întreaga economie românească, privește – 
cred eu – inovația tehnologică. 

   « Persistența anumitor cauze sociale 
a potențat factori personali, cel mai 
grav fiind faptul că persoanele fără 
adăpost nu se mai pot mobiliza singure 
să-și creeze un nou început. »

A consemnat Andrei Moldovan. Foto: Dragoş Savu / Mediafax
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Să învăţăm să înţelegem

Povestea lui Adrian Coman şi a lui Clai Hamilton, cei doi tineri homosexuali care cer să le 
fie recunoscută căsătoria în România, pasionează mass-media, dar mai ales aţâţă ostilitatea 
unei părţi a populaţiei, care respinge căsătoria celor doi. Atitudinea părinţilor lui Adrian, 
primele încurajări şi primele mărturii invită societatea să-şi pună unele întrebări. 

Adrian priveşte în zare, spre celălalt capăt 
al străzii Lirei, aşteptându-şi părinţii. Doar 
câteva ore îl mai despart de cea de-a doua 
audiere la Curtea Constituţională. Din mo-
mentul în care fiul lor a pornit procedura 
judiciară, în 2012, Liviu şi Camelia Coman 
au luptat pe toate fronturile. « Mă simt mai 
în siguranţă când sunt cu ei. Asta înseamnă 
familia, să nu fii singur atunci când toată 
lumea e împotriva ta. Familia este refugiul 
unde te regăseşti pe tine însuţi şi unde te 
simţi în largul tău », se încurajează Adrian.

Părinţii, puşi la patru ace, sosesc în sfârşit. 
Cei trei se îmbrăţişează, apoi se retrag 
la etajul clădirii ce serveşte drept sediu 
asociaţiei Accept, fondată de Adrian cu 
optsprezece ani în urmă pentru a apăra 
drepturile homosexualilor din România. 
Aici se întâlneşte cu părinţii înaintea 
fiecărei audieri. Nu încape nicio îndoială 
că ceea ce s-a întâmplat i-a apropiat şi i-a 
unit mai mult ca oricând. 

«  Adrian şi Clai au pornit demersul ăsta 
cumva şi datorită nouă, susţine Liviu după 
ce fiul său a coborât să-şi pregătească 
pledoaria. Trebuia să le acceptăm povestea 
şi să trecem printr-un mecanism intern 
de înţelegere. Prezenţa noastră alături de 
Adrian este neobişnuită în ochii multora, 
pentru că nu toţi părinţii reacţionează la fel 
ca noi. »

Mama lui Adrian a fost prima care a aflat, în 
1996, că fiul ei este homosexual. Pe atunci, 
ea avea 48 de ani, iar el 24. «  Trecuseră 
deja opt ani de când se simţea diferit de 
ceilalţi, dar nu găsise pe nimeni cu care să 
vorbească despre asta. Sunt convinsă că 
în toţi aceşti ani, a trăit cu frica în suflet, 
fără să îndrăznească să spună ceva cuiva, 
nici măcar mie », mărturiseşte Camelia. 
În ziua în care fiul său a venit să o caute 
şi să-i spună că are să-i dea o veste, a 
înţeles imediat despre ce era vorba. Încă de 
mic copil, îl ştia introvertit, introspectiv, 

simţise că se întâmpla ceva cu el. « Mă 
îndoiesc că şi-a dat seama de la început 
care îi este orientarea sexuală. Pe vremea 
lui Ceauşescu, nu aveam nicio informaţie 
despre subiectul ăsta, şi dacă s-ar fi afi-
şat ca atare în public, ar fi fost băgat la 
închisoare, fără întârziere  », adaugă ea. 
Deşi nu avea nici ea cunoştinţe despre 
subiectul respectiv, Camelia a acceptat 
imediat vestea. 

În cazul tatălui, prins din urmă de eveni-
mente, lucrurile au stat puţin diferit. În anul 
2000, Adrian se lupta pentru dezincrimi-
narea relaţiilor homosexuale în România şi 
a apărut la un post de televiziune. Atunci l-a 
văzut şi Liviu. « Mai întâi, am fost consternat, 
pentru că nu eram pregătit pentru aşa 
ceva. Când l-am revăzut pe Adrian, i-am 
pus două întrebări: «Eşti fericit?, Vă iubiţi?» 
Ambele lui răspunsuri au fost afirmative, 
şi asta mi-a fost de-ajuns ca să nu mai pun 
nicio altă întrebare »¸ povesteşte el.

Camelia, cu pălărie neagră în centrul fotografiei, Adrian, în dreapta ei şi Liviu, în extrema stângă, însoţiţi 
de susţinători, la ieşirea de la şedinţa Curţii Constituţionale, din 27 octombrie 2016.
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Ca să poată asimila realitatea, tatăl a înce-
put prin a-şi scoate din minte noţiunea 
de sexualitate. «  Ca în orice relaţie, la în-
ceput este, probabil, atracţia fizică, dar 
după o anumită vârstă, relaţia evoluează. 
Oamenii rămân uniţi şi îşi sunt poate mai 
fideli şi mai devotaţi unul altuia. Mi-am dat 
seama că fiul meu înflorise, că era liniştit, 
iubit de cineva cu care îşi petrecea serile, 
weekendurile, că aveau prieteni comuni. 
Toate astea m-au făcut să înţeleg că Adrian 
şi Clai erau făcuţi să fie o familie »¸ explică 
Liviu. 

Pentru părinţi, decizia celor doi bărbaţi de 
a se căsători în 2010 venea absolut firesc, 
după opt ani de viaţă comună. În fapt, Adrian 
şi Clai au putut să-şi unească destinele în 
Belgia, numai că, în România, codul civil nu 
le recunoaşte căsătoria, iar cei doi soţi nu 
pot trăi ca atare.

« Nu e drept, toţi oamenii au îndatoriri dar 
au şi drepturi, iar ei trebuie să aibă aceleaşi 
drepturi ca noi toţi pentru că nu cer nimic 
altceva şi nu fac niciun rău nimănui  », 
regretă mama lui Adrian, cu voce blândă. 
Este dureros să ştii că propriul copil nu 
este apărat de legislaţia ţării tale. «  Eu nu 
văd nimic care să-i împiedice să se căsăto-
rească, şi mai ales nimic de ordin moral, 
consideră Liviu. Dacă ar fi aşa, atunci multe 
căsătorii heterosexuale ar trebui puse sub 
semnul întrebării. »

Pe lângă obstacolele legislative, Camelia 
şi Liviu trebuie să înfrunte şi o societate 
puţin dispusă să le accepte fiul. Fondatorii 
iniţiativei Coaliţia pentru familie au lansat, 
de altfel, o petiţie pentru «  consolidarea » 
Constituţiei. Pentru ei, aceasta nu trebuie 
să garanteze doar uniunea dintre «  doi 
soţi », ci pe aceea dintre « un bărbat şi o fe-
meie  ». Aproape trei milioane de persoane 
s-au declarat în favoarea organizării unui 
referendum pe acest subiect, idee susţinută 
şi de liderii tuturor partidelor politice – 
la sfârşitul lui 2016, referendumul a fost 
anunţat pentru luna aprilie 2017. Dar, în 
momentul publicării ziarului Regard nu se 
știa încă o dată precisă.

«  Căsătoria nu ţine de iubire, afirmă Ioan 
Solea, membru-fondator al Coaliţiei. Ori-
cine poate iubi pe oricine, dar căsătoria 
se bazează pe o raţiune de stat. Interesul 
ei stă în procreare şi în perpetuarea spe-
ciei umane, or homosexualii nu pot să 
procreeze.  » Această iniţiativă ar pecetlui, 
fără îndoială, soarta lui Adrian şi a lui Clai, 
precum şi a tuturor cuplurilor homosexuale 
care doresc să se căsătorească. 

«  Contra-revoluţia  » aceasta o dezamă-
geşte pe mama lui Adrian... « Cum apare 
un subiect nou, cum cineva trebuie să se 
opună. Asemenea antagonisme nu duc 

la nimic bun. E nevoie de puţină toleranţă 
sau măcar să încercăm să-l ascultăm şi pe 
celălalt. Bănuiesc că cei care îi împing pe 
oameni să iasă în stradă se bazează pe 
prejudecăţi sau pe concepţii învechite, pe 
care le răspândesc printre persoanele mai 
puţin instruite. »

Ioan Solea mărturiseşte că nu întâlnise 
niciun homosexual înainte de momentul în 
care a început să vorbească în faţa mulţi-
milor. Este convins că nu dă dovadă de 
intoleranţă, dar pur şi simplu nu înţelege 
« cum poate o instituţie utilă umanităţii să 
fie brutalizată în felul ăsta ». 

Biserica ortodoxă şi celalalte culte s-au 
declarat şi ele împotriva acestei evoluţii. 
La sfârşitul lunii octombrie, cu câteva zile 
înaintea celei de-a doua audieri a lui Adrian 
şi Clai la Curtea Constituţională, 8 000 
de persoane au manifestat în stradă, la 
Oradea. Preoţi ortodocşi şi catolici, pastori 
protestanţi s-au succedat la microfon 
pentru a reaminti importanţa familiei tra-
diţionale. O poziţie care îl miră pe tatăl lui 
Adrian... « Camelia şi cu mine provenim 
din familii credincioase, bunicii fostei mele 
soţii erau preoţi ortodocşi, iar bunicul meu 
a făcut închisoare pentru că era catolic. 
Noi înşine i-am predat lui Adrian valorile 
umaniste transmise de religie, precum bu-
nătatea, sau îngăduinţa. De data asta, ne 
confruntăm cu o situaţie în care religia este 
folosită dogmatic. »

Acest clivaj al mentalităţilor nu îi surprinde 
pe psihologi. « În România, societatea este 
încadrată de tradiţii, la care se adaugă 
nevoia de supravieţuire, nu de afirmare 
de sine, precum şi neîncrederea faţă de 
ceilalţi », precizează Daniel David, profesor 
de psihologie la universitatea din Cluj. 
Numai educaţia, ca premisă a toleranţei, 
îi va permite societăţii să perceapă homo-
sexualitatea drept o expresie a diversităţii 
şi să depăşească această divizare, consideră 
Aurora Liiceanu. « Ar trebui să ne întrebăm 
de unde vine teama faţă de această dife-
renţă, de ce este privită ca o anomalie, în 
condiţiile în care natura însăşi produce o 
astfel de diversitate. Conspiraţia tăcerii în 
jurul acestui subiect, inclusiv în manualele 
şcolare, a dus la consolidarea tabuurilor. 
La şcoală, nu se vorbeşte despre sexuali-
tate decât la lecţiile despre organele de 
reproducere, or, toată lumea ştie că relaţiile 
sexuale au alte scopuri », argumentează 
specialista de la  Academia română. 

Până atunci, părinţii lui Adrian speră ca 
procesul fiului lor să se încheie în favoarea 
lui. Anul trecut, pe 29 noiembrie, Curtea 
Constituţională a decis să lase Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene să se pronunţe 
în dosarul respectiv. « Noi nu vrem să le dăm 
lecţii unora sau altora, şi nici să le dăm 
teren liber homosexualilor, mărturiseşte 
Liviu. Dar dacă pot să-i ajut pe unii părinţi 
să-şi înţeleagă propriul copil, o voi face. » 

Când l-am revăzut pe Adrian, 
i-am pus două întrebări: 
“Eşti fericit?, Vă iubiţi?” 
Ambele răspunsuri au fost 
afirmative şi asta mi-a fost 
de-ajuns ca să nu mai pun 
nicio altă întrebare. »
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Chemări maghiare

(1) Pe baza testelor realizate de TÜV SÜD în iunie și iulie 2016 cu anvelope 255/35-19 96Y XL BRIDGESTONE Potenza 
S001, CONTINENTAL SportContact 6, DUNLOP Sport Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3, și PIRELLI PZero 
Nero GT achiziţionate de pe piața europeană de înlocuire în 2016 de către TÜV SÜD.

(2) Pe baza testelor realizate de DEKRA Test Center în iunie și iulie 2016 cu anvelope 255/35-19 96Y XL  
BRIDGESTONE Potenza S001, CONTINENTAL SportContact 6, DUNLOP Sport Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 
Asymmetric 3 și PIRELLI PZero Nero GT achiziţionate de pe piața europeană de înlocuire în 2016 de către TÜV SÜD.

Informaţii corecte la data publicării.

Michelin 855 200 507 RCS CLERMONT-FERRAND - Integer - 09/2016. © Getty Images.

Nr. 1 în performanţă:
- Nr. 1 în frânarea pe suprafețe USCATE(1)

- Nr. 1 în timpul înregistrat pe circuit USCAT(1)

- Nr. 1 în longevitate(2)

și rezultate excelente pe suprafeţe umede.

Cele mai bune performante din anvelopa MICHELIN Pilot Super Sport  
asociate cu performantele MICHELIN PSCUP2.

PASIUNE REALĂ.   
INSTINCTE EXCEPŢIONALE.

Agitată de contrele periodice între Fidesz, partidul la 
putere, și Jobbik, formațiunea de extremă-dreapta, scena 
politică ungară este puternic polarizată la dreapta. Vocea 
opoziției e înăbușită sistematic, fapt dovedit și de recenta 
închidere a cotidianului de stânga Népszabadság. Criticat 
constant pentru luările sale de poziție conservatoare, 
Viktor Orbán, neclintit din fruntea guvernului din 2010 
încoace, se refugiază în izolare. Prim-ministrul, în același 
timp și leader al Fidesz, nu se dă în lături în a folosi 
discursul creștin ca armă politică. Tipul acesta de retorică 
pierde însă din ce în ce mai mult teren în fața altor curente.

De mai bine de un mileniu, creștinismul este religia majoritară în Ungaria. 
Aproape 75% dintre maghiarii care se consideră religioși sunt enoriași ai 
Bisericilor Catolice (în jur de 54%) sau Protestante (16% pentru Biserica 
Reformată, și 4% pentru cea Evanghelică-Luterană). Și totuși, societatea 
ungară trece printr-un adevărat proces de « descreștinare ». Ultimele recen-
săminte au arătat că religiile majoritare se confruntă cu o scădere dramatică 
a numărului de credincioși. Numărul celor fără apartenență religioasă crește 
(16,7% din populație), în timp ce o nouă categorie își face loc în sondaje, 
cea a ateilor declarați (1,5%). La aceștia se adaugă și cele 2,6 milioane de 
persoane (27,2%) care refuză să-și revendice apartenența religioasă. 

Attila Jakab este doctor în istoria creștinismului la Universitatea de la 
Strasbourg. Antisemitismul bisericesc între cele două Războaie mondiale 

este tema pe care o studiază în momentul de față. « Mai mult de 45% din 
populația ungară s-a îndepărtat de instituțiile religioase; este o societate în 
criză, semi-păgână, materialistă și individualistă. » Expertul subliniază că 
raportul actual între puterea laică și instituțiile religioase maghiare se află în 
continuitatea legăturilor istorice dintre ele. « Relațiile dintre Biserică și Stat 
sunt de tip bizantino-balcanic. Nu avem, ca în Occident, un raport de forță, 
o rivalitate, între Biserică și puterea politică. Guvernul se servește de Biserici 
care, din cauza pasivității lor, nu se constituie într-o contraputere morală 
sau intelectuală. Criza migrației ilustrează perfect acest fapt, deoarece ea 
a fost împinsă în față pentru a oculta adevăratele probleme sociale din Un-
garia. Este bine știut că Fidesz a favorizat întotdeauna cercurile bogate – 
tocmai a scăzut impozitul pe profit și nicio voce nu s-a ridicat împotrivă. 
Creștinismul este utilizat, în acest context, pentru a masca un neoliberalism 
decomplexat, dar toată această retorică creștină a fost complet golită de 
conținut. »

Deși neglijate din ce în ce mai mult de către credincioși, Bisericile creștine 
sunt puternic susținute de către stat; cu toate acestea, este foarte greu 
de spus cu precizie ce sume le sunt oferite. « Din 1996, când fostul guvern 
socialist a încheiat un acord cu Vaticanul, se știe că există finanțări directe. 
De altfel, acesta este și păcatul originar al sistemului politic ungar, explică 
Attila Jakab. La ora actuală, tot felul de proiecte promovate de instituțiile 
bisericești sunt finanțate de stat și nimeni nu pare să aibă ceva de co-
mentat. » Situația nu e nouă: în 1964, un acord între leader-ul comunist János 
Kádár și Vatican consfințea și instituționaliza un modus vivendi între puterea 
politică și Biserici. O colaborare bine înrădăcinată, așadar, legitimată acum 
în ochii Europei de cooptarea creștin-democraților între aliații guvernului 
de la Budapesta. 

« În viața de zi cu zi, se practică mai 
degrabă păgânismul. Oamenii cred 
în aproape orice și le este frică de 
aproape orice. »

Statul ungar finanțează direct în jur de patruzeci de culte. 
Spre exemplu, în sânul comunității evreiești, care nu 
încetează să crească din 1990 încoace – școala rabinică, 
în special, este recunoscută pentru excelența sa –, 
atât ultra-ortodocșii cât și grupările tradiționale sunt 
recunoscute oficial, cu excepția a două comunități de 
orientare dogmatică liberală, între care una este condusă 
de o femeie. Cultele recunoscute de stat și-au recuperat 
multe din școlile pierdute în timpul regimului comunist, 
un întreg proces de retrocedare aflat în curs, la ora 
actuală. Predarea catehismului este obligatorie. Pe de o 
parte, această exigență a menținut în activitate anumite 
școli, mai ales în mediul rural. Pe de altă parte, rigorismul 
este exacerbat; tatuajele sau piercingurile sunt interzise 
în aceste școli. Printre profesori, ateii declarați au fost 
destituiți, pierzându-și chiar și statutul de funcționari 
publici. 

Până în 2011, aproape 200 de comunități religioase erau 
recunoscute de către tribunalele ungare. Ulterior, o nouă 
lege a reașezat cărțile, cu scopul oficial de a stopa proli-
ferarea fenomenului bisericilor « cu scop lucrativ ». Aceste 
culte nerecunoscute funcționează asemenea unor societăți 
comerciale și au, adesea, o vizibilitate crescută. Este și 
cazul Bisericii Scientologice care și-a inaugurat recent, 
în inima Budapestei, un opulent centru pentru Europa 
Centrală și de Est. Bisericile nerecunoscute nu pot însă 
organiza cursuri în școli. 

Cu toate acestea, mulți unguri au migrat progresiv spre 
aceste comunități religioase marginale. « Ungaria este o 
țară secularizată și semi-păgână. Ea a devenit rapid un 
teren propice pentru tot felul de curente care vor să facă 
prozelitism. Prin semi-păgân trebuie înțeles că ungurii 
nu cunosc creștinismul în profunzime; în viața de zi cu 
zi, se practică mai degrabă păgânismul. Oamenii cred în 
aproape orice și le este frică de aproape orice », consideră 
Attila Jakab. 
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Aşezat pe măsuţa din camera mea, elefănţelul albastru şi-a 
ridicat trompa pe creştet, a joacă sau poate doar în căutarea 
unei atitudini ceva mai originale. În fiecare dimineaţă, razele 
soarelui îi mângâie spinarea de piatră, ceva ce cred că i-ar fi 
plăcut şi Adrianei, cea care se descria pe sine drept o şopârlă 
dornică să simtă pe piele atingerea razelor de soare. De la ea 
am elefănţelul albastru. În dimineaţa asta, un val de amintiri a 
dat buzna peste mine în timp ce-l priveam. Adriana a murit – cât 
de greu de scris poate fi acest cuvânt – şi totuşi, dintr-odată, mă 
trezesc lângă ea, pe una din terasele umbrite ale Bucureştiului, 
vorbind despre muzică şi literatură, despre călătorii şi politică. 
Fumează o ţigară în timp ce-şi bea cafeaua, apoi începe să-mi 
povestească despre copilăria petrecută pe strada Zefirului din 
Bucureşti. Se petrecea în anii 1930, mai înainte ca fascismul şi 
cel de-al Doilea Război Mondial să arunce Europa şi România 
într-una din cele mai negre epoci ale Istoriei. La numai câţiva 
paşi de strada Vişinilor şi de cea a Stupilor, pe strada ce purta 
numele unui vânt suav şi plăcut, Zefirului, se putea vedea o 
casă vagon, tipică pentru Bucureştiul din la Belle Epoque. De 
formă dreptunghiulară, cu lăţimea la stradă şi cu lungimea 
împodobită la mijloc de o foarte frumoasă intrare şi prelungită 
într-o grădină, casa amintea de un tren, invitând la călătorie.   

Cei care locuiau acolo iubeau cărţile franţuzeşti, muzica şi 
limbile străine. Şi mai aveau şi un papagal plimbăreţ. Nu le 
plăcea, în schimb, ideologia care făcea din evrei nişte paria ai 
societăţii, care se folosea de spaimele oamenilor. Veniră apoi 
războiul, bombardamentele, refugierea la ţară. Adriana aştepta Benjamin Ribout, trimis special la Budapesta. Foto: Alexandru Dobre / Mediafax

CRONICA
Isabelle Wesselingh
j u r n a l i s t ă  l a  A g e n ț i a  Fra n ce - P r e s s e

La ora actuală, Jobbik este unul dintre cele mai populare partide de extremă-
dreapta din Europa, cu o rată a opiniilor favorabile care variază între 15 și 20%, 
în Ungaria. Dacă retorica sa creștină se înscrie în tradiția antisemită, Jobbik și-a 
asociat în ultimii ani și un discurs sincretic păgân, în special pentru a se delimita 
de Fidesz. Acest discurs vehiculează originile mitice ale poporului maghiar, despre 
care puține lucruri sunt cunoscute în mod științific, și recuperează practici ale 
șamanismului din Siberia și din Asia Centrală.

Un trecut închipuit
Hopál Mihály este etnolog, membru al Academiei de științe ungare, și unul dintre 
specialiștii de marcă ai șamanismului. Timp de mai bine de 40 ani, cercetările 
l-au purtat din Siberia până în China și în America de Sud. Credințele ancestrale 
au rezistat în Ungaria, spune el, și de aceea întoarcerea în forță a șamanismului 
nu trebuie să mire pe nimeni. « După căderea comunismului, tinerii nu s-au mai 
simțit deloc atrași de religiile tradiționale. Din contră, au fost seduși de către 
vechile credințe păgâne, care, în sfârșit, nu mai erau interzise. Fenomenul se 
alimentează dintr-o dorință de libertate și de contra-cultură. Mergeți la țară 
și veți vedea multe monumente și locuri de venerație unde se țin ritualuri 
șamanice. » 

Evenimentele cu tentă «  New Age  » sunt, într-adevăr, la ordinea zilei în mediul 
rural din Ungaria. În localități al căror nume este scris uneori în proto-maghiară, 
acest tip de adunări pot atrage până la câteva zeci de mii de oameni. Se mănâncă 
«  bio  », se găsesc costume populare, cai, vulturi, tobe și alte simboluri păgâne 
readuse la viață via folclorul din Asia Centrală. În satul Bugac, din sudul țării, se 
organizează în fiecare an un festival important al popoarelor din Asia Centrală, 
purtătoare ale moștenirii culturale a regelui Attila al hunilor, figură istorică din 
secolul 5. Hopál Mihály explică: « Pentru o parte a clasei de mijloc, aceste întâlniri 
sunt atât un mijloc de a-și reîncărca bateriile spirituale, cât și o ripostă identitară 
în fața neo-liberalismului. Și în orașe, în cadrul unor evenimente similare, oamenii 
se îmbracă din ce în ce mai mult precum strămoșii lor. Pentru ei, șamanismul 
și toate tradițiile care se pierd în negura timpului fac parte din patrimoniul lor 
cultural. » 

Dacă în celelalte țări modele « eco » și « neo-hippie » nu sunt mai mult decât niște 
curente ca atâtea altele, în Ungaria impactul lor este foarte putenic. Jobbik nu a 
ezitat prea mult înainte de a folosi în beneficiu propriu toată această simbolistică 
despre originile mitologizate ale poporului maghiar. Pentru Hopál Mihály, 
« demersul acesta flatează ego-ul oamenilor, care-și pot spune că, iată, au veri 
cazaci și că Attila a fost regele lor, al tuturor. Unii au, fără îndoială, nevoie să audă 
asta ».  

Prin urmare, nu e deloc surprinzător că îngrijorarea crește pe zi ce trece în rândul 
cultelor tradiționale, în ciuda conivenței lor cu puterea. Attila Jakkab conchide: 
« Curentele păgâne au prins bine în Ungaria, având în vedere că tradițiile orale 
fuseseră aproape în întregime distruse, de mult timp, de către creștinarea 
forțată. Ele se sprijină pe frustrările unei părți a populației care încearcă să 
găsească un sens vieții lor, dar și să evadeze din prezent într-un trecut închipuit. »
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cu nerăbdare cărţile franţuzeşti pe care i le aducea uneori 
tatăl ei de la librăria Hachette de pe Lipscani şi prin care 
reuşea să evadeze. Sosiră apoi ruşii, despre care unii cre-
deau că aduc libertatea, la fel ca ceilalţi aliaţi europeni şi 
americani. « Noi auziserăm de arestări şi de tot ceea ce se 
întâmpla sub conducerea lui Stalin », îmi spunea Adriana. 
În România, apărură închisorile politice, frontierele se 
închiseră ermetic, gândirea liberă fu înăbuşită şi Adriana 
fu condamnată la muncă forţată pentru că refuzase să 
denunţe alţi oameni. În toţi aceşti ani de plumb şi de 
totalitarism, Adriana a visat mereu să meargă în Franţa, 
să vadă Parisul şi castelele de pe Valea Loarei. Iubea 
Franţa deschisă, liberă, creativă, care ştia cum să-i 
primească pe oamenii persecutaţi în propriile lor ţări. În 
tot acest timp, visul ăsta a ajutat-o să reziste. În cele mai 
negre momente, de maximă penurie alimentară, când 
regimul politic îi producea repulsie, Adriana nu a urât 
poporul întreg. Familia ei respingea fascismul, dar ea 
iubea muzica germană. « Nici pe ruşi nu i-am putut urî. 
Există o diferenţă între regim şi poporul rus, cu sufletul 
său, cu literatura şi pictorii săi. » Avea o carte în limba 
franceză despre Chagall, pe care-l adora. Niciodată nu 
i-au plăcut cei care vedeau în evrei şi în rromi sursa 
tuturor problemelor. Astăzi, Adriana nu mai este printre 
noi. Ideologia extremistă, aceeaşi care a dat naştere 
celui de-al Doilea Război Mondial, este în creştere în 
multe ţări, desemnând grupuri de vinovaţi, pentru că 
aparţin unei anumite etnii sau religii, ori pentru că au o 
anumită cetăţenie. Este o ideologie care întreţine teama 
şi încurajează deversarea de ură pe reţelele sociale. Cei 
care îi dau votul lor nu ştiu prin ce a trecut Adriana şi alte 
milioane de Europeni, prinşi între război şi dictatură. Ei 
uită şansa pe care au avut-o şi care le-a permis să trăiască 
în pace. Pe masa mea, elefănţelul albastru îmi aduce 
aminte de un lucru foarte preţios: în ciuda opresiunii, 
declasării, lipsei de hrană şi războiului, noi, oamenii, ne 
putem păstra demnitatea şi refuza ura.


