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Scrisoare-prefaţă

O

întâlnire prietenească în Sicilia, acum
câţiva ani, cu ocazia unui colocviu despre părin
tele Ventura, acest teolog prieten cu Lamennais,
predicator la curtea lui Napoleon al III-lea, îmi
oferă onoarea de a introduce cartea profesorului
Delureanu. Sub titlul: Pentru Europa unită. Inspi
raţia creştină a exilului*, ea luminează un om,
George Ciorănescu, şi o dublă istorie, aceea a
construcţiei europene şi a exilaţilor din „cealaltă
Europă”, în timpul Războiului Rece şi al dominaţiei
comuniste asupra Europei Centrale şi Orientale.
George Ciorănescu, care a trăit la Paris, a fost
prieten cu Robert Bichet, primul preşedinte al
Noilor Echipe Internaţionale, fondate în 1947,
şi a participat la întemeierea secţiei de tineret a
Noilor Echipe Internaţionale.
Ştefan Delureanu prezintă în această carte,
pe lângă alte scrieri ale lui George Ciorănescu,
cele trei broşuri pe care le-a publicat la Paris,
între anii 1950 şi 1955, sub egida N.E.I.,
consacrate protecţiei sociazle a tineretului euro
pean, creştinilor din spatele Cortinei de Fier,
tineretului din Europa Centrală şi Orientală sub
* Titlul iniţial al cărţii.
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dominaţia comunistă. Martor angajat al timpului
său, George Ciorănescu a fost şi un istoric,
care, în cadrul Centrului Naţional al Cercetării
Ştiinţifice şi sub patronajul decanului Pierre
Renouvin, fostul meu maestru, a continuat o
cercetare despre Risorgimento şi proiectele
federaliste dunărene, reprodusă parţial în
paginile următoare.
Noile Echipe Internaţionale (Uniunea Interna
ţională a Democraţilor Creştini), întemeiate
în iunie 1947, sunt o verigă în lunga istorie a
Internaţionalei partidelor democrat-creştine,
create la sfârşitul Primului Război Mondial, la
iniţiativa lui don Sturzo, fondatorul Partidului
Popular Italian. Ştefan Delureanu, în docu
mentele atât de utile pe care le oferă în anexă,
prezintă un mesaj al celui care a fost cel mai mare
gânditor democrat-creştin din secolul al XX-lea,
mesaj transmis la congresul de la Sorrento, din
1950, al Noilor Echipe Internaţionale. Acestea –
şi cartea de faţă o aminteşte în mod oportun –
au avut un loc apreciabil în mişcarea care, de-a
lungul unei istorii complexe şi a numeroase
crize, a dus la construcţia Uniunii Europene.
Ele au jucat un rol nu mai puţin important în
apropierea decisivă, după atâtea conflicte, din
tre Franţa şi Germania, temelia noii Europe. Ele
au marcat, de asemenea, graţie în special unor
exilaţi ca George Ciorănescu, o atenţie lucidă faţă
de situaţia ţărilor europene de sub dominaţia
comunistă.
Nu democraţilor creştini li se vor putea
reproşa iluzii sau timiditate faţă de comunism.
Ei descopereau în aportul creştinismului
fundamentele fermităţii lor în faţa totalitaris
mului şi fundamentele viziunii lor asupra unei
Europe care să nu fie dominată de imperativele
economiei sau de exigenţele politicii interna
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ţionale, ci care să fie, înainte de toate, o Europă
a Spiritului. Trebuie să-i fim recunoscători lui
Ştefan Delureanu pentru că restituie timpului
nostru strălucirea acestui mesaj.
Jean-Marie Mayeur
Profesor la Universitatea Sorbonna – Paris

Motivaţia şi structurarea cărţii

Motivaţia acestei cărţi explică tripla ei arhi

tectură: o reconstrucţie istoriografică a gestei
europene; ilustrarea unui martor emblematic;
un ansamblu de mărturii documentare de primă
mână ale genezei Europei,
Aportul de bază al  democraţiei de inspiraţie
creştină în construcţia europeană reprezintă, în
memoria ei, un element al identităţii.
Cu acest titlu el merită să i se subîntindă o
istorie a acelei părţi de parcurs privilegiate de
actuala pistă de cercetare, care acordă prioritate
anilor începuturilor în contextul „Războiului
Rece” şi al opoziţiei blocurilor de putere, ani
eroici în cursul cărora ajung să prezinte un inte
res special şi contactele pe care reprezentanţi
de marcă ai guvernelor, ai parlamentelor şi ai
curentelor de opinie proeuropene le cultivă cu
grupuri de exilaţi din ţările de dincolo de Cortina
de Fier, apărători fideli ai ideii de democraţie şi
ai unei singure Europe unite în întregimea ei.
Încercarea de evaluare a mesajului de inspi
raţie creştină în gestaţia Europei comunitare se
legitimează nu numai prin consistenţa şi forţa lui
propulsivă, dar şi prin insuficienţa recunoscută
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a studierii sale, istoriografia cercetării temei
situând-o, la noi, în faza embrionară.
Eroicei puneri în operă a fundamentelor
acestei Europe neterminate, ce şi-a identificat
precursori, părinţi fondatori, protagonişti ai
puterii de decizie şi de influenţare a deciziei, nu
se putea să nu-i fie asociaţi martorii privilegiaţi.
Asemeni predecesorilor, o parte a lor erau
exilaţi, cavaleri itineranţi ai idealului, patrioţi
ai patriilor interzise, dar şi ai unei întrevăzute
Patrii comune a patriilor care azi există.
Istorie în istorie, un spaţiu se cuvenea rezervat
unei prime prospectări a rolului „Echipelor exi
late” din acea fracţiune a continentului numită
până mai ieri cealaltă Europă.
Martorul-simbol eminamente invocabil care
a asumat gesta europeană ca un autentic miles
Christi et Europae este George Ciorănescu,
restituit, cu această oportunitate, patrimoniului
federalist românesc şi european, sporit de el cu
atâta constanţă şi substanţă.
Comiliton în cohortele luminii, el a compen
diat într-o mărturie paradigmatică semne ale
rebotezării în crezul reclamat de epocă.
Paladin al rectitudinii, leal, deschis, dezintere
sat, generos şi fecund, dăruit operozităţii ca
vocaţie combatantă, el a aparţinut acelei noi elite
a Tinerei Europe, purtătoare a unor reprezentări
ale viitorului a căror dezvoltare a condus-o la
apărarea unor poziţii avansate, transformând-o
într-un dinamic, bătăios pol de recompunere a
continentului în derivă.
Reconstrucţia unei istorii într-o arie îndelung
necultivată a implicat vizitarea şi revizitarea
unor notabile fonduri de arhivă, aproape în tota
litatea lor inedite.
Gratitudinea noastră se adresează imediat
Fundaţiei Luigi Einaudi din Torino, pentru
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susţinerea posibilităţii de a întreprinde studii
sistematice la reşedinţa sa, inclusiv prin acor
darea de burse; personalului său academic
şi în mod particular domnului dr. Giovanni
Prati, pentru coerenta, multiforma, infinita
sa asistenţă; Serviciilor ştiinţifice ale Arhivei
pentru politica creştin-democrată a Fundaţiei
Konrad Adenauer de la Sankt Augustin, pentru
apreciabilul auxiliu reprezentat de multitudinea
de fotocopii executate şi de excelente publicaţii
de specialitate cu care am fost gratificaţi, cu o
menţiune aparte pentru doamna Hildegard
Krengel, pentru afabila solicitudine manifestată
în sectorul bibliografic, şi pentru domnul dr.
Reinhard Schreiner, organizatorul Fondului
N.E.I., geniu tutelar prodigios în reperarea docu
mentelor indispensabile cercetării, inepuizabil
în disponibilitatea de spirit constant eficace în
elucidarea unei interogaţii-fluviu; domnului
profesor dr. Bernd Riithers şi doamnei dr. Gerhild
Framhein de la Universitatea din Konstanz,
pentru benefica invitaţie de a studia – aduse la
zi – bazele integrării europene în excepţionala
ei bibliotecă; domnului profesor dr. Jean-Marie
Palayret, directorul Arhivelor Istorice ale Comu
nităţilor Europene din Florenţa, care a descoperit,
între continue solicitări, momente în care să ne
introducă în patrimoniul de referinţă al Mişcării
Europene; doamnei dr. Catherine Previti Allaire
şi domnului dr. Andrea Becherucci, ghiduri
sigure printre tezaurele acestora, care au pus,
cu graţioasă competenţă, în serviciul nostru
întreaga pondere a capacităţii lor de cercetători
privilegiaţi ai curentelor de opinie proeuropene,
dilatându-ne timpul şi lăsându-ne un regret
atunci când programul se încheia, sentiment
încercat în toate instituţiile frecventate; dom
nului dr. Luc Schokkaert şi gentilelor sale
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colaboratoare din Serviciile publice ale KADOC
– Centrul Catolic de Documentare şi Cercetare
al Universităţii Catolice din Louvain, pentru
pertinentele informaţii oferite cu promptitudine;
domnului dr. Johannes Schonner de la Karl von
Vogelsang Institut din Viena, pentru cores
pondenţa şi documentele relative la istoria
democraţiei creştine din Austria; domnului
profesor dr. Eugenio Guccione de la Facultatea
de Ştiinţe Politice a Universităţii din Palermo,
pentru mesajele adresate N.E.I. de Luigi Sturzo
şi substanţialul suport oferit în tentativa de a-i
aprofunda perspectiva europeană; domnilor
profesori Michel Dumoulin de la Colegiul Erasm
din Louvain-la-Neuve, Philippe Chenaux de la
Universitatea Artois din Arras şi Jean-Dominique
Durand de la Universitatea Jean Moulin din Lyon,
pentru semnificativa posibilitate a unei verificări
a demersului întreprins în stadiul actual al
nivelului studiilor specifice şi pentru preţioasele
indicaţii, referinţe bibliografice şi publicaţii
repetat furnizate; ilustrului maestru, profesorul
dr. Jean-Marie Mayeur de la Universitatea Sor
bonna, pentru nobila, invitanta scrisoare-pre
faţă, fără ale cărui sugestii directoare şi fervente
încurajări, ezitările în parcurs s-ar fi produs la
tot pasul.
Împreună cu un omagiu de cordialitate
îndreptat către doamna Galatea Ciorănescu, pen
tru stimularea gestaţiei acestei cărţi şi accesul
la arhiva de familie care conservă semnificative
atestări inexistente în mari fonduri europene, o
menţiune cu totul specială de mulţumire adres
ată Fundaţiei Hanns Seidel, pentru susţinerea
generoasă a publicării ei, încheie seria debitelor
de gratitudine exprimate aici.

