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CURAJUL CIVIC, UN FACTOR AL PROGRESULUI SOCIAL 
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ABSTRACT 

CIVIL COURAGE, A FACTOR OF SOCIAL PROGRESS  

This commentary is focused on a book coauthored and coordinated by Svetlana 
Broz (Having What It Takes. Essays on Civil Courage, edited by Thomas Butler, 
translated into English by Senada Kreso, Gariwo, Sarajevo, 2006, series ”The 
Questions of All Questions”), president of the Bosnia and Herzegovina Branch of the 
International Gariwo with its headquarters in Milan. This organization aims at the 
discovery, recognition and reaffirmation of the Righteous worldwide, those 
individuals who had enough civil courage to risk their own lives helping unjustly 
persecuted people. The majority of the essays in the book extract their value out of the 
authors’ life experiences during the war of ethnic cleansing in Bosnia and 
Herzegovina (1992–1995). In order to enlarge the field of the debate, the editors also 
included essays by English, Israeli and Palestinian authors dealing with the same 
issues manifested in other spaces. All of them try to demonstrate that civil courage is 
very different from military courage. It is the courage of the nonconformist, the rebel, 
and risks – or even courts – social disapproval, persecution, punishment, even 
martyrdom. At the everyday level it is the courage of the self-conscious dissident 
proclaiming his/her opposition to the values of his/her dominant reference group. 
Basically, it stands for the struggle of the individual against all forms of social 
systems directed against man. 

The authors show that individual examples of civil courage are possible in any 
period of time. However, it can only be cherished in democracies with strong 
elements of civil society as it can arise only from the free responsibility of free human 
beings. 
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Svetlana Broz este, din 2001, preşedinta filialei din Bosnia-Herţegovina a 
Gariwo (Garden of the Righteous Worldwide – Grădinile celor drepţi de 
pretutindeni), o organizaţie nonguvernamentală mondială, cu sediul central la 
Milano, având ca ţel păstrarea memoriei celor drepţi, a indivizilor care au avut 
curajul civic de a-şi risca propria viaţă pentru a-i ajuta pe cei persecutaţi pe nedrept. 
Printr-o continuă cercetare şi investigare asupra existenţei unor astfel de inşi 
merituoşi, a căror amintire ar putea dispărea din pricina vicisitudinilor istoriei, 
aceestă mişcare internaţională a reuşit să creeze parcuri memoriale în Israel (Yad 
Vashem), Armenia şi Milano. În SUA, Gariwo colaborează cu două organizaţii 
patronate de Stephen Spielberg („Visual History Foundation” – Shoah Foundation – 
şi „Facing History and Ourelves”). Prin sute de mii de probe scrise, audio-vizuale, 
fotografice şi filmate, se dovedeşte astfel eroismul unor oameni care i-au ajutat în 
mod dezinteresat pe cei persecutaţi din motive de rasă, religie, convingeri politice, 
apartenenţă etno-naţională etc. Sunt mărturii menite să ofere generaţiilor viitoare 
temeiul unei ample cercetări şi, deopotrivă, al dezvoltării lor spirituale. 

Svetlana Broz, medic cardiolog, este autoarea unei extraordinare cărţi (Good 
People in an Evil Time, 2004), tradusă în limbile engleză, franceză, poloneză, cehă 
şi spaniolă, publicată în 5 ediţii în Bosnia-Herţegovina, volum în care a strâns, cu 
talent jurnalistic şi cu o inegalabilă sensibilitate umană, mărturii ale unor oameni 
care i-au ajutat pe cei supuşi purificării etnice în timpul războiului din Bosnia şi 
Herţegovina, din perioada 1992–1995. Ea a promovat această carte în peste 50 de 
universităţi din SUA şi în numeroase ţări din Europa, din dorinţa de a oferi 
umanităţii o perspectivă justă asupra realităţilor din Bosnia şi Herţegovina anilor 
1992–1995. 

Sub egida Gariwo, Svetlana Broz a publicat un volum de eseuri despre 
curajul civic, Having What It Takes (A avea curaj, în argoul american), a cărei 
coautoare, coordonatoare şi editoare este (în colaborare cu Thomas Butler), în care 
un număr de autori din Bosnia-Herţegovina, Marea Britanie şi Israel îşi expun 
convingerile despre necesitatea cultivării curajului civic. Sunt eseuri captivante, 
valoroase prin semnificaţia lor umană: practic, fiecare cuvânt are o greutate 
măsurabilă în intensitatea şi tragismul unei experienţe trăite. Chiar dacă sunt 
invocaţi pe întreg parcursul volumului gânditori importanţi ai umanităţii (Buddha, 
Kant, Aristotel, Albert Camus, Albert Einsein, Hannah Arendt ş.a.), redarea celor 
trăite, în primul rând, mai mult decât rigoarea ştiinţifică ori pura performanţă 
intelectuală fac evidentă valoarea unor astfel de luări de poziţie. Uwe Kitzinger, de 
pildă, în eseul introductiv (Datoria de a nu asculta – The Duty to Disobey), opune 
curajul de a gândi cu mintea proprie unor habitudini precum obedienţa şi 
conformismul, necesare, desigur, funcţionării mecanismului social, atunci când 
sunt exercitate în sensul lor bun, nefuncţionale însă, în împrejurările nefavorabile 
ale istoriei, dar şi ale vieţii de zi cu zi: este vorba de a depăşi ceea ce stagnează într-o 
societate, printr-o „iniţiativă mutantă” (p. 13), care conduce, paradoxal, la progresul 
întregii societăţi. Curajul civic, în acest caz, nu are nimic de-a face cu violenţa ori 
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cu agresivitatea militară. Este, întâi, de toate, un curaj intelectual şi de atitudine, 
prin care se riscă mult: dezaprobarea socială a concetăţenilor, persecuţia, pedeapsa, 
chiar martirajul. Este îndrăzneala de a-ţi susţine părerea proprie, alta decât cea a 
grupului dominant din care faci parte, acel curaj singuratic de care au dat dovadă, 
de pildă, Antigona şi Socrate, Iisus, a cărui relevanţă religioasă este, iată, dublată, 
în viziunea autorului, de curajul remarcabil al ipostazei sale umane, Luther şi 
Thomas Morus, Gandhi, Kipling, Martin Luther King ori Nelson Mandela (p. 14). 
Nu e o chestiune simplă, îndeosebi în vremuri de pace, când problemele se pun la 
modul extrem de nuanţat. E vorba de opţiuni dificile, precum cea a savantului ce se 
trezeşte implicat în cercetări ce pot avea consecinţe grave pentru umanitate ori a 
şefului unui serviciu de spionaj, al cărui raport e distorsionat special pentru a servi 
unui scop politic fixat dinainte (p. 17). 

Numeroase exemple de acelaşi fel se pot detecta la niveluri mai puţin înalte: 
ce ar putea face un profesor aflat în dezacord cu ethosul autorităţilor în slujba 
cărora se află? Dar medicul ce acţionează în condiţiile unui sistem medical injust şi 
arbitrar, ori finanţistul care descoperă ilegalităţi comise de propria firmă, interesată 
în cel mai înalt grad să păstreze un client important? Mai mult decât atât, curajul 
civic este o dimensiune inevitabilă a experienţei umane, începând de la cea mai 
fragedă vârstă: deja în şcoală sau grădiniţă există intimidarea, ca modalitate de a-l 
respinge pe cel diferit de majoritate sau de a-l opri de la unele acţiuni, dintr-o 
motivaţie concurenţială. 

Esad Bajtal, în eseul său intitulat Îndoiala, gândirea critică şi curajul civic 
(Doubt, Critical Thought and Civil Courage), face apel la gândirea tolerantă, de o 
infinită generozitate faţă de toţi oamenii, a unor sfinţi, iluminaţi ori genii, precum 
Pitagora, Aristotel, Michelangelo, Giordano Bruno, René Descartes, Immanuel 
Kant, care au avut curajul de a urma cursul indicat de propriile păreri şi simţăminte. 
Ideea este cea a unui răspuns raţional la stimulii şi provocările vieţii, în contrast cu 
răspunsul stereotip venit din partea unor mentalităţi medievale, ce privilegiau 
dogma şi autoritatea absolută, de unde rezulta un comportament social obedient, 
lipsit de personalitate. Astfel de argumente nu sunt prezentate gratuit, ci în directă 
conexiune cu realitatea înspăimântătoare a războiului din Bosnia-Herţegovina, 
provocat, în opinia autorului, tocmai de lipsa toleranţei şi a discernământului în faţa 
puterii de seducţie a discursului de tip fascist al unor lideri ulceraţi de ambiţii 
egoiste, strict personale. Atunci când au fost lansate sloganuri mincinoase şi 
sintagme găunoase, precum „ameninţări la adresa naţiunii”, nu mulţi au fost aceia 
care au detectat adevăratul sens ascuns în spatele cuvintelor. Dimpotrivă „ticăloşii 
profesionişti” (professional crooks) au fost creditaţi, în genere, cu o încredere 
oarbă, nefiind supuşi îndoielii intelectuale (intellectual doubt), unica abordare 
corectă a discursului politic, care implică o testare sobră şi logică a tuturor 
informaţiilor şi faptelor şi, astfel, permite evitarea seducţiei retorice şi a judecăţii 
grevate emoţional. 
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Mizeria spirituală şi economică generalizată, pe care o traversează în prezent 
populaţia din Bosnia-Herţegovina, apreciază Esad Bajtal, este preţul devastator al 
atitudinii imature din trecut, care a condus, prin discursuri politice de un patos 
patriotic seducător şi bine calculat, la o aventură nesigură a haosului şi carnagiului 
(p. 25). Prin contrast, dreptul la îndoială respectă demnitatea umană şi dreptul 
inalienabil la propria judecată şi propriile decizii şi presupune o constantă stare de 
alertă, pentru a recunoaşte stereotipurile şi tezismul informaţional şi a putea 
deosebi sursele de informaţie creditabile de cele necreditabile. Există o întreagă 
artă de a conduce oamenii prin manipulare şi, ori de câte ori această tactică perfidă 
a funcţionat, s-a distrus în mod făţiş şi violent dreptul la orice formă de expresie a 
individualităţii civice, invocându-se „tradiţia, obiceiurile, Biserica, sistemul, partidul, 
conducătorul” (p. 26). 

Este denunţată uimitoarea comoditate de gândire a unor intelectuali iugoslavi 
respectaţi, scriitori, oameni de ştiinţă, artişti, academicieni etc., care au urmat, în 
chip imoral, în spiritul unui pragmatism fără scrupule, logica minimei rezistenţe, 
lepădându-se de propriile opinii şi apărând curentul normelor politice la modă  
(p. 28), ceea ce a însemnat însuşirea unor sloganuri mincinoase, inclusiv de către 
numeroşi profesori universitari şi teoreticieni, a căror orientare marxistă (deci 
pretins internaţionalistă) şi socialistă (îmbrăţişând, aşadar, în aparenţă doctrina 
egalităţii dintre oameni) ar fi trebuit, teoretic, să-i oprească de la senina legitimare a 
unor crime atroce (p. 28). 

Cu atât mai surprinzătoare a fost, în aceste condiţii, dezertarea de la principii 
aparent împărtăşite până atunci. Curajul civic, se demonstrează, este şi o 
dimensiune a creativităţii umane, fără de care se petrece sacrificiul deliberat al 
propriei inteligenţe, demisia ruşinoasă şi ieftină pe altarul ideologiei şi al urii 
iraţionale (p. 31). „Seducţia narativă şi retorica spumoasă (foaming) a stăpânilor 
războiului au condus la un război murdar, care ar fi putut fi evitat printr-o doză de 
spirit critic de mobilizare intelectuală autentică” (ibidem). Analistul găseşte 
formule inspirate pentru a atrage atenţia asupra necesităţii primordiale de a nu 
dezerta de la imperativele propriei conştiinţe şi dă exemplul unei femei modeste 
(bucătăreasă la o şcoală), Katica Romić, care a ştiut să devină un model pentru 
întreaga comunitate, prin curajul său civic „incomparabil cu atitudinea a numeroşi 
intelectuali de renume şi mari bărbaţi” (p. 30–31). Este relevat şi rolul negativ, 
jucat, în anii războiului, de mass-media, care i-a sprijinit servil pe criminalii de 
război, etichetându-i pe oamenii sobri şi rezonabili ca degeneraţi şi trădători (p. 
30). Astăzi, sub presiunea internaţională concertată, aceeaşi mass-media îi prezintă 
pe oamenii buni ca pe exemple de urmat, printr-un viraj deconcertant. Aceşti 
oameni simpli („mici”, deci insignifianţi, pe plan social) şi-au riscat viaţa ca să-i 
apere pe alţii (vecini, prieteni, chiar simpli necunoscuţi), în vreme ce aşa-zişii „eroi 
naţionali”, mediatizaţi ca atare multă vreme, întruchipează de fapt ruşinea 
poporului lor, cu atât mai mult cu cât au eludat sistematic legea, au ocolit justiţia 
ani în şir, fără a dori să răspundă pentru faptele comise. 
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Arta manipulării maselor are perfidia, subtilitatea de a inculca un sentiment 
de autoculpabilizare celor care nu respectă dogma oficială, „corectitudinea” 
atitudinii propagandistice. Ameninţări la adresa opiniei şi comportamentului ce nu 
corespund „normelor” prescrise ori aşteptate îi face pe oameni nesiguri, astfel încât 
sentimentele de teamă, stânjeneală şi vină, induse în acest mod, contribuie la 
paralizarea automată a capacităţii lor de a gândi şi de a-şi exprima liber opiniile. 
Astfel, presiunea premeditată a mass-mediei modulează o atmosferă de prudenţă 
colectivă şi insecuritate individuală, corelate cu autocenzura, care generează un 
comportament cetăţenesc servil, conformist, având drept inevitabil rezultat întărirea 
ordinii politice, oricât de iraţională ar fi aceasta (p. 26). Prin abandonul propriilor 
principii se ajunge la o adâncă frustrare, la o nesiguranţă de sine ce-l opune pe 
individ lumii. Din rândul acestor indivizi debusolaţi sunt racolaţi asasinii gata să 
execute ordine, răsfrângându-şi energia psihică negativă, acumulată din pricina 
nemulţumirii datorate controlului represiv al individualităţii, asupra unor victime 
inocente, neînarmate (p. 27). Cu adevărat, negarea sistematică a libertăţii 
individuale de expresie conduce la o frustrare intelectuală şi emoţională ce poate 
naşte monştri de inumanitate. 

Acelaşi punct de vedere este împărtăşit de Aleksandar Trifunović, în eseul 
Suntem fiinţe umane (We Are Human Beings), care subliniază numeroase fapte 
incomode: în Bosnia şi Herţegovina, copiii de etnii diferite încă sunt separaţi în 
şcoli, li se alocă săli de clasă diferite, la etaje diferite, astfel încât să nu se poată 
întâlni. Mai mult, clopoţelul ce marchează începerea orei şi a pauzelor sună special 
în momente distincte. Este subliniată şi o altă anomalie – necesitatea de a avea un 
nume mic şi unul de familie adecvate, agreate. Nu întâmplător, au existat cereri de 
schimbare a numelui, făcute în masă, încât cineva numit Sabahudin se trezea a 
doua zi că se numeşte Nemanja, ca să aparţină grupului convenabil. La fel, 
căsătorii mixte au fost aranjate, uneori fără ca mirii să se cunoască înainte de a se 
vedea la primărie. 

Autorul sugerează că, necorectate, greşelile trecutului se răzbună în prezent: 
de unde, situaţii paradoxale, precum strădania meticuloasă a poliţistului de a da 
amenzi pentru mărunte erori de trafic, în vreme ce marile cazuri de corupţie nu sunt 
cercetate şi „heroina e mai ieftină în Banja Luka şi Sarajevo decât oriunde 
altundeva” (p. 58), iar jurnaliştii care demască afacerile necurate sunt singurii care 
suferă. 

Marko Oršolić, în studiul său Curajul civic ca o precondiţie a societăţii civile 
(Civil Courage as A Precondition for Civil Society), distinge curajul civic de alte 
atitudini umane, singularizându-l, prin focalizarea acestuia asupra protejării 
drepturilor umane fundamentale – la viaţă, libertate, şi la demnitate umană –, el 
fiind, de cele mai multe ori, un act individual curajos, opus unui act de violenţă, 
individual sau colectiv, comis îndeosebi de o autoritate politică, statală sau, în orice 
caz, publică. Există însă diferenţe structurale, majore, între curajul civic şi 
rezistenţa sau opoziţia faţă de unele nedreptăţi impuse de autorităţi legitime (de 
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pildă, depozitarea deşeurilor nucleare). Curajul civic nu a fost acceptat ca atare, de 
aceea a fost nevoit să îmbrace un acoperământ religios sau profetic. Altminteri, 
emitentul ar fi fost taxat ca un inamic al statului şi al credinţelor. E timpul să 
recunoaştem valoarea socială a curajului civic. Exemplul lui Dietrich Bonhoeffer, 
teolog protestant care s-a opus hitlerismului, a luptat în Mişcarea de Rezistenţă, a 
fost ucis în lagărul de concentrare de la Flossenburg, în primăvara anului 1945, este 
grăitor. În scrierile sale, ascunse de nazişti, s-au putut citi consideraţii foarte 
importante despre succesul ideologic al lui Hitler în Germania. După părerea lui, 
germanii au fost nevoiţi să fie obedienţi prea multe secole de-a lungul istoriei, 
subordonându-şi, variilor autorităţi oficiale, dorinţele, gândurile personale şi 
colective, în detrimentul încrederii arătate propriului suflet, intuiţiei. Au fost 
obişnuiţi mai degrabă a executa ordine venite de sus, decât a-şi urma propriile 
vederi. Deşi au arătat curaj şi devotament în îndeplinirea unei misiuni, puţini au 
observat că abnegaţia lor ar putea fi abuzată până la a-i face să cadă pradă răului. 
Abia după catastrofa nazismului, care le-a zdruncinat noţiunile etice, germanii şi-au 
pus cu adevărat problema unui act liber, responsabil, exercitat chiar cu riscul de a 
contraveni vocaţiei şi misiunii, ceea ce presupune existenţa unei considerabile doze 
de libertate interioară (p. 64–67). 

Lazar Manojlović, în A trăi în pace ori a arde (To Live Peacefully or to Burn 
Out), recreează atmosfera anilor de război, când era director de şcoală, iar 
conaţionalii săi sârbi i-au impus să alunge din rândul şcolarilor copiii de alte etnii. 
A refuzat să se supună, vreme de cinci ani, iar durerea sa cea mai mare a fost să 
vadă preoţii ortodocşi trecând de partea criminalilor, incitând la ură şi purificare 
etnică. Psihoza colectivă este resuscitată în tuşe puternice: la intrarea în oraşul său, 
Bijeljina, a văzut într-o dimineaţă un afiş, pe care era scris cu litere chirilice 
următorul mesaj: „Interzis musulmanilor şi câinilor”. Iar în noaptea ce a urmat, 
grupuri de câte trei oameni treceau cântând: „Dormi în pace, bunico ⁄ Toţi ai tăi au 
fost ucişi ⁄ Mai puţin fiul tău Mujo – ⁄ El atârnă în laţ la poartă”. Totuşi, în paralel, 
rezistenţa morală exista şi ea. Într-o dimineaţă, pe zidul primăriei, fu găsit un 
graffito: „Hei, Radovane, Radovane ⁄ Ia-ţi cu tine huliganii ⁄ Şi adu-ni-i înapoi pe 
musulmanii noştri”. Era o reacţie la noile stări de lucruri: oraşul căzuse în mâinile 
unor refugiaţi din sate sârbeşti îndepărtate – ei intrau fără oprelişti în casele 
oamenilor şi furau totul. Desigur, autorul a plătit pentru curajul său civic: a fost 
criticat în public, insultat la radioul local, în biserică, de episcopul Kačavenda, în 
cele din urmă dispreţuit şi respins de autorităţi. A devenit reporter independent, 
scriind împotriva abuzurilor, atacându-l pe Radovan Karadzić pentru că a 
promulgat legea privitoare la limba oficială, prin care se prejudicia limba sârbă 
însăşi: convins că toţi sârbii trebuiau să vorbească dialectul din Serbia propriu-zisă 
(cel zis ekavian) şi să utilizeze în scris exclusiv alfabetul chirilic, acesta a anulat 
preţioasa moştenire a strămoşului său, strălucitul lingvist Vuk Karadžić. „Odată cu 
această violenţă manifestată faţă de limbă, el a comis un act suplimentar de 
violenţă împotriva poporului” (p. 74). Înainte de a începe o nouă existenţă ca 
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jurnalist, Lazar Manojlović a reuşit să oprească demolarea monumentului dedicat 
unei eroine, Radojka Lakić, cea care dăduse numele său şcolii (cetnicii, adică acei 
sârbi care au ridicat armele împotriva celor de alte etnii, în timpul războiului de 
purificare etnică din Bosnia-Herţegovina, credeau că trebuie să abolească trecutul 
şi să redenumească fiecare loc din Serbia). De asemenea, a asistat cu nespusă 
durere la demolarea tuturor moscheilor din oraş. Deşi sârb, a declarat la un post de 
televiziune străin că priveşte acest act ca pe „o crimă comisă faţă de o mare naţiune 
şi totodată ca pe cel mai abject soi de vandalism, de vreme ce a distruge locuri 
sfinte constituie o crimă de neiertat” (p. 72). A mai spus că acest act criminal, 
comis de Biserica Sârbă şi de autorităţile sârbeşti (Republika Srpska), avea să se 
întoarcă împotriva sârbilor înşişi, aidoma unui bumerang. A fost ameninţat şi 
insultat pentru aceste afirmaţii. 

Svetlana Broz, în încercarea sa de a da o explicaţie a modului în care i s-a 
născut în minte ideea importanţei curajului civic, face o mărturisire emoţionantă: la 
şase ani, mama ei, care încerca de 16 ani să descopere unde şi în ce împrejurări îi 
fusese ucis tatăl, dispărut în cel de-al Doilea Război Mondial, a luat-o cu ea la o 
adresă necunoscută, ce-i fusese dată în urma unor investigaţii susţinute. Le-a 
deschis un bătrân, care a încremenit la auzul numelui de fată al mamei şi, fără 
vreun cuvânt, le-a invitat pe amândouă în sufragerie, prezentându-le soţiei sale. La 
auzul numelui, aceasta izbucni în hohote de plâns spasmodice şi mărturisi că, într-
adevăr, omul trecuse pe acolo în 1943, adus de soţul ei, care o ruga să fie de acord 
să-l găzduiască pe străin până la miezul nopţii, când avea să fie luat în taină de 
cineva, scos din oraş şi dus la partizani. Femeia nu-şi putea ierta nici acum faptul 
că, de teamă, s-a împotrivit, la care însuşi luptătorul s-a ridicat cu multă demnitate 
şi a plecat, declarând că nu vrea să pună pe nimeni în pericol. Soţul femeii a 
insistat, pe lângă soţia sa, în zadar, să se răzgândească. S-a aflat ulterior că 
oaspetele lor a fost arestat pe stradă de o patrulă şi împuşcat după câteva zile de 
interogatorii. După atâta timp, femeia era tot neconsolată, nu-şi putea ierta laşitatea 
de atunci, care-l costase pe un om viaţa. „Iartă-mă, dacă poţi, eu nu-mi pot da mie 
însămi iertarea” (p. 78). 

Volumul este completat de două emoţionante mărturii din alt spaţiu, care 
sporesc amplitudinea dezbaterii – a unei tinere arabe şi a unui israelian. În vreme ce 
acesta din urmă (David Chacham, Scrisoare din închisoare – A Letter from Jail)  
s-a lăsat, cu inima uşoară, încarcerat, ca urmare a refuzului său conştient şi 
deliberat de a-i oprima pe refugiaţii palestinieni, Hala Tawil (Reconciliation: the 
Path to Realizing a Dream), născută în Ierusalim, ca fiică a unei fervente luptătoare 
pentru independenţa palestinienilor, reuşeşte să traseze o punte între cele două etnii 
vrăjmaşe, cea palestiniană şi cea israelită. Cu prilejul studiilor sale universitare în 
SUA, ea se împrieteneşte cu tinere evreice şi, în final, înfiinţează, împreună cu alţi 
tineri cu aceleaşi vederi, Universitatea Orientului Mijlociu, deschisă studenţilor din 
zona respectivă, dar şi din Nordul Africii, aptă să ofere excelenţă în domeniul 
academic şi, în egală măsură, cooperare regională, oportunităţi de dezvoltare, în 
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spiritul valorilor demnităţii umane, iar în cele din urmă, îndelung dorita pace, 
clădită pe temeliile durabile ale respectului şi cunoaşterii reciproce. 

Elementul definitoriu al acestui proiect constă în ideea fraternităţii reale 
dintre oameni. Printr-o cunoaştere autentică, arabii şi evreii au simţit că depăşesc 
portretul-robot ce li se aplicase ani de-a rândul, acela de duşman, de străin. 
Discuţiile sincere dintre ei, oricât de dureroase, au creat temeiul unui parteneriat 
real de discuţie, care a dus la o comunitate de sentiment vie, autentică, ce se cere 
continuată. 

Culegerea de eseuri prezentată în paginile de faţă demonstrează, prin efortul 
concertat al celor opt autori (adevărată dezbatere pasionantă) că noţiunea de curaj 
civic, deşi de o stringentă importanţă în viaţa de zi cu zi, nu e câtuşi de puţin una 
simplă, ci conţine o problematică de o maximă complexitate şi reprezintă un 
veritabil motor social, atât prin consecinţele sale pe termen lung, cât şi prin 
calitatea sa de a fi exemplară şi, astfel, de a angrena şi mobiliza în direcţia justă 
toate forţele progresiste existente într-un context dat. 


