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Editorial

UE  (im)posibila cale
SABINA FATI
Dupã ce executivul a reuºit, destul de greu,
sã convingã sindicatele ºi partidele de opoziþie sã
fie de acord cu Strategia de dezvoltare pe termen
mediu a României, document necesar începerii
efective a negocierilor de aderare la Uniunea
Europeanã, Bucureºtiul ar trebui sã proiecteze
tactica pentru a atinge obiectivele propuse de
Strategie. Existã riscul ca acest document sã
rãmânã o simplã declaraþie de bunã intenþie, aºa
cum a rãmas ºi strategia de la Snagov, trimisã la
Bruxelles în 1995, fiindcã principalele obiective
anunþate: reducerea inflaþiei ºi relansarea economicã
nu sunt posibile în condiþiile menþinerii deficitului
instituþional de performanþã ºi, în special, a formelor
celor mai grave de manifestare a acestuia1, adicã
intervenþia discreþionarã a statului ºi alocarea
ineficientã a resurselor. Ceea ce a dus în ultimii ani
la sãrãcirea unui segment important al populaþiei: 7
milioane de oameni se aflã acum la limita
subzistenþei. Rata sãrãciei a crescut de la 19 la sutã
în 1996 la aproape 31 la sutã în 1997.2 Principala
cauzã a acestei creºteri este, dupã raportul PNUD,
declinul economic, politica restrictivã din domeniul
veniturilor ºi creºterea inflaþiei. Este un cerc vicios
din care politicienii actualului arc guvernamental nu
vor putea ieºi pânã la scrutinul din toamnã: din cauza
întârzierii relansãrii investiþilor, nu apar noi locuri
de muncã în sectoarele rentabile, care sã absoarbã
forþa de muncã disponibilizatã din întreprinderile
nerentabile. În acelaºi timp, dupã cum recunoaºte
principalul consilier al primului ministru, România
a rãmas în urma partenerilor sãi, în raport cu gradul
liberalizãrii economice; subvenþiile de stat au
continuat sã curgã, chiar dacã mai mult mascate ºi
mai puþin fãþiºe, iar sistemul stimulentelor s-a
dovedit a fi lent în deschiderea cãtre concurenþã;

bursa nu reuºeºte sã dea ora exactã în economie.
Din toate aceste motive  ºi din multe altele 
economia româneascã nu reuºeºte sã susþinã
bugetul ºi sã asigure creºterea puterii de cumpãrare
a monedei naþionale.3
Soluþiile economice care ar putea duce la
rezolvarea problemei româneºti au nevoie de sprijin
politic, dar în ciuda declaraþiilor liderilor partidelor
parlamentare, punerea în practicã a reformelor
instituþionale ºi economice a fost tergiversatã.
Autoritãþile de la Bucureºti au semnat încã
din 1993 Acordul de asociere la Uniunea
Europeanã, an în care Consiliul European de la
Copenhaga a discutat ºi analizat în mod oficial
posibilitatea ca Uniunea sã poatã primi noi membri
din þãrile care au fãcut parte din fostul bloc comunist
dupã ce în prealabil acestea vor fi îndeplinit
condiþiile politice ºi economice cerute de aceastã
instituþie. Anul 1997 a adus concretizarea acestei
iniþiative ca urmare a Avizului Comisiei Europene,
luându-se atunci decizia întãririi dialogului cu Statele
Asociate la Uniunea Europeanã în acelaºi timp cu
analiza individualã a situaþiei fiecãruia dintre acestea.
Între 1993 ºi 1997, România nu a fãcut
paºi concreþi pentru a se apropia de Uniunea
Europeanã. Singura acþiune în acest sens a fost
înþelegerea tacitã de la Snagov prin care partidele
ºi-au exprimat dorinþa de integrare. Aºa numita
strategie adoptatã în 1995 la Snagov avea, însã,
doar un caracter enunþiativ, fãrã a pomeni într-un
fel sau altul modalitãþile de atingere a obiectivelor
propuse ºi nici termenele în care acestea ar trebui
duse la bun sfârºit. Nu a existat la vremea respectivã
nici un proiect care sã rãspundã la întrebarea cum
se poate pune în practicã ceea ce solicita Uniunea
Europeanã statelor candidate: adicã  alinierea
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legislativã ºi o capacitate economicã similarã cu a
þãrilor din clubul european. Acest lucru înseamnã
în primul rând cã þãrile membre ale Uniunii sunt în
concurenþã directã, fãrã ca produsele lor sã fie
pãzite de bariere vamale sau de alte recomandãri
protecþioniste. Pânã acum în aceastã cursã de
aderare România a fost nevoitã sã aplice acordul
de asociere, care opereazã de la 1 februarie 1995
ºi care prevede o relaxare gradualã a sistemului
vamal cu statele europene. Într-o primã fazã aceastã
relaxare a fost mai favorabilã României, pentru cã
mai mult s-au deschis pieþele þãrilor Uniunii în faþa
produselor româneºti, decât invers. Evident, cu
timpul aceste mãsuri de protecþie dispar aºa încât
în urmãtorii ani piaþa sã devinã treptat liberã. Astfel
încet, încet, Uniunea Europeanã a devenit cel mai
important partener economic al României, dar în
aceastã relaþie deficitul þãrii este în creºtere
accentuatã. Creºterea deficitului comercial cu
statele Uniunii demonstreazã cã România nu este
încã pregãtitã sã intre în clubul european, cã
problema aderãrii se reduce la modul cum
economia româneascã este sau nu capabilã sã se
adapteze acestei sfidãri.
Ultimele rapoarte ale Uniunii Europene
apreciazã, astfel cã România îndeplineºte criteriile
politice, dar întâmpinã dificultãþi în macro-stabilizarea
economiei ºi în reformele structurale. Chiar dacã
criticile de acest tip persistã, România a recuperat,
faþã de guvernarea Vãcãroiu, deficitul de încredere,
fiindcã înainte de alegerile din 96 România era
perceputã ca o þarã impredictibilã, cu mineriade,
cu minoritãþi oprimate, cu un înalt grad de echivoc
în conduita internã ºi externã. Reforma în economia
realã a fost, însã, tergiversatã ºi în ultimii ani, iar
decizia de la Helsinki prin care liderii Uniunii au
decis sã înceapã negocierile de aderare cu România
a fost luatã mai ales datoritã poziþiei Bucureºtiului
în perioada conflictului din Kosovo. Diplomaþia
românã a fost de la începutul crizei din Iugoslavia,
pânã la deznodãmântul acesteia, fãrã nici un fel de
rezerve de partea puterilor occidentale. Aceastã
poziþie rectilinie a fost rãsplãtitã de liderii europeni
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la Helsinki în absenþa reformelor economice, a
stabilitãþii politice, a relaþiilor încordate cu Fondul
Monetar Internaþional. În ultimul raport al Comisiei
pentru România forul european constata creºterea
numãrului de Ordonanþe de Guvern, pe care îl
considera un motiv de preocupare. Totodatã,
Comisia apreciazã necesarã aplicarea unor mãsuri
suplimentare pentru asigurarea independenþei ºi
eficienþei sistemului judecãtoresc. Alte domenii care
au reþinut atenþia Comisiei sunt: lupta împotriva
corupþiei, în cadrul cãreia rãspunderile ºi funcþiile
instituþionale trebuie consolidate ºi situaþia
romilor, unde Comisia apreciazã cã s-au înregistrat
unele evoluþii pozitive, apreciate însã drept
insuficiente, Comisia recomandând disponibilizarea
unor resurse bugetare adecvate. Raportul
apreciazã cã România nu poate fi consideratã o
economie funcþionalã de piaþã ºi cã, pe termen
mediu, nu este capabilã sã facã faþã presiunii
concurenþiale ºi forþelor pieþei din cadrul Uniunii.
Raportul Comisiei Europene pe 1999
apreciazã cã dezechilibrele macroeconomice
rãmân o problemã, iar dificultãþile privind finanþarea
au sporit. Documentul constata cã România a
înregistrat progrese în ceea ce priveºte privatizarea
unor mari societãþi comerciale ºi în restructurarea
ºi privatizarea sectorului financiar aparþinând
statului, deºi aceste procese au antrenat costuri
foarte mari pentru buget. Documentul citat
apreciazã cã diminuarea exporturilor, pe fondul
unei masive deprecieri reale a monedei naþionale,
este îngrijorãtoare. Chiar dupã ce liderii Uniunii
Europene au hotãrât sã invite România sã înceapã
negocierile cu Uniunea, oficialii europeni au lãsat
sã se înþeleagã cã autoritãþile române vor trebui sã
depunã eforturi constante pentru a reface creºterea
economicã ºi pentru a spori nivelul de trai, în paralel
cu acordarea prioritãþii pentru ameliorarea
disciplinei financiare ºi a restructurãrii
întreprinderilor publice care provoacã mari pierderi.
Dar dincolo de temerile economice, experþii
europeni au ºi rezerve în privinþa demersurilor
legislative pe care Parlamentul de la Bucureºti ar
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trebui sã le facã pentru a face faþã standardelor
europene. Reprezentanþii comunitãþii europene se
mai tem însã de alte douã, sã le spunem obstacole,
ºi anume restauraþia politicã posibilã dupã
alegerile din 2000 ºi eventualitatea apariþiei unei
reacþii de respingere a populaþiei faþã de o
perspectivã îndepãrtatã a intrãrii în Uniunea
Europeanã, pe fondul scãderii standardelor de
viaþã.

Însã liderii principalului partid de opoziþie
nu susþin etatismul numai de dragul câºtigãrii
voturilor, ei cred în formula statului bunãstãrii sociale
(chiar dacã aceasta ºi-a dovedit ineficienþa în
diversele guvernãri occidentale) fiindcã în acest fel
pot dispune de resursele publice, pe care aºa cum
au dovedit cât au stat la guvernare, le-au împãrþit
propriei clientele. Menþinerea supremaþiei statului
în principalele sectoare economice, în domeniul
funciar prin pãstrarea în administraþia publicã a
terenurilor agricole care au aparþinut fostelor
Întreprinderi Agricole de Stat ºi în general ocolirea
chestiunii proprietãþii de cãtre PDSR, face parte
din aceeaºi strategie a partidului prin care în rezumat
se urmãreºte pãstrarea resurselor ºi pârghiilor
economice în mâinile clienþilor PDSR.
Cu un an înaintea alegerilor generale din
2000, PDSR a lansat, însã, un proiect pe care
reprezentanþii mass-media s-au grãbit sã-l califice
drept reformator, prin care liderii PDSR au
acceptat, cu multe limite, reforma proprietãþii
funciare. Dar în acelaºi document se subliniazã cã
restituirea cãtre foºtii proprietari a terenurilor ºi
clãdirilor în integritate, este imposibil de realizat
fiindcã reparaþiile nu pot fi decât parþiale, iar
inechitãþile nu pot sã fie înlãturate în totalitatea lor
pentru cã dau naºtere la alte inechitãþi.6 Mai mult,
în septembrie 99, liderii principalului partid de
opoziþie au contraatacat puternic în chestiunea legii
retrocedãrii imobilelor confiscate de regimul
comunist, atrãgând atenþia CDR cã nu este moral
ºi legal ca proprietarii ale cãror active  case, fabrici,
ateliere etc.  erau grevate de datorii cãtre stat în
momentul naþionalizãrii abuzive sã fie despãgubiþi
fãrã sã se þinã cont de acest lucru. PDSR evitã sã
ia în discuþie cã statul s-a folosit abuziv de aceste
active 50 de ani ºi cã în acest fel ºi-a recuperat
creanþele. ªi, în acelaºi timp, ocoleºte problema
fundamentalã: statul din perioada în care s-au fãcut
confiscãrile nu era un stat democratic (guvernul
Petru Groza a dus o politicã deliberatã de
falimentare a proprietãþii private, atât în domeniile
industrial ºi comercial, cât ºi în cel agricol).

PDSR pro ºi contra UE
Revenirea la putere a PDSR, partid
considerat încã de Occident ca fiind continuatorul
defunctului partid comunist, ar putea pune sub
semnul întrebãrii voinþa ºi capacitatea Bucureºtiului
de a face reformele cerute de Uniunea Europeanã.
Existã mai multe semnale care aratã cã o potenþialã
guvernare PDSR ar putea fi contraproductivã
pentru integrarea României în UE, semnale externe,
dar ºi declaraþii ale principalului partid de opoziþie
care demonstreazã pânã unde acceptã liderii
PDSR reformele. În privinþa rolului statului,
documentele Partidului Democraþiei Sociale din
România interpreteazã pro domo constituþia: unul
dintre atributele esenþiale ale statului român, înscrise
în Constituþie este acela de stat social, or aceasta
presupune, între altele, intervenþia nemijlocitã a
statului în economie în scopul stimulãrii producþiei,
condiþie esenþialã a creºterii veniturilor ºi pe aceastã
bazã a creãrii condiþiilor necesare pentru creºterea
calitãþii vieþii.4 Demonstraþia experþilor PDSR pe
aceastã temã ajunge la concluzia cã diminuarea
rolului statului în societate în etapa pe care o
parcurge România în prezent este contraproductivã
ºi antreneazã nesocotirea gravã a intereselor
naþionale generale. Mai mult ca oricând se impune
o creºtere a rolului statului ºi a angajãrii aparatului
statal în soluþionarea gravelor probleme cu care se
confruntã societatea româneascã.5 Acest tip de
deziderate pe care PDSR le propune sunt în
opoziþie cu principiile comunitare, dar sunt în
asentimentul electoratului fidel PDSR.
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PDSR este privit cu suspiciune pentru cã în
perioada când a avut puterea a dus o politicã de
conservare a instituþiilor defunctului regim comunist,
pentru cã atunci când s-a aflat la guvernare a dus o
politicã agresivã împotriva minoritãþilor, pentru cã ºi
atunci ºi acum liderii PDSR par mai degrabã orientaþi
spre est decât spre vest. Discursurile naþionaliste
grevate cu accese nejustificat-unitariste ale liderilor
PDSR aratã cã acest partid duce în continuare o
politicã duplicitarã: declaraþii pro-occidentale ºi în
acelaºi timp declaraþii suspicioase privitoare la
partenerii vestici ai României. Prim-vicepreºedintele
PDSR gloseazã, de pildã, pe tema integrãrii în Alianþa
Nord Atlanticã în termeni cel puþin discutabili:
România a fost ºi va fi amânatã sã intre în NATO
pentru cã se are în vedere detonarea problemei
transilvane. Fapt ce nu se poate întâmpla într-o þarã
membrã NATO. ªi reciproca: graniþele României vor
deveni intangibile doar în momentul în care România
va deveni membrã NATO. Pânã atunci nu! Iar orice
alte garanþii au ºi vor avea tot atâta greutate, cât au
avut ºi cele date de personalitãþi de primã mãrime ale
eºicherului politic mondial frontierelor sârbeºti ale
regiunii Kosovo. De asemenea, cred cã aceeaºi
explicaþie trebuie datã obstinaþiei cu care rutele
petrolului caspic pot trece pe oriunde, dar numai prin
România nu, deºi este cel mai firesc traseu dintre toate.
Unde se estimeazã un posibil conflict militar, nu existã
investiþii! ªi aici se aflã fondul problemei: Poate exista
o Europã unificatã, prin sacrificarea României? Iar
rãspunsul este NU! Nu pentru cã nu vor românii, ci
pentru cã securitatea europeanã nu este garantatã
decât dacã nu sunt ignorate legitãþile geopolitice.7
Paradigmele ºi culisãrile de acest tip ale liderilor PDSR
îi determinã pe reprezentanþii comunitari sã priveascã
precaut spre PDSR  unul dintre potenþialii câºtigãtori
ai scrutinului din toamnã, dupã cum aratã pânã acum
sondajele de opinie. Astfel întrebat, în conferinþa de
presã pe care a susþinut-o pe 8 februarie 2000 la
Bruxelles, dacã nu existã temeri cã alte forþe sau
personalitãþi politice ar putea ajunge la putere în statele
candidate, cum ar fi Vladimir Meciar în Slovacia sau
Ion Iliescu în România, Gunther Verheugen a rãspuns:

S.P. nr. 80/2000

Nu doresc sã fac speculaþii. Pot spune cu certitudine
cã nu vom tolera ajungerea la putere a unor partide
sau miºcãri populiste ºi naþionaliste într-un stat membru
al UE sau candidat la aderare în Uniune.
Între deziderate ºi posibilitãþi
Actuala putere a început reformele, a dovedit
ataºamentul pentru valorile democratice, dar nu a
reuºit sã punã economia pe picioare. Guvernele
coaliþiei de guvernãmânt s-au poticnit în dispute
politice, în scandaluri la scenã deschisã, iar miniºtrii
aceluiaºi cabinet s-au boicotat adesea reciproc.
Rapoartele Serviciului Român de Informaþii din ultimii
ani demonstreazã, însã, cã autoritãþile de la Bucureºti
nu vor cu adevãrat nici privatizare, nici reformã, toatã
argumentaþia specialiºtilor în informaþii fiind construitã
în jurul tezei-ipotezã cã firmele strãine vor sã punã
mâna pe întreprinderile româneºti.
Principalele riscuri ºi ameninþãri la adresa
siguranþei naþionale, aºa cum sunt prezentate în raportul
pe 98-99 se referã la tentativele unor structuri
informative strãine, unele reuºite, dupã cum subliniazã
Raportul, de influenþare a unor factori de rãspundere:
Au fost vizate acele structuri ºi paliere ierarhice în
cadrul cãrora se elaboreazã decizii pentru evoluþiile
economice, social-politice ºi de siguranþã naþionalã
ale României. Raportul SRI precizeazã cã principalele
date aflate în atenþia grupurilor de interese ºi care
vizeazã siguranþa naþionalã privesc privatizarea,
restructurarea economiei, liniile directoare ale
reformãrii sistemului financiar bancar precum ºi
volumul ºi amplasarea rezervelor energetice ºi de
materii prime. Serviciul Român de Informaþii considerã
cã unul dintre obiectivele urmãrite de anumite grupuri
strãine este transformarea pieþei româneºti într-un
debuºeu pentru unele produse strãine ºi exercitarea
de presiuni ºi influenþe pentru facilitarea preluãrii
pachetului majoritar de acþiuni în vederea instituirii
monopolului asupra unor obiective, reþele de
infrastructurã, consultanþã ºi alte tipuri de servicii vitale
în tranziþia spre economia de piaþã.8 Raportul
Serviciului Român de Informaþii nu exemplificã, însã,
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în nici un fel aceste pericole, nu explicã din ce parte
vin ele ºi nici cine sunt acele cercuri oculte cum le
numeºte Raportul care ar dori sã-ºi instaureze
monopolul asupra întreprinderilor româneºti.
Conducerea Serviciului Român de Informaþii aratã ºi
în perioada 97-98 cã s-au agravat riscurile ºi
ameninþãrile care au ca efect subminarea capacitãþii
economice a þãrii prin prejudiciile mari cauzate ºi prin
influenþele în sensul dezorganizãrii ºi degradãrii
potenþialului economic al unitãþilor industriale
reprezentative. Raportul se mai referã la persoane
corupte, incompetente sau dezinteresate din
conducerile marilor societãþi economice, dar atrage
atenþia în mod deosebit asupra faptului cã economia
româneascã ar fi periclitatã de intervenþia unor cercuri
de afaceri strãine care au interese în aceastã zonã9,
fãrã exemple punctuale, însã, Raportul aratã cã
România este obstrucþionatã în reforma economicã
ºi socialã de cercuri oculte care ar dori sã punã mâna
pe marile obiective economice autohtone 
neprecizate de Raport.
Rapoartele de acest tip, dar ºi rezultatele
coaliþiei de guvernãmânt demonstreazã cã apropierea
României de Uniunea Europeanã este greoaie, cã
instituþiile statului sunt nepregãtite ºi cã existã încã o
forþã de inerþie mare în structurile statului care chiar
dacã nu se opun fãþiº acestui demers, o fac într-un
mod insidios, care nu trece neobservat. Recent revista
britanicã Bussiness Central European, în numãrul sãu
din martie 2000, consemneazã cã românilor nu le
place sã grãbeascã lucrurile: din cele 170 de legi
referitoare la reforme economice supuse aprobãrii
parlamentului în 1999, 133 se aflã încã în dezbatere.
Acesta este unul dintre motivele pentru care economia
româneascã este înþepenitã în recesiune ºi guvernul
se prãbuºeºte în sondajele de opinie. Aceeaºi
publicaþie aminteºte cã dupã un mandat întreg în funcþie,
încercãrile neinspirate de reformã ale acestui guvern
au dus la plasarea României abia pe locul 94 între
economiile cele mai liberalizate din lume, alãturi de
Nigeria ºi Papua Noua Guinee.
Dupã cum spunea ºi Romano Prodi,
preºedintele în exerciþiu al Uniunii Europene, pentru

România, integrarea europeanã nu e problema, ci
soluþia, dar punctul slab al dosarului românesc este
capacitatea clasei politice de a face faþã provocãrii
UE ºi de a gestiona procesul de aderare fãrã sincope
majore, astfel încât sã depãºeascã stadiul politicianist
al managementului þãrii ºi sã pãtrundã în zona
promovãrii aºa-numitei politici previzibile, care sã
ofere partenerilor garanþii ºi încredere în administraþie.
Acest lucru pare aproape imposibil într-o þarã în care
economia neagrã este estimatã la 40 la sutã din
Produsul Intern Brut, în care patru ani la rând
productivitatea a scãzut continuu, în care recesiunea
nu a putut fi opritã, iar pe fondul acestor nerealizãri
electoratul se îndreaptã tot mai mult spre PDSR.
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Europa secolului XXI sub zodia Uniunii
Europene
DENISE ROMAN
Europa secolului XXI se naºte sub zodia
Uniunii Europene (U.E.). Globalizarea vegheazã
astãzi la rezolvarea stãrilor economice ºi politice,
redefinind vechiul continent european într-o nouã
configuraþie supranaþional-interguvernamentalã.
Acest studiu în domeniul relaþiilor internaþionale
doreºte sã prezinte anumite aspecte ale U.E.,
aspecte pertinente sã rãspundã unor legitime
interogaþii la început de mileniu trei: (i) Europa ºi
evoluþia integrãrii europene; (ii) relaþia U.E. cu
America de Nord; (iii) post-Maastricht:
problematica actualã a extinderii europene, în
special în Europa de Est; ºi (iv) Europa, U.E. ºi
noua identitate europeanã în secolul XXI.

alþii ºi lui Winston Churchill, ce propunea în 1946
Statele Unite ale Europei, propunere ce, în 1949
se concretiza în instituþia Consiliului European. Ca
recunoaºtere a eforturilor de reconstruire a unei
Europe suferindã dupã al doilea rãzboi mondial, o
Europã dispusã însã sã facã concesii în domeniul
suveranitãþii naþionale pentru susþinerea pãcii, SUA
se alãtura acestei atmosfere constructiv-pacifiste
prin introducerea planului Marshall (1948-1951)
ºi a organizaþiei interguvernamentale de securitate
NATO. ªi, deºi la începuturi entuziaºtii arhitecþi ai
viitoarei U.E., respectiv federaliºtii francezi Jean
Monnet (întreprinzãtor, negociator ºi pacifist) ºi
Robert Schuman (ministru de externe), doreau
construirea unui adevãrat organism supranaþional
ce sã înlocuiascã integral guvernele naþionale în
cadrul unei federaþii europene, astãzi, prin evoluþia
contorsionatã a comunitãþii europene într-o
puternicã uniune, modul de explicare a naturii
juridico-politice a U.E. devine unul mai complicat.
Acest lucru se datoreazã, pe de o parte, modului
intern, adesea forþat, tensionat ºi inegal de
integrare, iar pe de altã parte necesitãþii sincronice
de a rãspunde exigenþelor externe de globalizare,
în special legat de competiþia cu SUA ca putere
economicã ºi militarã în continuã creºtere, în cadrul
unei noi ordini internaþionale bipolare postbelice.
În fine, prezent la graniþa dintre secole ºi milenii,
modul de definire al Europei prin prisma U.E.
reaºeazã relaþiile de putere între o Europã extinsã,
ocultând treptat diviziunile ideologice ale unui
defunct rãzboi rece, pe de o parte, ºi America de
Nord, pe de altã parte.
Dar ce fel de uniune politicã este astãzi U.E.
ºi cum poate fi ea explicatã prin prisma genezei ºi

1. Europa secolului XX ºi Uniunea
Europeanã
Se poate spune în mod decisiv cã U.E.
reprezintã cel mai important fenomen politic de
coeziune transnaþionalã a secolului XX, în special
din perspectiva eforturilor de pace ce au animat
continentul european chiar dupã primul rãzboi
mondial. Bântuitã de douã crâncene rãzboaie, de
ideologii extremiste (fascism ºi comunism), de
segregarea ideologicã în blocuri de Est ºi Vest,
Europa secolului XX pare sã-ºi fi gãsit echilibrul în
forme de colaborare economicã cu evidente
consecinþe pacifiste. Integrarea europeanã începutã
în anul 1945 a garantat cea mai îndelungatã
perioadã de pace în Europa, cunoscutã pânã nu
demult doar ca Europa de Vest.
Ideea, însã, a unei cooperãri europene ce
sã punã capãt secolelor de competiþie economicã
ºi militarã în Europa Westfalianã, aparþinea, printre
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evoluþiei sale ca formã de integrare regionalã?
Monnet ºi Schuman doreau iniþial doar
suprimarea tarifelor, eventual ºi a graniþelor, crezând
cã astfel vor putea stabili o pace europeanã între
Franþa ºi Germania ce tocmai ieºeau din abisul celui
de-al doilea rãzboi mondial. Astfel Monnet îi
propune lui Schuman ºi Cancelarului german
Konrad Adenauer o piaþã comunã de cãrbune ºi
oþel sub un manager independent. Drept consecinþã,
la 18 aprilie 1951, ia naºtere prin semnarea
Tratatului de la Paris prima formã limitatã de
asociere economicã europeanã, cunoscutã ca the
European Coal and Steel Community (E.C.S.C.).
Intratã în vigoare în 1952, comunitatea reunea
primii ºase parteneri: Franþa, Germania de Vest,
Italia, Belgia, Olanda ºi Luxemburg. La 25 martie
1957, sub presiunea rãzboiului rece, cele ºase state
membre E.C.S.C. fac un alt pas important în
definirea unui nou spaþiu de cooperare ºi integrare
regionalã: Tratatul de la Roma. Acest tratat crea
the European Economic Community (E.E.C.) ºi
the European Atomic Energy Community
(Euratom), iar cãtre sfârºitul anilor 60, E.C.S.C.,
E.E.C. ºi Euratom se transformã într-o veritabilã
European Community (E.C.), având organizate
toate eºaloanele unui aparat de guvernare: braþ
birocratic-executiv reprezentat în instituþia Comisiei
Europene, organ proto-legislativ în Parlamentul
European ºi putere judecãtoreascã în Curtea de
Justiþie, pe lângã propriul set de legi.
Dupã al doilea rãzboi mondial, Marea
Britanie a susþinut mult timp o politicã externã
separatã, independentã, reziduu al lui Pax
Britannica, motivatã de preeminenþa sa în cadrul
continentului vest european al anilor 50 ºi
importanþa acordatã relaþiilor cu coloniile sale din
cadrul Commonwealth-ului britanic ºi cu S.U.A.
Ulterior, ca alternativã mai slabã la E.E.C., Marea
Britanie are iniþiativa creãrii the European Free
Trade Association (E.F.T.A.), împreunã cu
Danemarca, Norvegia, Suedia, Austria, Elveþia ºi
Portugalia. Cu toate acestea, în cadrul primului val
de extindere, în 1973 Marea Britanie se alãturã

E.E.C., împreunã cu Irlanda ºi Danemarca. O a
doua rundã de extindere intervine în anii 80, când,
ca urmare a democratizãrii regimurilor sud
europene, devin membre E.E.C. ºi Grecia (1981),
Spania ºi Portugalia (1986). Al treilea val al
extinderii începe în anii 90, dupã cãderea cortinei
de fier, prin accesul Germaniei de est în 1990 ºi a
Austriei, Suediei ºi Finlandei în 1995. Astfel,
comunitatea europeanã creºte treptat de la ºase la
doisprezece, apoi la cincisprezece membri. Noul
val de cereri de integrare europeanã, cereri fãcute
de cãtre state din Europa centralã, Balcani, spaþiul
Mediteranean ºi regiunea Balticã, urmeazã a
reconfigura Europa mileniului trei.1
Iau naºtere între timp tratate majore ce dau
noi sensuri integrãrii europene. Astfel, în 1987 este
semnat The Single European Act, tratat ce duce
la eliminarea barierelor rãmase în calea liberei
circulaþii a persoanelor, mãrfurilor, banilor ºi
serviciilor (între cele douãsprezece state la acea
vreme), devenind posibilã nu numai libera deplasare
în cadrul Europei de Vest, dar ºi accesul unui
naþional la muncã (cu anumite restricþii) în alte state
ale comunitãþii. De o deosebitã importanþã este însã
Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene
semnat în 1993,2 ce consfinþeºte nu numai noul
nume al regiunii, Uniunea Europeanã, dar
angajeazã comunitatea europeanã cãtre o unicã
valutã (Euro)3 , o cetãþenie europeanã comunã ºi o
politicã externã ºi de securitate comunã (common
foreign and security policy  C.F.S.P.).
Comunitatea Europeanã (E.C.) devine astfel parte
a unei forme supranaþionale mai dezvoltatã:
Uniunea Europeanã (U.E.). Tratatul de la
Maastricht a fost ulterior amendat prin Tratatul de
la Amsterdam, intrat în vigoare la 1 mai 1999,
ocazie cu care au fost reglementate ºi aspecte
privitoare la drepturi fundamentale ºi sociale ale
cetãþenilor comunitari, angajare, mediu
înconjurãtor, sãnãtate publicã ºi guvernare
transparentã, libertate, securitate ºi justiþie pentru
cetãþenii comunitari, noi principii în abordarea
C.F.S.P. ºi reformarea instituþiilor comunitare
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europene (European Communities, 1995-2000).
Astãzi, U.E. are propriile sale simboluri:
steagul, cu cele douãsprezece stele aurii pe fundal
albastru, ºi imnul, Odã bucuriei din Simfonia a
IX-a de Beethoven. Paºapoartele U.E. au început
sã înlocuiascã pe cele naþionale ºi, pe lângã
moºtenirea culturalã, Bruxelles (sediul de bazã al
instituþiilor U.E.) este considerat o adevãratã
capitalã a Europei. La întâlnirea dintre U.E., secolul
XXI ºi mileniul trei, U.E. se prezintã ca fiind cel
mai larg bloc economic din lume, reprezentând 42%
din comerþul global ºi o treime din produsul naþional
brut global (GDP) (McCormick, p. 3).
Cum poate însã fi analizatã U.E. astãzi din
punct de vedere al ºtiinþelor politice? Cãrei naturi
constituþionale, juridico-politice îi aparþine U.E.? Ce
fel de organizaþie este U.E.: federaþie, confederaþie
sau consociaþie? Prin urmare, ce fel de relaþii poate
dezvolta U.E. cu America de Nord ºi ce fel de
comparaþie poate susþine U.E. cu North-American
Free Trade Agreement (N.A.F.T.A.) sau cu alte
forme de cooperare regionalã?
2. Relaþia cu America de Nord ºi
aspecte comparative
Astãzi U.E. se prezintã ca o formaþiune
politicã hibridã, având elemente contradictorii de
organizare: aspecte statale, federale/confederale ºi
o combinaþie de funcþii ºi instituþii interguvernamentale ºi supranaþionale (în special dupã
Tratatul de la Maastricht)4 . U.E. continuã astãzi
sã funcþioneze prin cele cinci principale instituþii: (i)
Comisia Europeanã (cu sediul la Bruxelles)  ca
organ central executiv, responsabil pentru iniþierea
ºi implementarea legilor ºi politicilor U.E; (ii)
Consiliul de Miniºtri (de asemenea cu sediul la
Bruxelles)  principalul organ cu funcþii de decizie
ºi nucleu al puterii în U.E; (iii) Parlamentul European
(cu sedii la Strasbourg, Bruxelles ºi Luxemburg) 
ca reprezentant al cetãþenilor U.E., deºi funcþiile
legislative îi lipsesc5 ; (iv) Curtea de Justiþie (cu
sediul la Luxemburg)  ce interpreteazã legile U.E.
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în baza principalelor tratate; ºi (v) Consiliul
European  forma organizatoricã fluidã, ce reuneºte
ºefii de guvern ai statelor comunitare în diverse
oraºe ale U.E., luând decizii ce urmeazã a fi
procesate în cadrul Comisiei Europene ºi a Consiliului
de Miniºtri.
U.E. se aflã în competiþie ºi colaborare cu
America de Nord, ºi, deºi U.E. este o uniune cu
aspecte atât interguvernamentale cât ºi supranaþionale, discuþia U.E. nu este purtatã cu N.A.F.T.A.,
ci, individual, cu statele Americii de Nord. Existã
astfel douã categorii de probleme: relaþia U.E. cu
S.U.A. ºi Canada în parte ºi comparaþia U.E. 
N.A.F.T.A.
În primul caz, o relaþie mai pregnantã a U.E.
cu S.U.A. dateazã din 1990, când este semnatã la
Londra the Transatlantic Declaration on EC-US
Relations, declaraþie ce pune bazele cooperãrii
directe în domenii economice, politice ºi de
securitate. The New Transatlantic Agenda and
Action Plan, adoptate în cadrul EU  US
Summit de la Madrid în 1995, înlesnesc obiectivele
declaraþiei din 1990, iar the Transatlantic
Economic Partnership, adoptatã în cadrul EU 
US Summit de la Londra în 1998, vizeazã
înlãturarea ultimelor dificultãþi de ordin tehnic în
comerþul transatlantic, legat de mãrfuri, servicii,
investiþii publice ºi proprietate intelectualã,
recunoscând S.U.A. ºi U.E. cã cele douã
superblocuri economice în lume (European
Communities, 1995-2000a). Pe de altã parte,
existenþa U.E. are implicaþii economice ºi de
securitate pentru S.U.A. În privinþe economice,
U.E. ºi S.U.A. realizeazã aproximativ o cincime
din comerþ în colaborare, fãcând ca piaþa U.E. sã
asimileze 22% din exporturile americane ºi
investind 18% în importuri. O treime din investiþiile
în S.U.A. provin din state ale U.E. (în special
Marea Britanie, Olanda ºi Germania), în timp ce
mari corporaþii americane fac, la rândul lor, investiþii
comunitare (McCormick, p. 6). Competiþia U.E.
 S.U.A. însã provine din liberalizarea comerþului
global sub auspiciile World Trade Organization
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(W.T.O.), ceea ce face ca fuziunile (mergers) intercorporaþii comunitare (de tipul Airbus) sã
reorienteze politicile economice ale marilor
corporaþii americane, reflexul observându-se în
masa de fuziuni ce au astãzi loc pe continentul
american (în special în domeniul bancar, aeronautic,
mass-media ºi informaticã). Din punct de vedere
al securitãþii, deºi U.E. încã se bazeazã pe braþul
militar american (existând însã spaþii suprapuse de
alianþe de securitate: N.A.T.O., Conference on
Security and Cooperation in Europe  C.S.C.E.
ºi Western European Union  W.E.U.), este
posibil ca evoluþia cooperãrii economice sã poarte
U.E. ºi cãtre o funcþie clarã de alianþã de securitate.
Relaþia U.E. cu Canada este, de asemenea,
în dezvoltare, în special cã ambele aparþin
organizaþiilor internaþionale majore: O.N.U.,
I.M.F., Banca Mondialã, W.T.O., the Organisation for Security and Cooperation in Europe
(O.S.C.E.) ºi G-8. În aceastã cooperare, pe lângã
aspectele economice sunt esenþiale ºi cele de pace,
protecþie a securitãþii umane ºi drepturilor omului,
protejarea mediului înconjurãtor global (cu accent
pe regiunea Arcticã) ºi combatere a terorismului ºi
crimei organizate. Instrumentele esenþiale ce stau
la baza cooperãrii U.E.  Canada sunt: the 1976
Framework Agreement for Commercial and
Economic Cooperation, the 1990 Transatlantic
Declaration on EU-Canada Relations ºi the 1996
Joint Political Declaration and Action Plan (cel
mai important act) (European Communities, 19952000b).
Ce înseamnã însã colaborarea separatã a
U.E. cu S.U.A. ºi Canada din perspectiva
N.A.F.T.A., formaþiune ce pare a îndeplini funcþii
similare cu U.E. pe continentul american?
De regulã, procesul de integrare regionalã
cunoaºte anumite etape, reliefate în variate forme
de cooperare economicã, uneori dublate ºi de
funcþia de cooperare de securitate6 : (i) crearea unei
zone libere comerciale, free trade area; (ii)
realizarea unei uniuni vamale, customs union; (iii)
suprimarea protecþionismului de capital ºi muncã

prin organizarea unei pieþe comune, common
market sau single market; (iv) unirea valutelor
într-o unicã monedã, realizând astfel uniunea
economicã, economic union; în final (v) integrare
politicã, political union (McCormick, p. 18).
U.E. este în faza avansatã de economic
union cu tendinþe cãtre political union. În schimb,
N.A.F.T.A. este subdezvoltatã în comparaþie, parte
ºi datoritã diferenþelor de opþiune politicã pe
continentul american. La baza N.A.F.T.A. stã
realizarea unei free trade area între americani,
canadieni ºi mexicani, în 1989 iniþial doar ca Free
Trade Agreement (F.T.A.) între S.U.A. ºi Canada.
În 1994 intrã în vigoare N.A.F.T.A. prin includerea
Mexicului, iar în 1995 au început negocieri cu Chile.
Scopurile fundamentale N.A.F.T.A. sunt eliminarea tarifelor la: textile, haine, maºini, camioane,
pãrþi auto ºi echipament de telecomunicaþii pe o
perioadã de zece ani; eliminarea barierelor în
comerþul agricol pe o perioadã de cincisprezece
ani; asigurarea accesului total pânã în anul 2000 la
toate cele trei pieþe ale bãncilor, firmelor de fonduri
ºi companiilor de asigurare; deschiderea pieþei
nord-americane de publicitate; libera deplasare a
transportului de mãrfuri cu camioane; slãbirea
regulilor cu privire la miºcarea corpului executiv al
corporaþiilor ºi a anumitor profesioniºti.
(McCormick, p. 21). Industria energeticã ºi de
transport sunt însã excluse din N.A.F.T.A.,
deplasarea liberã a populaþiilor celor trei state nu
este atât de liberalizatã, în plus standardele de
mediu diferã dramatic în S.U.A. ºi Canada, pe de
o parte, ºi Mexic, pe de altã parte. Existã doar
douã comisii cu funcþii de arbitraj în caz de
neînþelegere în domeniile mediului ºi al dreptului de
muncã, dar nici un alt organ de tipul celor
specializate din cadrul U.E. Cu toate acestea,
N.A.F.T.A. a fost creatã din iniþiativa S.U.A., în
momentul în care politica sa economicã externã a
recunoscut înaltul nivel de competiþie internaþional
într-o lume a globalizãrii ºi liberalizãrii capitalului
mondial. Neavând forme dezvoltate de organizare,
N.A.F.T.A. rãmâne o organizaþie strict interguver-
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namentalã, nepunându-se probleme legate de
cedarea unor fascicole de suveranitate ca în cazul
U.E. În plus, disparitãþile dintre statele membre
accentueazã caracterul de uniune în fazã incipientã,
lipsind o culturã politicã comunã între S.U.A. ºi
Canada, pe de o parte, ºi America Latinã, pe de
altã parte, în special datoritã caracterului pseudodemocrat, corporatist ºi militarist al statelor sudamericane precum ºi alte diferenþe de venit,
educaþie, GDP.
Probleme însã mult mai ardente se aflã
astãzi în orizontul dezvoltãrii U.E. cãtre mileniul trei.
Este vorba despre integrarea altor state europene,
iar aceasta în contextul cãderii comunismului, deºi
lista candidaþilor la accesul în U.E. priveºte ºi state
vest europene (Norvegia, Islanda, Elveþia) ºi din
regiunea mediteraneeanã (Cipru, Malta, Turcia).
3. Post-Maastricht: Problematica
actualã a extinderii Uniunii Europene
Orice stat european poate, în principiu, sã
devinã membru al U.E. În practicã, însã, condiþiile
fac procesul admiterii mult mai selectiv. Astfel, pe
lângã a fi European ºi stat practicant al unui regim
politic democratic, þara candidatã trebuie sã
urmeze politicile economice ale pieþei libere, sã
accepte termenii tratatului de la Maastricht ºi sã
accepte acquis communautaire (definit ca
ansamblul de legi ºi regulamente adoptate de cãtre
U.E.). ªi, deºi cãtre anii 80, înainte de al treilea
val de integrare datorat cãderii comunismului,
dezbaterea extinderii U.E. oscila între adâncire
vs. lãrgire, cu politica economicã externã
conservatoare de tip John Major susþinând
adâncirea relaþiilor cu statele membre, faþa de cea
de tip liberal Helmut Kohl, ce insista în aducerea
statelor est europene în cadru comunitar, astãzi
nimeni nu mai are îndoieli cã U.E. este pe calea
reîntregirii familiei europene cãtre Urali.
Volumul de comerþ ridicat între zece þãri
central ºi est europene ºi U.E. a determinat la
începutul anilor 90 semnarea Association
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Agreements sau European Agreements, acestea
constituind cadrul legal de desfãºurare a relaþiilor
economice ºi politice între þãrile candidate ºi C.E.,
având ºi scopul de a le pregãti în vederea integrãrii
comunitare. Asemenea înþelegeri au fost semnate
cu: Ungaria (1991), Polonia (1991), România
(1993), Bulgaria (1993), Republica Cehã (1993),
Slovacia (1993), Estonia (1995), Letonia (1995),
Lituania (1995) ºi Slovenia (1996). Scopul
înþelegerilor este acela de a crea o free trade area
în jurul anului 2002, liberalizând comerþul
produselor industriale ºi creând o bazã de
cooperare economicã într-un mare numãr de
sectoare (European Communities, 1995-2000c).
Asemenea acorduri au fost semnate ºi cu candidaþi
mai vechi: Malta, Cipru ºi Turcia. Din pãcate,
practica dovedeºte cã de aceste acorduri a
beneficiat predominant spaþiul C.E./U.E., prin
mãsurile protecþioniste impuse þãrilor est europene,
nepermiþând exporturile acestora în perimetrul
comunitar (în special la produsele la care erau
specializate, de tipul celor agricole, oþel ºi textile),
dar încurajând importurile (Hyde Price, pp. 198203; Agh, p. 223).
În privinþa procesului extinderii, cu prilejul
discuþiilor din cadrul Consiliului European de la
Copenhaga din iunie 1993, se confirmã legitimitatea
cererilor statelor est europene de a deveni membre
U.E. Consiliul a stabilit totodatã ºi criteriile pe care
candidaþii est europeni trebuiau sã le îndeplineascã
înainte de a deveni membri. Acestea sunt: (i) criteriul politic: stabilitatea instituþiilor ce garanteazã
democraþia, ordinea de drept, drepturile omului ºi
respectul pentru minoritãþile naþionale; (ii) criteriul
economic  esenþial: existenþa unei economii de
piaþã funcþionalã, precum ºi capacitatea de a face
faþã presiunii competiþiei ºi a forþelor de piaþã
existente în U.E. ; (iii) criteriul relativ la adoptarea
acquis communautaire: capacitatea de a prelua
obligaþiile de membru, inclusiv aderarea la scopurile
uniunii politice, economice ºi monetare (European
Communities, 1995-2000c).
În iulie 1997, Comisia Europeanã publicã
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Agenda 2000, un document tripartit conceput
cu ocazia Consiliului European de la Madrid din
decembrie 1995. Pe lângã abordarea problemelor
legate de viitorul domeniilor majore ale U.E. ºi
perspectivele financiare pe 2000-2006, a treia
secþiune prevede ºi lãrgirea U.E., având ataºate ºi
opiniile Comisiei legate de modul în care cele zece
þãri est europene îndeplineau criteriile de la
Copenhaga. În decembrie 1997, Consiliul
European de la Luxemburg propune deschiderea
negocierilor în 1998 cu un prim val de ºase þãri:
Republica Cehã, Estonia, Ungaria, Polonia ºi
Slovenia (plus Cipru). Celelalte urmeazã sã facã
parte dintr-un al doilea val: Bulgaria, Letonia,
Lituania, România7 ºi Slovacia.8 Astfel, se constata
cã primul criteriu, cel politic, era îndeplinit de toate
cele zece þãri candidate, cu excepþia Slovaciei, unde
în opinia Comisiei, statul de drept ºi democraþia
nu erau suficient de înrãdãcinate în viaþa politicã
iar protecþia minoritãþilor naþionale era insuficientã
(Ibid.). Criteriul economic pentru cele cinci þãri din
primul val era îndeplinit, destul de inegal, dar
apropiat de exigenþele dorite. În afara Slovaciei,
Comisia a mai constatat cã cele patru þãri din valul
doi, neincluse pe temei cã nu îndeplinesc condiþiile
economice, au fãcut progrese substanþiale ºi ar
putea ajunge din urmã celelalte candidate în
urmãtorii zece ani. (Ibid.) Criteriul acquis
communautaire era atestat ca fiind cel mai
problematic pe termen mediu pentru Bulgaria ºi
România, de realizat cu eforturi substanþiale pe
termen mediu din partea celor trei þãri baltice ºi
Slovenia, în timp ce, cu anumite progrese, Ungaria,
Polonia, Republica Cehã ºi Slovacia erau
considerate apte pentru preluarea moºtenirii legale
ºi procedurale comunitare (Ibid.).
Dupã cãderea comunismului, în anul 1989
ia naºte programul PHARE, destinat reconstruirii
economiilor þãrilor est europene. Iniþial sprijinind
doar Polonia si Ungaria, s-a extins ulterior asupra
unui numãr important de state central ºi est
europene: Albania, Bosnia-Herþegovina, Bulgaria,
Republica Cehã, Estonia, Letonia, Lituania,

România, Slovacia ºi Slovenia. Pe perioada 19951999, PHARE a alocat în total circa 6,7 miliarde
Euro pentru cincisprezece sectoare acoperind cinci
domenii importante, precum: (i) infrastructura
(energie, transport ºi telecomunicaþii); (ii) dezvoltarea sectorului privat ºi asistenþa pentru afaceri;
(iii) educaþie, instruire ºi cercetare; (iv) protecþia
mediului ºi siguranþa nuclearã; ºi (v) restructurare
în agriculturã  reprezentând în fapt principalul
instrument financiar al strategiei de pre-acces la
U.E. a celor zece þãri candidate central ºi est
europene. Restructurat, programul PHARE
cuprinde un buget de peste 10 miliarde Euro pe
perioada 2000-2006, având douã prioritãþi, ºi
anume: întãrirea instituþiilor ºi investiþii financiare
(Pro Europa).
În fine, în cadrul Consiliului European de
la Cardiff din iunie 1998, ºi, urmând deschiderea
negocierilor de acces la U.E. pentru primele cinci
þãri est europene plus Cipru, s-a început ºi
analizarea progreselor fãcute pentru dobândirea
acquis communautaire de cãtre þãrile celui de-al
doilea val. O conferinþã europeana reuneºte þãrile
ambelor valuri în fiecare an, iar reformele politice,
economice cât ºi starea încorporãrii legislaþiei
comunitare sunt monitorizate în mod regulat. Se
considerã, de asemenea, cã negocierile de acces
la U.E. a þãrilor valului al doilea pot începe în
momentul în care reformele întreprinse vor fi
apreciate ca suficiente (Ibid.).
Astfel, negocierile de aderare a României
la U.E. s-au iniþiat cu ocazia Conferinþei
Interguvernamentale de la Bruxelles, începutã la
15 februarie 2000, accentul punându-se pe
accelerarea reformei economice ºi a dobândirii
acquis communautaire. În mod concret,
negocierile demareazã în perioada februarie 
martie 2000, cea mai buna dovadã a intrãrii
României pe drumul dobândirii identitãþii politice
europene comunitare. Astfel, respectând criteriile
de la Copenhaga, România prezintã astãzi toate
ºansele pentru a deveni membrã U.E. la 1 ianuarie
2007.
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4. Europa, U.E. ºi noua identitate
europeanã în secolul XXI

BIBLIOGRAFIE

Foarte mult timp ideea de Europa a
funcþionat ca sinonim pentru Vest ºi cultura
occidentalã. În mileniul trei, problemele legate
de identitatea europeanã intereseazã atât
aspectul geografic, politic, economic, cât ºi cel
cultural, aspecte ce nu coincid adesea, fãcând
discuþia mai complexã.
Din punct de vedere al aspectului
geografic, graniþele Europei au fost fluide9 ,
existând astãzi posibilitatea ca, deºi europene,
o mare masã de populaþii (actualmente
neangajate în negocierile de acces la U.E.) sã
rãmânã în afara spaþiului comunitar european.
Cât priveºte aspectele politic, economic
ºi cultural, acestea fac ca Europa ºi U.E. sã fie,
totodatã, ºi leagãn al unei culturi comune
europene, o Euroculturã, dar ºi teren al unor
conflicte datorate intoleranþei diferenþelor, în
special cele de naturã etno-religioasã, iar
aceasta nu doar în Balcani, ci ºi în spaþiul U.E.
propriu-zis, prin resuscitarea separatismelor mai
vechi, de tip basc, catalan, scoþian, corsican ori
valon. Pe de altã parte însã, în raportul U.E. cu
Europa se adaugã clar dorinþa politicã pacifistã
a U.E. de a depãºi graniþele medievale ale
Christendom-ului (interpretat de regulã sub
dominantã catolicã ºi limitat la Europa de Vest)
ºi de a elimina treptat gradele de regiona-lizare
ale Europei, susþinute încã de la Iluminism prin
argumente civilizaþionale de tipul celor de
retardare de maniere, economie ºi
industrializare est-european-orientalã (Wolff).
În final, identitatea europeanã trebuie
privitã sub aspectul procesualitãþii, aspect ce se
referã la faptul cã o abordare mai eficientã a U.E.
în secolul XXI este aceea de stare, iar nu
entitate fixã, o procesualitate a unei identitãþi
europene în continuã schimbare, o adevaratã
work in progress.
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estimat a înlocui majoritatea monedelor naþionale
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Tratatul de la Maastricht dã U.E. aspectul cel mai
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(i) o E.C. reformatã (aspectul supranaþional); ºi douã
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5
Parlamentul European este însã angajat în procesul
dobândirii de puteri legislative.
6
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securitate ºi economicã; grupul Viºegrad în Europa
centralã, cooperare economicã.
7
A se vedea ºi raportul cu privire la România (European
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8
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Procesul complex al aderãrii la UE
ILINCA GROZÃVESCU
Integrarea statelor din Europa Centralã ºi
Orientalã, ce doreau acest lucru, în Uniunea Europeanã
este un proces ce a fost definit progresiv. Astfel, un
prim pas în acest sens, a fost semnarea de cãtre
Comunitãþile Europene1 ºi statele membre ale
acestora, pe de o parte, ºi fiecare din aceste state, pe
de altã parte, respectiv, a Acordurilor europene2,
acorduri de asociere.
Totuºi, capacitatea acestor state de a adera
la Uniunea Europeanã a fost consacratã mai târziu de
cãtre Consiliul Uniunii Europene, reunit la Copenhaga
între 21 ºi 22 iunie 1993. Astfel, Consiliul afirma cã
þãrile asociate din Europa Centralã ºi Orientalã
care doresc acest lucru vor putea deveni membre
ale Uniunii Europene3. Este vorba însã de un
principiu însoþit de condiþii. Se poate vorbi, din acest
punct de vedere, de o evoluþie a poziþiei Uniunii
Europene faþã de problema aderãrii acestor state, în
raport cu ambiguitatea ºi disputele doctrinare
referitoare la vocaþia la aderare conferitã þãrilor din
Est de cãtre Acordurile europene.
Condiþionalitatea definitã la Copenhaga, ce
se va regãsi în toate instrumentele definite în vedere
aderãrii, în decursul timpului, expliciteazã faptul cã
aderarea necesitã din partea statului candidat
ca acesta sã aibã instituþii stabile garantând
democraþia, supremaþia dreptului, a drepturilor
omului, respectul minoritãþilor ºi protecþia
acestora, existenþa unei economii de piaþã viabile,
ca ºi capacitatea de a face faþã presiunilor
concurenþei ºi forþelor pieþei în interiorul Uniunii.
Aderarea presupune capacitatea þãrii candidate
sã îºi asume obligaþiile ce decurg din calitatea de
membru, ºi, în special, sã subscrie la obiectivele
uniunii politice, economice ºi monetare4. Consiliul
European de la Copenhaga constituie, deci, un
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moment de rãscruce în politica UE cãtre Est.
Cooperarea cu statele asociate ce îi va succede va fi
orientatã cãtre obiectivul aderãrii, astfel fixat de cãtre
Consiliu. Cu toate acestea, dispoziþii mai precise erau
necesare.
În acest sens, Consiliul European de la
Madrid, din 15/16 decembrie 1995 constituie o etapã
importantã, cãci reprezintã primul ºi unicul  pânã la
Consiliul European de la Luxemburg  angajament
luat de Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte o datã
a deschiderii negocierilor de aderare. În acest sens,
Consiliul doreºte ca etapa preliminarã a
negocierilor sã coincidã cu începutul discuþiilor
premergãtoare cu Cipru ºi Malta5. Astfel,
începutul negocierilor cu þãrile din Est, ce vor fi
pregãtite pentru aderare, vor coincide cu negocierile
cu Cipru ºi Malta. Aceste concluzii ce stabilesc, în
fapt, un prim calendar al procesului de aderare, au
fost confirmate, apoi, de Consiliul European de la
Florenþa, 21-22 iunie 19966, care reafirmã necesitatea
ca faza iniþialã a negocierilor cu þãrile Europei Centrale
ºi Orientale sã coincidã cu începerea negocierilor cu
Malta ºi Cipru, la ºase luni dupã încheierea Conferinþei
Interguvernamentale ºi funcþie de rezultatele acesteia.
Uniunea se angajeazã astfel sã înceapã negocierile de
aderare cu þãrile din Europa Centralã ºi Orientalã ce
vor fi pregãtite pentru negociere.
Adoptarea mijloacelor în vederea
aderãrii: strategia de pre-aderare
În vederea realizãrii unei extinderi a Uniunii
Europene care sã garanteze buna funcþionare a
acesteia, Consiliul European de la Essen, din 9-10
decembrie 19947 a adoptat o strategie globalã
pentru a apropia þãrile din Europa Centralã ºi
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Orientalã de Uniunea Europeanã. Aceastã strategie
se articuleazã în jurul a patru elemente: dialogul
structurat, acordurile europene, pregãtirea
extinderii pieþei interne ºi sprijinul financiar prin
intermediul programului PHARE8.
Dialogul structurat, definit iniþial de
Consiliului European de la Copenhaga ºi consacrat
de Consiliul European de la Essen în calitate de
instrument al aderãrii, constituie un cadru multilateral
pentru un dialog susþinut ºi consultãri asupra
problemelor de interes comun cu þãrile din Europa
Centralã ºi Orientalã. Acest cadru implicã
susþinerea de reuniuni între, pe de o parte, Consiliul
Uniunii Europene ºi, pe de altã parte, toate þãrile
Europei Centrale ºi Orientale candidate la aderare,
referitoare la subiecte de interes comun, dinainte
stabilite ºi intrând în domeniile de competenþã ale
Uniunii (energie, mediu, transport, ºtiinþã ºi
tehnologie, politicã externã ºi de securitate comunã,
justiþie ºi afaceri interne). Aceste reuniuni sunt þinute
atât la nivel de ºefi de state ºi de guvern, cât ºi la
nivel de miniºtri, ºi au un caracter consultativ.
Acordurile europene, încheiate în baza
art. 235 al Tratatului asupra Comunitãþii Europene,
constituie cadrul juridic al relaþiilor între þãrile
candidate ºi Uniunea Europeanã, ºi prevãd, în
practicã, liberalizarea schimburilor de produse
industriale, organizând, în acelaºi timp, o cooperare
economicã în multiple domenii. Scopul este de a
ajunge, în funcþie de un calendar înainte stabilit, la
un schimb comercial liber între cele douã pãrþi
semnatare ºi de a integra, progresiv, statele
asociate în piaþa internã comunitarã. În acest scop,
acordurile prevãd concesiuni comerciale reciproce,
ce trebuie însã sã þinã seama de tulburãrile pe care
importurile anumitor produse, în special produsele
agricole ºi textile, le pot provoca pe piaþã. Datã
fiind dezvoltarea economicã inegalã a partenerilor,
acordurile instituie o liberalizare asimetricã ºi
progresivã, ºi nu fac referire la un termen pentru
instaurarea completã a unei zone de liber schimb,
în conformitate cu dispoziþiile Acordului General
pentru Tarife ºi Comerþ  GATT  (art.XXIV),

Comunitatea fãcând sã depindã concesiunile pe
care ea le acordã de starea propriilor sectoare de
producþie. În momentul de faþã, aºa cum a
considerat Consiliul de asociere RomâniaUniunea
Europeanã, þinut la data de 28 aprilie 1998,
România ºi-a îndeplinit obligaþiile prevãzute de
acordul european, liberalizând, la data de 1 ianuarie
1998 toate schimburile comerciale cu Comunitatea
Europeanã, cu excepþia produselor agricole, ce nu
fac obiectul acordurilor europene pentru moment.
Pregãtirea în vederea extinderii pieþei
interne a fãcut obiectul unei Carte albe asupra
integrãrii legislative în piaþa internã, destinatã
þãrilor asociate din Europa Centralã ºi Orientalã9,
elaboratã de Comisia Europeanã în mai 1995, cu
scopul de a ajuta aceste þãri în pregãtirea
funcþionãrii economiei conform regulilor pieþei
interne a Uniunii Europene. Alinierea economiei
dupã piaþa internã comunitarã trebuie sã fie
diferenþiatã de aderarea la Uniune, proces care
implicã acceptarea întregului acquis comunitar10,
a întregii legislaþii europene, ce acoperã multe
domenii în afara pieþei interne. Carta albã enunþã
mãsurile cheie în fiecare sector al pieþei interne ºi
propune o ordine în abordarea armonizãrii
legislative, fãrã a încerca însã sã stabileascã o
ordine de prioritãþi între sectoarele economice.
Programul PHARE este principalul
instrument financiar mobilizat de Uniunea
Europeanã în vederea susþinerii eforturilor þãrilor
candidate în scopul aderãrii, în special în domeniul
restructurãrii economiei ºi întãririi
democraþiei. PHARE este un program comunitar
al cãrui obiectiv este acela de a aduce un ajutor
financiar ºi tehnic care sã favorizeze crearea unei
economii de piaþã în þãrile Europei Centrale ºi
Orientale. Acþiunea programului este concentratã
în sectoarele ce necesitã o restructurare rapidã:
agricultura, industria, investiþiile, energia, mediul
înconjurãtor, comerþul ºi serviciile. Beneficiarii sãi
sunt: Polonia, Ungaria, Republica Cehã, Slovacia,
România, Bulgaria, Albania, Lituania, Slovenia,
Letonia, Estonia, Fosta Republicã Iugoslavã a
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Macedoniei ºi Bosnia.
În ciuda acestui numãr de instrumente în
favoarea aderãrii, în faþa progreselor disparate
realizate de þãrile candidate în armonizarea
legislativã ºi apropierii datei prevãzute pentru
aderarea acestor state, Uniunea a adoptat unele
mãsuri complementare destinate sã completeze
mecanismele existente ºi sã sporeascã eficacitatea
întregului ansamblu de mãsuri adoptate în vederea
sprijinirii statelor candidate pe calea aderãrii. Astfel
a fost definitã strategia consolidatã de pre-aderare.
Completarea ºi consolidarea strategiei
de pre-aderare în cadrul unui proces
complex de aderare la Uniunea Europeanã ºi de negociere
Aspectul condiþional, ce fãcea sã depindã
începerea negocierilor de rezultatele Conferinþei
interguvernamentale, a fost îndeplinit în momentul în
care Consiliul European de la Amsterdam a
concluzionat, în iunie 1997, cã este deschisã calea
pentru lansarea procesului de extindere11. Din
acest punct de vedere trebuie precizat faptul cã
tratatul de la Amsterdam, semnat la data de 18
iulie 1997, tratat ce închide Conferinþa Interguvernamentalã, prevede, într-un protocol instituþional,
cã, la data de intrare în vigoare a primei extinderi,
va fi revãzutã componenþa Comisiei Europene, cu
condiþia ca o decizie sã fie adoptatã în ceea ce
priveºte ponderea voturilor statelor membre în
Consiliul Uniunii Europene. O reexaminare a
organizãrii ºi funcþionãrii instituþiilor europene va fi
fãcutã în momentul în care Uniunea va fi pe punctul
de a numãra 20 de membri.
În faþa scurgerii perioadei prevãzute
pentru începerea negocierilor de aderare, ca ºi a
insuficienþei mijloacelor prevãzute anterior în
vederea aderãrii, Comisia Europeanã a propus, în
documentul sãu analitic intitulat Agenda 200012,
consolidarea strategiei de pre-aderare.
Strategia consolidatã de pre-aderare a fost
iniþiatã în scopul de a aduce þãrilor candidate,
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indiferent de gradul momentan de pregãtire pentru
aderare ºi indiferent de data începerii negocierilor,
un sprijin concret pentru realizarea reformelor
necesare în vederea aderãrii, în funcþie de prioritãþile
constatate de Comisia Europeanã în avizele sale
referitoare la stadiul reformei în respectivele state.
Astfel, Consiliul European de la Luxemburg, din 12-13 decembrie 1997, a stabilit cã
obiectivul urmãtorilor ani este acela de a face
ca statele candidate sã fie în mãsurã sã adere
la Uniune, ºi, în acelaºi timp, de a pregãti
Uniunea la extinderea sa în cele mai bune
condiþii. Aceastã extindere este un proces
global, inclusiv ºi evolutiv, care se va derula
în etape, în funcþie de ritmul propriu fiecãrui
stat candidat ºi de gradul sãu de pregãtire13.
Consiliul lanseazã astfel un proces de aderare
incluzând cele zece state candidate din Europa
Centralã ºi Orientalã, precum ºi Ciprul, proces ce
se înscrie în termenii art. O al Tratatului asupra
Uniunii Europene, ale cãrui dispoziþii referitoare la
procedurã nu au fost modificate de art.49 (fostul
art. O) al Tratatului de la Amsterdam.
Procesul de aderare ºi de negociere,
definit de Consiliul European de la Luxemburg, este
compus din mai multe elemente: un dispozitiv de
încadrare, avizele Comisiei Europene, negocierile
pentru aderare, o procedurã de monitorizare ºi
strategia consolidatã de pre-aderare.
Dispozitivul de încadrare stabilit este
unic pentru cele zece state candidate ºi Cipru.
Astfel, procesul de aderare a fost lansat la 30
martie 1998 de o reuniune a miniºtrilor Afacerilor
Externe a celor 15 state membre, ºi a celor 11
state candidate. A fost stabilit cã, în caz de
necesitate, vor avea loc reuniuni la nivel de miniºtri
ai afacerilor externe ale celor 26 de state implicate.
De asemenea, vor putea fi stabilite reuniuni
ministeriale pe probleme tehnice. Aceste reuniuni
înlocuiesc dialogul structurat considerat ca
impropriu de cãtre Comisia Europeanã, în
Agenda 2000, datã fiind intensitatea contactelor
dintre pãrþi în cadrul primei faze a procedurii de
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aderare, a Acordurilor europene ºi a Parteneriatelor pentru aderare. Cea mai mare parte a
dosarelor conexe aderãrii, care preocupã
Uniunea ºi þãrile candidate, vor face obiectul
unor discuþii bilaterale. În ceea ce priveºte
problemele de naturã orizontalã ºi care ar
necesita discuþii multilaterale, un dialog ad-hoc,
bine definit ºi necesitând un minimum de
formalitãþi, va putea fi organizat de cãtre
preºedinþie ºi Comisie împreunã cu cele zece þãri
din Europa Centralã ºi Orientalã14. Pe aceastã
bazã, preºedinþia austriacã a organizat astfel de
reuniuni în domeniul comerþului ºi industriei.
Avizele Comisiei Europene, realizate în
iulie 1997 constituie o analizã de ansamblu a
situaþiei fiecãrui stat candidat, în lumina criteriilor
de la Copenhaga15. În baza acestor avize, Comisia
a propus, în iulie 1997, începerea negocierilor cu
cinci þãri candidate: Estonia, Ungaria, Polonia,
Republica Cehã ºi Slovenia. Negocierile pentru
aderare sunt conduse de Preºedinþia în funcþie a
Uniunii Europene, în numele statelor membre ºi cu
sprijinul Comisiei Europene. Aceasta defineºte
poziþiile comune ale tuturor statelor membre, poziþii
ce servesc drept bazã a negocierilor în fiecare
sector. Negocierile sunt purtate cu fiecare stat
candidat separat. Reuºita acestor negocieri este în
fapt scopul strategiei consolidate de pre-aderare.
Situaþia celorlalte state candidate urma a fi studiatã
în fiecare an. Urmând avizul Comisiei Europene,
Consiliul de la Luxemburg a decis ca atare, urmând
ca pregãtirea negocierilor cu România, Slovacia,
Letonia, Lituania ºi Bulgaria sã fie acceleratã în
special prin examinarea analiticã a preluãrii acquisului comunitar de aceste þãri.
Procedura de monitorizare, destinatã sã
însoþeascã strategia consolidatã de pre-aderare,
se va face pe baza rapoartelor anuale ale Comisiei
asupra progreselor realizate de fiecare stat candidat
în îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, ca ºi
asupra ritmului de preluare a acquis-ului comunitar.
Aceste rapoarte adresate Consiliului urmau a fi
însoþite, dacã era cazul, de recomandãri în vederea

începerii negocierilor de aderare, ºi constituie, în
acelaºi timp, baza pe care Consiliul European ia
decizii referitoare la conducerea negocierilor ºi la
începerea negocierilor cu alte state candidate.
Alãturi de Acordurile europene, ce
rãmân baza relaþiilor Uniunii Europene cu aceste
state, strategia consolidatã de pre-aderare se
articuleazã în jurul Parteneriatului pentru aderare
ºi a întãririi ajutorului de pre-aderare.
În acest sens, Consiliul de la Luxemburg a
decis majorarea substanþialã a ajutorului de preaderare. În afara programului PHARE, reorientat
ºi dotat cu un buget mãrit, acest ajutor include, din
anul 2000, un instrument structural de preaderare (ISPA), precum ºi un ajutor comunitar
destinat mãsurilor de pre-aderare în favoarea
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale (SAPARD).
În urma acestor modificãri, programul
PHARE a fost reorientat în vederea finanþãrii
domeniilor de acþiune prioritare enumerate de
Parteneriatul pentru aderare ºi concentrat, în
principal, pe douã obiective: întãrirea capacitãþii
instituþionale ºi administrative, ºi creºterea
investiþiilor necesare adoptãrii ºi aplicãrii
acquis-ului comunitar. Decizia alocãrii de
fonduri PHARE se face de cãtre Comunitatea
Europeanã, în funcþie de prioritãþile stabilite în
Parteneriatul pentru aderare ºi, în mod conex, în
Programul Naþional pentru Aderarea la Uniunea
Europeanã.
Instrumentul structural de pre-aderare16 este destinat sã finanþeze intervenþiile
structurale, în special în vederea preluãrii de cãtre
þãrile candidate a normelor europene în materie
de infrastructuri în domeniul mediului
înconjurãtor ºi al transporturilor17.
Asistenþa financiarã pentru agricul18
turã este destinatã sã finanþeze necesitãþile de
maximã urgenþã ale agriculturii ºi dezvoltãrii rurale
ºi se referã, în principal, la ameliorarea eficacitãþii
exploatãrilor agricole, promovarea produselor de
calitate, regruparea ºi repertorierea terenurilor,
diversificarea activitãþilor economice în zonele
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rurale, respectarea mediului înconjurãtor în
activitãþile agricole, ca ºi ameliorarea infrastructurilor ºi satelor (avându-se, de asemenea, în vedere
conservarea patrimoniului rural ºi pe distribuirea
de asistenþã tehnicã). La rândul sãu, ºi acest
instrument urmãreºte facilitarea preluãrii acquis-ului
comunitar în domeniile prioritare identificate de
Parteneriatul pentru aderare. Alocarea fondurilor
se face în cadrul Parteneriatului de aderare ºi este
însoþitã de o clauzã de condiþionalitate ce se
raporteazã la respectarea prioritãþilor incluse în
Parteneriat.
De asemenea, a fost instituit un mecanism
de recuperare destinat statelor care întâmpinã cele
mai mari dificultãþi în pregãtirea pentru aderare.
Parteneriatul pentru aderare a fost
definit de Consiliul European de la Luxemburg ca
axa esenþialã a strategiei de pre-aderare ºi a relaþiilor
între Uniune ºi þãrile din Europa Centralã ºi de Est,
mobilizând toate formele de asistenþã acordatã
þãrilor candidate. În fapt, prin acest instrument care
încearcã sã împleteascã principii contrare  principiul non-discriminãrii ºi principiul diferenþierii ,
Uniunea a dat un rãspuns economic ºi politic þãrilor
candidate. Astfel, Parteneriatul a fost definit în
termeni identici cu toate cele zece þãri candidate,
þinând însã seama de situaþia diferitã a acestora.
Parteneriatul pentru aderare este un instrument
juridic care stipuleazã clar demersurile pe care þãrile
în cauzã le au de fãcut, într-o relaþie de parteneriat
cu Uniunea Europeanã, ºi cu ajutorul financiar al
acesteia  proporþional cu eforturile depuse de þãrile
în cauzã  în vederea aderãrii. El cuprinde obiective
ce sunt propuse în vederea aderãrii, ca ºi mãsuri
pe termen mediu ºi scurt, identificate pe fiecare
sector, pentru o mai uºoarã atingere a obiectivelor
propuse.
Parteneriatele pentru aderare au fost
definitivate în martie 1998 de cãtre Comisia
Europeanã cu fiecare din þãrile în cauzã. Fãrã a
angaja în mod formal nici una dintre pãrþi, dat fiind
faptul cã aceste instrumente nu sunt semnate,
Parteneriatele angajeazã totuºi þãrile candidate, dat
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fiind faptul cã fiecare dintre aceste þãri trebuie sã
rãspundã prioritãþilor enumerate în Parteneriat
printr-un Program Naþional de Aderare, ce
angajeazã, în mod evident, autoritãþile statului în
cauzã. Programul Naþional este, deci, elaborat de
autoritãþile competente ale statului respectiv, iar
compatibilitatea acestui Program cu Parteneriatul
pentru aderare este verificatã de Comisia
Europeanã. Acest aspect al compatibilitãþii cu
Parteneriatele pentru aderare îºi are întreaga
semnificaþie pentru cã, în funcþie de aceastã
coordonare, UE acordã ajutorul financiar promis
ºi pentru cã, în funcþie de realizarea aspectelor
subliniate în parteneriate, se analizeazã capacitatea
þãrii în cauzã de a adera la UE. Primul raport al
Comisiei, referitor la gradul de îndeplinire a
prioritãþilor Parteneriatului pentru aderare a fost
fãcut în decembrie 1998, la Consiliul European de
la Viena, urmãtorul fiind prezentat Consiliului
European de la Helsinki din decembrie 1999.
În urma acestui ultim raport, ca ºi a
evenimentelor politice continentale la care þãrile din
Estul Europei au luat parte alãturi de statele membre
ale Uniunii Europene, Consiliul European de la
Helsinki19 a decis începerea negocierilor ºi cu
celelalte þãri candidate, care nu începuserã
negocierile de aderare în urma Consiliului European
de la Viena. Este vorba de Bulgaria, Letonia,
Lituania, România20 ºi Slovacia. Astfel, se poate
vorbi acum de un proces complex de extindere a
Uniunii Europene, în care toate þãrile candidate
negociazã concomitent. În acelaºi timp însã,
aderarea va avea loc în momentul în care
respectivele þãri vor fi pregãtite din punctul
de vedere al preluãrii acquis-ului comunitar
ºi în care, de asemenea, Uniunea Europeanã va fi
fãcut modificãrile instituþionale necesare în vederea
unei funcþionãri eficace dupã extindere. Aceste
modificãri se referã, în special, la numãrul membrilor
Comisiei Europene, ponderea voturilor statelor
membre în Consiliul Uniunii Europene, ºi
recalcularea numãrului de membri ai Parlamentului
European, cu menþiunea cã numãrul total al
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acestora este în principiu fix. În acest sens, a fost
începutã la data de 15 februarie 2000 Conferinþa
interguvernamentalã pentru modificarea Tratatului
asupra Uniunii Europene.
Un proces  funcþie de eforturile
proprii ale þãrilor candidate la aderare.
Exemplul României
România a prezentat în luna martie a anului
2000 Strategia naþionalã de dezvoltare economicã
pe termen mediu, urmând a prezenta o formã
extinsã a strategiei în vederea aderãrii la Uniunea
Europeanã, incluzând ºi un plan de mãsuri cu
scadenþe precise pe trimestre ºi ani, în luna mai a
anului în curs. Strategia de dezvoltare economicã,
însoþitã de o declaraþie semnatã de Preºedintele
României, de copreºedinþii Comisiei de
Fundamentare a Strategiei Naþionale de Dezvoltare
Economicã21 ºi de liderii partidelor politice
reprezentate în Parlament, marcheazã consensul
principalelor forþe politice româneºti în adoptarea
mãsurilor necesare pentru aderarea la Uniunea
Europeanã. Declaraþia, preluând liniile importante
ale strategiei, prevede o serie de mãsuri destinate
sã asigure crearea unei economii de piaþã
funcþionale, compatibile cu principiile,
normele, mecanismele, instituþiile ºi politicile
Uniunii Europene, consemneazã faptul cã atât
reforma cât ºi integrarea constituie nu cauza
dificultãþilor cu care se confruntã economia
naþionalã, ci calea soluþionãrii lor ºi marcheazã
credinþa semnatarilor ei în existenþa premiselor ca,
la orizontul anului 2007, România sã poatã
îndeplini condiþiile esenþiale de aderare22. În ceea
ce priveºte mãsurile concrete ce vor duce la acest
deziderat, strategia prevede, între altele:
 finalizarea ºi consolidarea construcþiei
instituþionale a economiei de piaþã prin:
clarificarea durabilã a drepturilor de proprietate,
continuarea privatizãrii; asigurarea coerenþei
funcþionale ºi a stabilitãþii cadrului legislativ;
încheierea reformei sistemului bancar;

reglementarea precisã a regimurilor
monopolurilor naturale ºi combaterea eficace a
monopolurilor economice; dezvoltarea concurenþei prin simplificarea procedurilor de intrare
pe piaþã ºi reducerea drasticã a duratei de
operaþionalizare a falimentului etc.;
 eliminarea restricþiilor pe partea ofertei ºi
stimularea acesteia;
 redimensionarea ramurilor industriale cu cele
mai grele probleme, revigorarea sectorului viabil
inhibat (din cauza subcapitalizãrii), accelerarea
procesului de restructurare a economiei;
 orientarea pro-export a politicii comerciale etc.23.
Adoptatã de Guvernul României la data
de 16 martie 2000, strategia reprezintã, din punct
de vedere juridic, angajamentul puterii executive
de a urma orientãrile definite de strategie, ºi de a
pune în aplicare mãsurile prevãzute de aceasta.
Pentru adoptarea unor mãsuri precise ºi a
unui calendar pentru realizarea acestora, a început,
în a doua jumãtate a lunii martie, redactarea versiunii
extinse a strategiei de dezvoltare economicã a
României. Aceastã versiune urmeazã a fi prezentatã
Comisiei Europene la data de 20 mai 2000. Se
poate, deci, considera cã România depune eforturi
în vederea aplicãrii ºi asigurãrii succesului strategiei
de pre-aderare definite de Uniunea Europeanã.
Pentru moment, în perioada redactãrii
versiunii extinse a strategiei, s-ar putea argumenta
existenþa unei cooperãri doar la nivel formal sau
declarativ, dacã nu ar exista Programul Naþional pentru
Aderare a României la Uniune. Realizat de fostul
Departament pentru Integrare Europeanã ºi de
Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu
Comisia Europeanã, acest program, ce se aplicã deja
ºi care cuprinde mãsuri concrete în vederea preluãrii
acquis-ului comunitar, rãspunde la nivel practic
prevederilor Parteneriatului pentru aderare în scopul
îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga. Pe de altã
parte, strategia, chiar în forma sa concisã, conþine
prevederi de ordin practic, a cãror aplicare se poate
argumenta a fi, pentru moment, un factor de timp.
O problemã ce se pune, din acest punct
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de vedere, este coordonarea Strategiei naþionale
de dezvoltare economicã a României cu Programul
Naþional de Aderare. Programul Naþional este,
pentru moment, instrumentul în baza cãruia se
desfãºoarã relaþiile la nivel practic între Uniunea
Europeanã ºi România, ºi în baza cãruia Comisia
Europeanã decide alocarea fondurilor pentru
asistenþa financiarã. În mãsura în care Programul
Naþional a fost definit ca aplicabil pânã în anul 2000,
iar versiunea extinsã a strategiei de dezvoltare
economicã este încã în stadiul de redactare, este
de presupus cã aceastã problemã îºi va gãsi soluþia
în aplicarea succesivã a celor douã documente.
În orice condiþii, rãspunsul României la
strategia consolidatã de pre-aderare, definitã de
Uniunea Europeanã, trebuie sã se contureze acum
în plan practic, prin aplicarea mãsurilor incluse în
strategia de dezvoltare economicã pe termen mediu.
Modul în care România va asigura procesul
de tranziþie spre o economie de piaþã funcþionalã ºi
va progresa în preluarea acquis-ului comunitar,
precum ºi modalitatea în care aceasta va dezvolta
relaþiile cu Uniunea Europeanã, sunt fundamentale
pentru ritmul negocierilor de aderare, cãci, chiar
dacã este vorba de un proces global de extindere
a Uniunii Europene, este cert faptul cã aderarea se
va face în funcþie de eforturile concretizate ºi de
progresele înregistrate de fiecare stat candidat în
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga.
NOTE
Uniunea Europeanã este, în termenii Tratatului de la
Maastricht, compusã din trei piloni: Comunitatea
Europeanã, Politica Externã ºi de Securitate Comunã ºi
Cooperarea în materie de Justiþie ºi Afaceri Interne.
Comunitatea Europeanã este compusã, la rândul sãu, din
cele trei comunitãþi, ºi anume: Comunitatea Europeanã a
Cãrbunelui ºi Oþelului, Comunitatea Europeanã a Energiei
Nucleare ºi Comunitatea Economicã Europeanã. Dat fiind
faptul cã Tratatul de la Maastricht nu a conferit Uniunii
Europene personalitate juridicã, tratatele sunt semnate
de Comunitatea Europeanã sau de Comunitãþile Europene,
în funcþie de domeniile cuprinse în acestea, ºi de Statele
membre ale Uniunii Europene.
1
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Primele Acorduri europene au fost semnate în decembrie
1991 cu Polonia, Ungaria ºi Cehoslovacia, fiind urmate,
în februarie 1992, de Bulgaria, România, Republica Cehã
ºi Slovacia (ca urmare a scindãrii Cehoslovaciei). Astfel
de acorduri au fost semnate, în iunie 1995, cu Estonia ºi
Lituania, iar, în iunie 1996, cu Slovenia.
3
Consiliul European de la Copenhaga, 21/22 iunie 1993,
Conclusions de la Presidence, Bulletin officiel des
Communautes Europeennes, no.6/1993, punctul I.
4
Consiliul European de la Copenhaga, 21/22 iunie 1993,
Conclusions de la Presidence, precitat.1
5
Consiliul European de la Madrid, 15/16 decembrie 1995.
Conclusions de la Presidence, Bull. UE nr.12/1995,
punctul I.
6
Consiliul European de la Florenþa, 21/22 iunie 1996,
Conclusions de la Presidence, Bull:UE nr.6/1996, punctul I.
7
Consiliul European de la Essen, 9-10 decembrie 1994,
Conclusions de la Presidence, Bull. CE nr.12/1994,
punctul I.
8
Pologne, Hongrie. Aide a la Restructuration
Economique, program definit iniþial de Comunitatea
Europeanã, în 1991, în scopul ajutorãrii economice a
Poloniei ºi Ungariei, ºi extins, apoi, ºi la celelalte þãri din
Europa Centralã ºi de Est, candidate la aderarea la Uniunea
Europeanã.
9
Livre blanc sur la preparation des Etats associes de
lEurope Centrale et Orientale a leur integration dans le
marche interieur de lUnion, Bruxelles, 03.05.1995,
DOC.COM (95)163 final.
10
Acquis communautaire  totalitatea actelor juridice,
de drept primar ºi drept derivat, adoptate de Comunitãþile
Europene, mai apoi Uniunea Europeanã, de-a lungul
timpului; practic întreaga structurã juridicã a construcþiei
europene.
11
Consiliul European de la Amsterdam, 16-17 iunie 1997,
Conclusions de la Presidence, Bull. UE nr.6/1997, pct.I.
12
DOC.COM (97)2000, Agenda 2000  Pentru o Uniune
mai puternicã ºi mai mare, 15.07.1997.
13
Consiliul European de la Luxemburg, 12-13 decembrie
1997, Conclusions de la Presidence, Bull. UE nr.12/1997,
pct.I.
14
DOC.COM (97)2000, Agenda 2000  Pentru o Uniune
mai puternicã ºi mai mare, 15.07.1997.
15
Consiliul European de la Copenhaga a specificat cã
aderarea presupune din partea þãrilor candidate ca acestea
sã aibã instituþii stabile, care sã garanteze democraþia,
supremaþia dreptului, drepturile omului, respectul ºi
protecþia minoritãþilor (criteriul politic). Criteriile
economice, în numãr de douã sunt existenþa unei economii
de piaþã viabile ºi capacitatea de a face faþã presiunii
concurenþiale ºi forþelor de piaþã în interiorul UE. Existenþa
unei economii de piaþã viabile presupune ca echilibrul
între cerere ºi ofertã sã se nascã din liberul joc al forþelor
de piaþã; preþurile ºi schimburile comerciale sã fie
liberalizate; sã nu existe nici o opreliºte la intrarea pe
piaþã (crearea de noi întreprinderi) sau la ieºirea de pe
piaþã (falimentul); sã existe sistemul juridic necesar,
inclusiv reglementãrile relative la dreptul de proprietate;
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sã se poatã aplica legile ºi contractele; sã fie atinsã
stabilitatea macro-economicã, respectiv o stabilitate
adecvatã a preþurilor ºi o configuraþie durabilã a finanþelor
publice ºi a soldului extern; sã existe un larg consens în
ceea ce priveºte fundamentele politicii economice;
sectorul financiar sã fie suficient dezvoltat pentru a orienta
fondurile economisite cãtre investiþii productive.
Capacitatea de a face faþã presiunii concurenþiale ºi
forþelor de piaþã în interiorul UE presupune un minimum
de competitivitate în principalele sectoare economice ale
þãrilor candidate. Principalele elemente ce ar trebui luate
în considerare din acest punct de vedere sunt urmãtoarele:
existenþa unei economii piaþã viabile, prezentând un grad
de stabilitate macro-economicã suficient pentru ca agenþii
economici sã poatã decide într-un mediu stabil ºi
previzibil; un volum suficient, la un cost adecvat, de
resurse umane ºi materiale, inclusiv în ceea ce priveºte
infrastructurile, învãþãmântul, cercetarea ºi perspectivele
de evoluþie; mãsura în care acþiunea instituþiilor publice
ºi legislaþia influenþeazã competitivitatea prin intermediul
politicii comerciale, politicii de concurenþã, ajutoarele
publice, sprijinul cãtre întreprinderile mici ºi mijlocii; gradul
ºi ritmul integrãrii comerciale la Uniunea Europeanã atinse
de þara în cauzã în momentul precedent lãrgirii Uniunii;
proporþia întreprinderilor mici, mai ales dacã acestea tind
sã exploateze un acces mai bun la piaþã. Al treilea criteriu
definit de Consiliul European de la Copenhaga este
acceptarea obiectivelor Uniunii economice ºi monetare,
capacitatea þãrii în cauzã de a asuma obligaþiile ºi mai ales
de a adera la obiectivele uniunii politice, economice ºi
monetare, ceea ce presupune, între altele, independenþa
bãncii centrale; supravegherea coordonãrii politicilor
economice (programe naþionale de convergenþã,
supraveghere multilateralã, proceduri necesare în ceea
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Justiþia comunitarã
CÃTÃLIN CIUBOTÃ
1. Organizarea ºi natura justiþiei
comunitare
În contextul în care România, încã din 1
februarie 1993 a semnat acordul de asociere cu
Comunitãþile europene ºi statele membre ale
acestora, ratificat prin Legea nr.20 din 6 aprilie
1993 (Monitorul Oficial nr.73 din 12 aprilie 1993),
intratã în vigoare la 1 februarie 1995, dar mai ales
o datã cu începerea negocierilor de aderare, apare
ca absolut necesarã cunoaºterea aprofundatã a
cadrului juridic legal ºi instituþional comunitar. Un
vechi adagiu roman spune cã «nimeni nu se poate
scuza invocând necunoaºterea legii» (nemo
censetur ignorare legem). Credem cã ar fi o
greºealã capitalã pentru întregul corpus social
românesc sã adere la o ordine socialã, economicã,
politicã ºi juridicã, fãrã a-i cunoaºte bine structura
de ansamblu, resorturile ºi pârghiile care o animã.
Simpla dorinþã, chiar entuziastã, de integrare în
structurile UE, neînsoþitã de o atitudine responsabilã
ºi conºtientã, atât din partea guvernanþilor cât ºi a
guvernaþilor, este absolut insuficientã, iar pe fondul
unei lipse de informare ºi calificare în domeniu,
poate duce la consecinþe greu previzibile.
Unul din domeniile pe care România trebuie
sã îl cunoascã este cu siguranþã justiþia comunitarã.
În ceea ce priveºte structura ºi organizarea
Curþii câteva precizãri sunt utile.
Curtea de Justiþie a fost conceputã ca o
instituþie de sine stãtãtoare  ce înlocuia Curtea de
Justiþie a Comunitãþii Cãrbunelui ºi Oþelului (CECA)
 exercitând competenþele ce îi erau atribuite, prin
cele trei tratate constitutive. Încã de la înfiinþare
sediul Curþii a fost la Luxemburg. Nu mai puþin
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adevãrat este faptul cã în termenii art. 3 din Decizia
reprezentanþilor guvernelor statelor membre din 8
aprilie 1965 acest sediu era provizoriu. Regulile
aplicabile în ceea ce priveºte competenþa Curþii ºi
procedura aplicabilã sunt prevãzute în mai multe
texte (tratatele constitutive, protocoalele referitoare
la statutul Curþii, protocolul referitor la interpretarea
Convenþiei din 27 septembrie 1968 referitor la
competenþa judiciarã ºi la executarea deciziilor în
materie civilã ºi comercialã, Actul Unic European
din 1986 etc.).
Compusã iniþial din 7 judecãtori ºi 2
avocaþi generali, Curtea de Justiþie are în momentul
de faþã prin efectul aderãrilor succesive a noilor
state 16 judecãtori ºi 9 avocaþi generali. Membrii
Curþii sunt numiþi de comun acord de guvernele
statelor membre fiind aleºi dintre «personalitãþile
oferind toate garanþiile de independenþã ºi care
întrunesc condiþiile cerute pentru exercitarea în þãrile
lor a celor mai înalte funcþii jurisdicþionale sau care
sunt juriºti având competenþe notorii» (art. 167 din
tratatul CEE, art.32 din Tratatul CECA ºi art. 139
din Tratatul CEEA). Mandatul judecãtorilor ºi
avocaþilor generali este de 6 ani, putând fi reînnoiþi
fãrã limitãri. Înainte de a prelua funcþia, judecãtorii
ºi avocaþii generali depun un jurãmânt, angajându-se
a o exercita într-o deplinã imparþialitate, conºtienþã ºi
respect al secretului deliberãrii. Judecãtorii ºi avocaþii
generali se bucurã de anumite privilegii ºi imunitãþi,
în special de jurisdicþie. În ceea ce priveºte actele
oficiale îndeplinite de judecãtorii ºi avocaþii generali
în exercitarea funcþiilor încredinþate, ei se bucurã
de imunitate ºi dupã încetarea funcþiei. Fiecare
judecãtor ºi avocat general dispune de un cabinet
compus din trei referenþi ºi trei secretari.
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Dintre judecãtori, prin vot secret, se
desemneazã preºedintele Curþii de Justiþie pentru
un mandat de trei ani care poate fi reînnoit. Acesta
conduce lucrãrile Curþii, prezideazã audierile,
precum ºi deliberãrile din camera Consiliului.
Competenþele sale jurisdicþionale sunt însã limitate.
În structura Curþii se evidenþiazã ºi
grefierul, care este numit de Curte, dupã
consultarea avocaþilor, pentru o perioada de 6 ani,
stabilindu-i ºi statutul. Grefierul este asistat de un
grefier adjunct, iar în condiþiile în care nu mai
corespunde condiþiilor cerute sau nu-ºi îndeplineºte
atribuþiile ce îi revin poate fi revocat. Grefierul
îndeplineºte atribuþii de naturã dublã: procedurale
ºi administrative.
În ceea ce priveºte organizarea Curþii,
aceasta lucreazã în ºedinþe plenare, existând totuºi
posibilitatea ca, datoritã volumului mare de lucru,
din motive de rapiditate sã se lucreze în Camere
alcãtuite din trei sau cinci membri. Camerele se
ocupã de instrumentarea cauzelor, putând judeca
ºi anumite categorii de cauze. Curtea delibereazã
numai în prezenþa unui numãr impar de judecãtori,
în situaþia în care numãrul judecãtorilor este par,
judecãtorul cu o vechime mai micã abþinându-se
de a participa la deliberãri.
În acest context, o cerere prin care se
introduce o acþiune va fi examinatã de preºedinte,
care o va încredinþa unei Camere pentru cercetãri
prealabile, desemnând un judecãtor din acea
Camerã în calitate de raportor. Raportorul are
obligaþia de a studia dosarul ºi de a prezenta Curþii
un raport prealabil care va cuprinde aspectele
faptice, precum ºi opinia sa în legãturã cu necesitatea
cercetãrilor preliminare. De asemenea, poate
expune în scris întrebãri pentru pãrþi, precum ºi
problemele mai importante care apar în cauza
respectivã, încercându-se în acest fel sã se aducã
anumite clarificãri. Înainte de procedura oralã,
raportorul întocmeºte un raport de audienþã ce
cuprinde aspectele de fapt, susþinerile pãrþilor.
Judecãtorului raportor îi revine sarcina de a redacta
partea din hotãrâre privitoare la problemele de

drept, care va fi supusã Curþii. Aceasta din urmã
îºi poate însuºi sau poate chiar solicita modificãri,
uneori chiar contrare opiniilor judecãtorului
raportor .
Crearea de la începutul procesului de
integrare europeanã a unei Curþi de Justiþie, care
sã asigure respectarea dreptului comunitar în
aplicarea ºi interpretarea tratatelor, a avut un rol
determinant în evoluþia Comunitãþilor. De altfel,
însãºi existenþa unei Curþi de Justiþie este un element
esenþial al procesului de integrare, cãci sistemul de
repartizare a competenþelor pe care acesta îl
comportã, presupune, pe de o parte, garanþia
pentru fiecare stat membru cã respectarea sa va fi
asiguratã atât de instituþii cât ºi de celelalte state
membre ºi implicã, pe de altã parte, menþinerea
uniformitãþii de aplicare a regulilor comune.
Negociatorii Tratatului CECA au abandonat rapid
ideea unui tribunal arbitral, la origine o idee
germanã, conceput într-un spirit internaþionalist, în
favoarea unei jurisdicþii cu o fizionomie proprie în
care judecãtorul comunitar avea în faþa sa justiþiabili
veritabili în persoana Statelor membre, instituþiilor
comunitare ºi a particularilor. Principiile care stau
la baza justiþiei comunitare erau fundamental diferite
de cele proclamate în dreptul internaþional public
clasic. Aceste diferenþe se evidenþiau astfel :
 întreaga justiþie internaþionalã are, cel puþin în
starea actualã de dezvoltare a societãþii la nivel
internaþional, o naturã esenþialmente voluntarã,
consensualã. În acest context sesizarea instanþei
arbitrale este funcþie de existenþa unui compromis
intervenit între pãrþi ce reflectã acordul lor de
voinþã. Este vorba în principal de Curtea Internaþionalã de Justiþie de la Haga, organismul jurisdicþional
principal al Organizaþiei Naþiunilor Unite, jurisdicþie
care prin atribuþii ºi funcþii este în principal
facultativã, deoarece doar o minoritate a statelor
membre a uzat de articolul 36 din statut. În acest
fel, Curtea de Justiþie a Comunitãþilor Europene
dispune în principal de o jurisdicþie obligatorie, ceea
ce semnificã faptul cã poate fi sesizatã unilateral nu
numai împotriva statelor membre (art.169, 170 CE)
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dar ºi în domeniile în care competenþa sa este
exclusivã faþã de orice altã dispoziþie legalã ; astfel
art.219 CE precizeazã cã : «Statele membre se
angajeazã de a nu supune vreun diferend relativ la
interpretarea ºi aplicarea prezentului tratat altui mod
de reglementare decât cel prevãzut în prezentul
tratat».
 judecãtorul internaþional suportã, în principiu,
imperfecþiunile ºi lacunele dreptului aplicabil, ceea
ce în practicã duce la distincþia între litigii justiþiabile
(diferende de ordine juridicã: art.36 din Statutul
Curþii Internaþionale de Justiþie ) ºi ne-justiþiabile
precum practica de non-liquet. Judecãtorul
comunitar, asemãnãtor unui judecãtor naþional, nu
poate refuza a se pronunþa, sub sancþiunea denegãrii
de dreptate, invocând ca pretext caracterul inexistent
sau întunecat al legii. Din aceastã perspectivã rolul
judecãtorului comunitar este acela de «a asigura
respectul dreptului în aplicarea ºi interpretarea
prezentului tratat » (art.64 CE) fãrã a se face nici
o referire la natura regulii aplicabile, ceea ce lasã
judecãtorului comunitar o totalã independenþã în
alegerea izvoarelor juridice pe care le supune
interpretãrii.
 Curtea de Justiþie a Comunitãþilor judecã litigiile
dintre particulari (persoane fizice sau juridice) ºi
instituþii, primii având un acces direct, chiar dacã
existã anumite limitãri. Aceasta se constituie într-o
diferenþã fundamentalã, atât Curtea Internaþionalã
de Justiþie de la Haga cât ºi Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului de la Strasbourg neputând fi
sesizate direct de simpli particulari.
 Jurisdicþiile internaþionale decid prin sentinþe sau
hotãrâri care au forþã obligatorie pentru statele în
cauzã precum ºi în ordinea internaþionalã. Hotãrârile
Curþii de Justiþie a Comunitãþilor au nu numai forþã
obligatorie, dar ºi forþã executorie pe teritoriul
statelor membre (art.44 CECA, art.187 CE).
Hotãrârile date împotriva particularilor sunt
executate de autoritãþile naþionale, prin simpla
verificare de cãtre autoritãþile naþionale a
veridicitãþii, deci fãrã procedura de exequatur.
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2. Funcþiile justiþiei comunitare
Fiind o ordine juridicã supusã unui drept
comun, comunitãþile europene trebuie sã dispunã
de un sistem judiciar pe mãsurã, capabil sã
garanteze nu numai respectul dar ºi unitatea aplicãrii
dreptului comunitar. Din acest punct de vedere
Curtea îndeplineºte o quadruplã funcþie:
a. Funcþia de justiþie administrativã. Din punct
de vedere politic ºi juridic era imposibil ca þãrile
membre, toate cunoscând sistemul democratic al
statului de drept, sã nu transpunã mai mult sau mai
puþin acest tip de regim în ordinea comunitarã pe
care tindeau sã o instituie. Întreprinderile de
cãrbune ºi oþel nu puteau fi lãsate la voia întâmplãrii
fãrã garanþiile necesare ale Înaltei Autoritãþi, mai
ales în condiþiile în care controlul politic al Adunãrii
parlamentare era limitat. Prima justificare logicã a
creãrii unui sistem juridic comunitar a fost aceea
de a proteja diversele subiecte de drept împotriva
acþiunilor ilegale sau prejudiciabile ale instituþiilor
comunitare. Din acest punct de vedere, Curtea
de justiþie apãrea ca o transpunere a Consiliului de
Stat francez, sistemul comunitar consacrând
arsenalul aproape complet de acþiuni în justiþie
specifice Franþei în domeniul contenciosului
administrativ. Atribuþiile fiecãrei instituþii sunt fixate
prin Tratat ºi dreptul derivat (art.4 CE); sancþiunea
acestui principiu rezultã din posibilitatea de a anula
pentru cauza de ilegalitate actele normative ale
instituþiilor (art.33 CECA, art.173 CE de exemplu)
de a constata carenþa lor legislativã (art.35 CECA,
art.175 CE, art.148 Euratom) sau de a aprecia
validitatea pe cale excepþiei (art.184 CECA,
art.156 Euratom) sau retrimiterea prejudicialã
(art.41 CECA, art.177 CE, art.150 Euratom).
Atunci când protecþia intereselor o cere, o acþiune
în plinã jurisdicþie este pusã la dispoziþie pentru a
obþine repararea prejudiciilor cauzate sau
reformarea sancþiunilor pronunþate (art.40, 36
CECA, art.178, 172 CE, art188, 144 Euratom).
De asemenea agenþii ºi funcþionarii comunitari pot
sesiza Curtea cu litigii ce se vor judeca în
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contradictoriu cu instituþia lor (art.179 CE, art.152
Euratom).
b. Funcþia de justiþie constituþionalã. Atribuind
competenþe Comunitãþilor, legiuitorul comunitar nu
putea sã omitã o reglementare constituþionalã de
tip federal, de naturã sã distingã între competenþele
statelor membre ºi cele ale comunitãþilor,
menþinându-se un echilibru între acestea. Astfel
fiecare instituþie nu poate acþiona decât în limitele
competenþelor ce i-au fost atribuite. Curtea poate
astfel sã anuleze actele unei instituþii comunitare sau
sã sancþioneze nu numai la sesizarea unui stat
membru dar ºi a altei instituþii comunitare. De
asemenea, ansamblul de competenþe consultative
conferite Curþii, care îi permit sã se pronunþe
referitor la compatibilitatea tratatelor cu acordurile
internaþionale pe care comunitatea le are în vedere
(art.228 CE) sau revizuirea tratatelor completeazã
caracterul constituþional al atribuþiilor Curþii.
c. Funcþia de justiþie internaþionalã. Impunând
obligaþii Statelor membre, tratatele trebuiau sã ofere
ºi mijloace de naturã sã asigure respectarea
acestora. În acest fel fiecare stat dispune de o
acþiune prin care se pot soluþiona diferendele ce
pot apãrea între partenerii comunitari referitor la
aplicarea sau interpretarea dreptului comunitar
(art.170 CE, art.142 Euratom). De asemenea
Curtea este abilitatã sã decidã pentru orice diferend
ce ar apare între Statele membre în legãturã cu
obiectul tratatelor, dacã statele decid a-l supune
Curþii, în baza unui compromis (art.89 CECA, art.
182 CE, art. 154 Euratom).
d. Funcþia de echilibru. Þine de domeniul
evidenþei ca diferenþele de naturã culturalã,
lingvisticã, economicã, juridicã pot crea dificultãþi
în dezvoltarea edificiului comunitar. Era firesc ca
aceste diferenþe sã fie gerate într-un context
instituþional, ce în mod obligatoriu trebuia sã aibã
ºi o componentã judiciarã. Se poate spune chiar cã
în realizarea acestei funcþii, Curtea de Justiþie s-a
configurat atât sub aspect instituþional, dar mai ales
sub aspect jurisprudenþial. Natura de drept comun
a dreptului comunitar implicã o aplicabilitate

uniformã în întreg ansamblul comunitar. În plan
tehnic aceastã funcþie regulatoare este asiguratã prin
intermediul retrimiterii prejudiciale în interpretare
(art. 177 CE, art. 150 Euratom) care asigurã prin
intermediul curþii o jurisdicþie unicã ºi o interpretare
oficialã autenticã a dreptului comunitar.
Nevoia creãrii unui sistem jurisdicþional
comunitar bine articulat ºi coerent a dus la apariþia
unui edificiu judiciar inedit, atât prin structura sa
cât ºi prin funcþiile pe care le îndeplineºte.
Sistemul judiciar comunitar se evidenþiazã
prin faptul cã Instanþa comunitarã, Curtea de
Justiþie, nu este un simplu organism judiciar (cum
este Curtea Internaþionalã de Justiþie, art. 92 din
Carta Naþiunilor Unite), nici o autoritate judiciarã,
ci ne aflãm în prezenþa unei veritabile puteri judiciare
comunitare.
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Europa ºi transformarea mentalitãþilor
RALUCA URSACHI
La Helsinki, România împreunã cu alte þãri
din sud-estul Europei au fost invitate în mod oficial
la negocierile de aderare la Uniunea Europeanã.
Iatã un eveniment cu profunde consecinþe, ce
impune regândirea ºi redefinirea nu numai a spaþiului
politic ºi cultural românesc (ºi est-european), ci ºi
a Europei ca întreg. În ce ne priveºte, evenimentul
ar trebui în mod logic sã punã capãt unui istoric
complex de abandon. Desigur, aceasta marcheazã
doar începutul unui lung proces de negocieri,
integrarea nu este nici pe departe un proces facil
sau de scurtã duratã. Totuºi, în ceea ce urmeazã
voi aborda acest proces ca fiind deja început,
atitudinea Europei faþã de þãrile din Rãsãrit ca fiind
una constructivã, iar intrarea în Europa ca fiind
doar o chestiune de timp.
Atât de simplu? Cum ne putem regãsi în
aceastã nouã definire  nouã pentru noi cât ºi
pentru ei, în condiþiile în care ideea de Europa se
confundã cu Occidentul, iar literatura sugereazã
faptul cã Europa a început sã dobândeascã o
conºtiinþã de sine atunci când ºi-a demarcat hotarele
spre Rãsãrit? Într-adevãr, cum observã Alexandru
Duþu, ideea de Europa se înscrie în transformãrile
mentalitãþilor, atât a celor din Rãsãrit cât ºi a celor
din Apus. Corespunde oare actului istoric de la
Helsinki o regândire a acestui concept de Europa (care
voi arãta cã a fost iniþial conceput ca o singurã laturã
a unei dihotomii)? Înseamnã oare Helsinki cã Rãsãritul,
aceastã alteritate a Europei, s-a mutat (sau e pe cale
sã o facã) de partea cealaltã a versus-ului  sau este
Helsinki semnul unei transcendenþe a acestei
dihotomii?
Voi arãta în cele ce urmeazã cã ideea de
Europa, aºa cum s-a cristalizat în procesul modern
de integrare supranaþionalã, presupune în mod
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necesar existenþa unei identitãþi europene definitorii
la nivelul fiecãrui cetãþean, identitate care la rigoare
sã fie mai puternicã ºi mai semnificativã decât
identitatea definitã de naþionalitate. În continuare,
voi arãta cã acest proiect, aºa cum a fost definit
pânã acum, implicã adâncirea dihotomiei Est-Vest,
care are deja rãdãcini adânci în conºtiinþa ambelor
tabere. Chiar ºi iluministului proiect habermasian, de a furniza o definire a apartenenþei prin
politic, prin cetãþenie ºi nu prin cliºeele emoþionale
ale naþionalismului, i se pot aduce obiecþiuni; cea
mai semnificativã dintre acestea, dupã pãrerea mea,
rãmâne cea a absenþei alteritãþii, a termenului de
diferenþiere.
Europa - o nouã identitate?
Existã viziunea conform cãreia aderarea la
Europa nu mai presupune aderenþa la o identitate,
la o determinare spiritualã drasticã precum în Evul
Mediu: Europa de azi e infinit mai modestã. Ea nu
mai are de propus un mit, ci o monedã. Nu mai
are de difuzat o dogmã, ci un simplu mod de
organizare, o reþetã socialã ºi economicã comodã.
(Andrei Pleºu, Un fleac utopic: integrarea
europeanã, în Chipuri ºi mãºti ale tranziþiei,
Humanitas 1996). Europa vãzutã doar ca formã,
deci, ca nume  încã nobil  al unei administraþii, al
unei proceduri reuºite. Integrarea europeanã a
început într-adevãr, spun unii teoreticieni1 , ca
proiect inter-guvernamental, ºi nu supra-naþional.
Aceasta înseamnã cã de la faza acordurilor între
guverne, de la detaliile tehnice ale înþelegerilor la
nivel înalt, s-a trecut la un proiect mult mai ambiþios:
acela al uniunii într-un singur spaþiu, nu doar
economic, ci ºi politic ºi cultural; instituþiile
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Comunitãþii au întâietate în faþa celor naþionale. Dar
chiar ºi dupã Maastricht, când Europa devine un singur
spaþiu, mentalitãþile epocii inter-guvernamentale se
dovedesc greu de schimbat. Numeroase studii,
sondãri ale opiniei publice occidentale ºi analize ale
stãrii societãþilor respective aratã cã într-adevãr,
conºtiinþa europeanã a occidentalului este vagã,
secundarã ca importanþã în universul preocupãrilor
sale ºi mai ales fãrã forma definitã pe care le-o
furniza conºtiinþa apartenenþei naþionale. Normativ
vorbind, aceastã atitudine nu poate fi decât
perceputã ca un fapt negativ, în condiþiile în care
se urmãreºte, în expresia faimoasã a Tratatului de
la Maastricht, realizarea unei Uniuni din ce în ce
mai strânse. Anthony D. Smith, în 1995, scria (în
Nations and Nationalism in a Global Era) cã o
uniune realã ºi efectivã poate fi realizatã doar în
condiþiile în care a avut loc o evoluþie proporþionalã
a percepþiilor, sentimentelor ºi atitudinilor populare
dinspre naþiune ºi statul naþional în direcþia unei
identitãþi europene atotcuprinzãtoare. Europa
viitorului, dacã va apãrea vreodatã, va fi una a
identificãrii ºi loialitãþii de masã la idealul european,
la egalitate cu, sau chiar în locul credinþelor ºi
identitãþilor naþionale, astfel încât un numãr mare al
locuitorilor continentului european nu numai cã se
vor considera în primul rând europeni, dar vor fi
pregãtiþi sã facã ºi sacrificii în numele acestui ideal.
Europa trebuie deci sã devinã un model
mai puternic chiar decât modelul identitar naþional,
susþin analiºtii acestei treceri de la statul-naþiune la
o nouã formã de comunitate. Se pot face (ºi se
fac) discuþii foarte largi pe tema raportului dintre
naþionalism ºi europenism  dar pentru scopurile
lucrãrii de faþã, mã mulþumesc sã afirm necesitatea
stabilirii unei identitãþi europene definitorii distincte,
pentru toþi cetãþenii ºi viitorii sãi cetãþeni. Se pot
invoca opinii ilustre ce sprijinã aceastã viziune,
susþinând-o cu elocvenþa necesitãþii logice ºi
normative; de la Jean Monnet, unul din pãrinþii ideii
europene, care regreta cã nu ºi-a început opera
europeanã prin culturã, în loc de oþel ºi cãrbune, la
intelectualul dizident Bronislaw Geremek (într-un

interviu acordat lui Stelian Tãnase în paginile acestei
reviste) care sprijinea aceastã viziune a Europei ce
trebuie construitã nu doar cu Piaþa Comunã, ci
de asemenea cu visele cetãþenilor sãi, ºi terminând
cu cel mai elocvent, Alexandru Duþu: a crede cã
Europa se va consolida prin treptata extindere a
pieþei comune nu poate fi decât visul de varã al
unui contabil. Europa nu poate fi clãditã decât pe
o conºtiinþã europeanã.
Iatã deci cã problema conºtiinþei de sine
a Europei devine, mai mult decât oricând, o
problemã criticã pentru proiectul european. Cum
ne-am definit pe noi înºine pânã acum în Europa 
atât noi, cât ºi ei? Teza pe care o susþin este cã
Rãsãritul ºi Apusul ºi-au fost indispensabile unul
altuia din punct de vedere identitar  anume, ºi-au
furnizat reciproc alteritatea.
Est ºi Vest  o dihotomie reciproc
avantajoasã
Conºtiinþa de sine presupune conºtiinþa de
celãlalt  definindu-ne pe noi îl definim ºi pe
celãlalt ca termen de comparaþie ºi diferenþiere
(diferenþa specificã fiind parte fundamentalã a
oricãrei definiþii). Alteritatea este astfel
indispensabilã Sinelui. Tot atât de fireascã este
ilustrarea unui portret despre sine extrem de
atrãgãtor, atribuind toate defectele pãrþii celeilalte
 iar într-un domeniu în care imaginarul ocupã un
loc atât de important precum în crearea unei
identitãþi colective (naþionale?), aceastã tendinþã
este cu atât mai evidentã. Pascal Bruckner, cu
limbajul direct ºi lipsa de menajamente ce îl
caracterizeazã ca eseist, scria (cu referire chiar la
identitatea Vestului democratic): Un duºman este
o provizie pentru viitor, o modalitate a unui grup
de a-ºi asigura coeziunea, de a se stabili ca
opozant; ºi cea mai bunã modalitate de a se reforma,
corectând neîncetat imaginea stângace pe care i-o
oferã celãlalt. Este, în sfârºit, certitudinea de a dura,
traversând ostilitatea celuilalt care, paradoxal, ne
sporeºte starea de bine negându-ne.
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Astfel, de-a lungul multor secole, Apusul
ºi Rãsãritul european s-au caracterizat în opoziþie
unul cu altul  urmând, de asemenea, ºi tendinþa
denigrãrii celuilalt. O ilustrare extrem de pertinentã
ºi eruditã a acestei istorii paralele a celor douã
Europe este oferitã de Alexandru Duþu în Ideea
de Europa ºi evoluþia conºtiinþei  lucrare în lumina
cãreia au fost puse multe din întrebãrile acestui
articol.
M-aº referi în primul rând la stereotipul
bizantinismului, de mare succes în mass-media
sau în alte contexte în care timpul preseazã ºi nu ne
mai îngãduie o revizuire a prejudecãþilor. Aceastã
etichetare are trimiteri religioase  respectiv la acea
ortodoxie necunoscutã, dar repede clasificatã de
Occident ca definind mentalitãþi ºi civilizaþii
orientale. Pânã azi Europa se percepe în termenii
schismei Ierusalimului, ca fiind ortodoxã ºi catolicã
 fãrã profunzimile spirituale pe care aceºti termeni
ar trebui sã le evoce, ci doar cu o imagine rapid
fãcutã la comanda politicului. Astfel, devine comod,
devine stereotipic sã definim o jumãtate de continent
ca fiind catolicã ºi altã jumãtate ca ortodoxã  cu
atributele respective (ortodoxia fiind caracterizatã ca
despotism oriental ºi cezaropapism, papistãºia
fiind perceputã ca iezuitã, perfidã, dedându-se la
machiaverlîcuri). Aceastã imagine politicã, cu
originile în Ierusalimul anului 1054, s-a perpetuat
pânã în zilele noastre, în teorii de tipul celei a lui
Huntington. Falia religioasã este una din
explicaþiile favorite chiar ale conflictului iugoslav.
Dupã cum scria la 1798 cãrturarul Grigorie
de la Râmnic (citat de Al. Duþu): Nu s-au
îndestulat geografii numai cu împãrþirea ce au fãcut
lumii, ci au dat ºi însuºiri la fiecare parte a ei. Cea
mai grãitoare ilustrare o constituie însuºi conceptul
de Balcani ºi balcanizare (înþeleasã ca divizare,
violenþã, naþionalism primitiv), artefact ideologic ºi
cultural pe baza cãruia a fost construitã o imagine
pozitivã ºi autosatisfãcãtoare a europeanului ºi
occidentalului  cum arãta Maria Todorova, poate
cea mai ferventã combatantã a balcanismului. În
ultima vreme, acest concept a fost discutat cu

S.P. nr. 80/2000

precãdere, poate din cauza proliferãrii sale ca
explicaþie mediaticã a conflictelor naþionaliste din
estul Europei, ºi poate ºi a faptului cã deconstructivismul postmodern regãseºte în aceastã sintagmã
exemplul prin excelenþã al stereotipului ce vrea sã
descrie o civilizaþie într-o singurã vorbã.
Aceastã împãrþire ce au fãcut lumii s-a
continuat cu variate alte stereotipuri din variate alte
epoci. Frazeologia rãzboiului rece a întâlnit un teren
ideal pentru a prinde rãdãcini; din nou, nevoia de
stereotipuri, de scurtãturi intelectuale, s-a vãdit în
succesul pe care l-au avut imaginile propagandei
comuniste ºi anti-comuniste: aici se vorbea de
occidentalul înecat în unt, rechinul rapace care
cântãreºte totul în arginþi, iar de partea cealaltã a
Cortinei de Fier prolifera imaginea socialistului
cenuºiu, confundabil, repetând tâmp sloganuri în
loc de a raþiona ºi având un comportament stereotip,
militãresc. Mã refer de pildã la imaginile promovate
în cinematografia din ambele tabere  într-adevãr,
ce poate fi mai persuasiv ºi mai remanent la nivel
de mase! Succesul acestor imagini constã în simplitatea lor, în negativismul lor atât de confortabil, ºi
în ignoranþa realitãþii. În ce mãsurã s-au pãstrat în
conºtiinþa colectivã aceste stereotipuri? În ce
mãsurã ne cunoaºtem mai bine? Cât de strãinã ne
este strãinãtatea?
Anthony Smith evoca tendinþa pan-europeanã de formare a unei conºtiinþe europene de
tipul celei naþionale, o unitate în numele unui trecut
mitic. Pan-europenii încearcã sã reînvie astãzi ceva
ce ar fi existat în trecut, dar a fost distrus de apariþia
statelor naþionale ºi a rãzboaielor lor pustiitoare,
ceva ce acum trebuie recuperat ºi repus în
circulaþie. Visul pan-european este unitatea idealã
a Europei creºtine medievale, cu virtuþile sale
cavalereºti ºi o identitate catolicã, o Europã a
elitelor, militantã ºi în expansiune.
Dar o astfel de imagine este exact cea
invocatã mai sus ºi analizatã de Alexandru Duþu:
imaginea Europei medievale contrastând cu Bizanþul
oriental, implicând deci în mod necesar
schematizarea nedreaptã, pânã la eroare, a termenului
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de comparaþie. Cum oare poate fi realizatã unitatea
Europei împreunã cu Bizanþul?
Unele afirmaþii sugereazã cã balcanicii vor
deveni europeni atunci când se vor occidentaliza. O
primã reacþie a numiþilor balcanici la o astfel de
afirmaþie este revolta: imediat ne duce gândul la cultura,
la identitatea noastrã pe care musai o pierdem sau
mãcar o sãrãcim prin aceastã trecere de cealaltã
parte. Sunt necesare dezbateri clarificatoare asupra
propriei noastre identitãþi, istorice si culturale; Al. Duþu
vorbeºte de Bizanþul care nu este în totalitate oriental,
de ideea româneascã de Europa  cu tradiþie veche,
deºi diferitã de cea occidentalã. Sunt deci chestiuni
de dezbãtut: cãrui spaþiu aparþinem, ºi cãrui spaþiu
vrem sã aparþinem; avem de pierdut, identitar vorbind,
ºi dacã da, ce anume? Vom fi mai sãraci din punct de
vedere ontologic dacã ne lepãdãm de orice trãsãturã
ne-occidentalã? Afirmaþia poate fi interpretatã însã ºi
din punct de vedere al culturii politice  domeniu în
care Estul, ºi România în special, suferã de (justificate?)
complexe de inferioritate.
Patriotism constituþional?
Se poate replica întrebãrii mele iniþiale (ce ne
propune Europa ca model identitar?) cã pentru
România, aderarea la Uniunea Europeanã înseamnã
aderarea la un întreg sistem de valori, cele ale
democraþiei ºi libertãþii politice. Aceasta poate constitui
o legãturã identitarã suficient de puternicã pentru þãrile
din Est y compris România, pentru care alternativa
este extrem de prezentã în conºtiinþa colectivã. Jurgen
Habermas propunea o reinterpretare a conceptului
de identitate naþionalã, ca fiind adeziunea la un sistem
politic, act de participare mai degrabã decât o
apartenenþã etnicã: Naþiunea de cetãþeni nu îºi derivã
identitatea din niºte proprietãþi comune etnice ºi
culturale, ci din praxis-ul cetãþenilor care îºi exercitã
activ drepturile civile( Citizenship and National
Identity, în Theorising Citizenship redactatã de
Ronald Beiner, State University of New York Press
1995). Habermas propune un tip de patriotism
constituþional precum cel existent în Statele Unite,

unde identitatea politicã este realizatã prin loialitatea
faþã de o constituþie ºi un sistem politic, în ciuda
absenþei unei culturi sau apartenenþe etnice, religioase,
istorice comune. În cazul Uniunii Europene, tradiþia
naþionalã proprie fiecãruia... trebuie conectatã cu
consensul suprapus al unei culturi politice comune ºi
împãrtãºitã supranaþional a Uniunii Europene.
În ce mãsurã însã apartenenþa la anumite
valori politice ne poate conferi o identitate? Criteriul
ni se pare insuficient definitoriu în ce priveºte
diferenþierea specificã de non-europeni. Europa nu
deþine monopolul unei culturi politice specifice, pânã
într-atât specifice încât sã marcheze o astfel de
diferenþiere. Principiul ni se pare necesar, dar nu
suficient; o (ipoteticã) Rusie democraticã ar fi automat
europeanã? David Miller subliniazã ºi el într-o criticã
adusã constituþionalismului habermasian cã subscrierea la principiile în sine ne desemneazã ca fiind liberali
mai degrabã decât fasciºti sau anarhiºti, dar nu ne dã
ºi tipul de identitate politicã pe care ne-o conferã
naþionalitatea. Fãrã a promova neapãrat naþionalitatea
ca unic depozitar al identitãþii colective, reþinem critica
de inconsistenþã adusã determinãrii lui Habermas.
Melancolia de dupã utopianism
Existã ºi o altã obiecþiune ce poate fi adusã
proiectului habermasian  respectiv nevoia de Celãlalt,
despre care vorbeam la început. Revenim astfel la
simptomul amintit: lipsitã de adversari, identitatea
europeanã devine vagã, fãrã formã. Aderarea þãrilor
din Est la valorile democraþiei ºi pluralismului a fost
consfinþitã prin Actul de la Helsinki. Regimurile
totalitare nu mai existã, democraþia a învins pe toate
fronturile. În aceste condiþii, mai poate constitui
democraþia o identitate suficientã? Când majoritatea
statelor acceptã normele noastre politice, ce ne mai
rãmâne pentru a ne defini? întreabã fãrã echivoc
Pascal Bruckner, în provocatorul sãu eseu
Melancolia democraþiei. O Europã determinatã de
maniheismul ideologiilor era limpede, fãrã echivoc. În
acest sens, totalitarismul a lãsat urme nu doar în þãrile
în care a fost aplicat, ci ºi în Occident. Democraþia se
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regãseºte astãzi fãrã duºmani declaraþi. Pascal
Bruckner comenteazã: Mult timp am împãrþit lumea
în douã: stãpânii împotriva sclavilor, slujitorii împotriva
seniorilor, ...socialismul împotriva capitalismului. Ultima
împãrþire, aceea care trebuia, în cursul anilor 80, sã
obþinã unanimitatea politicienilor de dreapta cât ºi a
celor de stânga (excluzându-i pe comuniºti) opunea
regimurile pluraliste totalitarismului. Riscãm sã devenim
orfani de aceastã antitezã despre care vedem câte
servicii ne-a fãcut. Cine va þine partea diavolului, a
ticãlosului prin excelenþã, acum cã moartea
totalitarismului a confiscat comoditatea de a te simþi
virtuos la tine acasã? Tristeþea Europei de dupã
utopianism este comentatã ºi de Francois Furet (în
Journal of Democracy no. 6); dupã ce în ultimii 200
de ani ideile ºi pasiunile politice din Occident au fost
neîncetat alimentate de critici radicale ale capitalismului
ºi liberal-democraþiei fãcute în numele unei societãþi
mai bune, în numele utopiei în care Occidentul mai
credea, colapsul ideii comuniste a lãsat sã se întrevadã
repertoriul familiar al democraþiei liberale. Nu critica
acesteia din urmã este intenþia autorului  ci doar
dezolarea în faþa faptului cã suntem condamnaþi sã
trãim în lumea în care ne gãsim acum. Altã
consecinþã a cãderii comunismului este cã de acum
înainte trebuie sã locuim un univers politic închis,
nimic întrezãrindu-se dincolo de orizont. Este
limpede cã ºi Occidentul trebuie sã treacã printr-un
important proces de ajustare ideologicã dupã dispariþia
totalitarismului. Încã o datã, ideea de Europa
presupune schimbarea mentalitãþilor, în sensul cel mai
intim al termenului. Esticii (România în special) trebuie
sã se pregãteascã pentru Europa. Dar ºi Europa
trebuie sã se pregãteascã pentru þãrile din Est  dupã
cum vedem, inclusiv ideologic.
Iatã deci cã integrarea europeanã a þãrilor
estice (balcanice) face ca autodefinirea sã (re)devinã
o temã de reflecþie; dacã pentru noi aceastã nevoie
de regândire a propriei identitãþi era o chestiune de la
sine înþeleasã în ultima decadã, pentru Occident
aceasta este o problemã relativ ineditã ºi surprinzãtoare. Al. Duþu vorbea despre necesitatea creãrii
Europei cultivate. Iar primul pas trebuie fãcut în

S.P. nr. 80/2000

direcþia cunoaºterii celuilalt, a strãinului pe care
suficienþa naþionalistã îl prezintã drept sursã a tuturor
rãutãþilor. ªi mai înainte încã, trebuie ca în fiecare din
noi sã se trezeascã acea stare de spirit pe care Aurelian
Crãiuþu o atribuie liberalismului, în care pluralismul ºi
diversitatea sunt valorile de cãpãtâi. Dacã aceste valori
sunt cu adevãrat internalizate, existenþa sau absenþa
unui adversar nu va mai fi o chestiune atât de vitalã
pentru lãmurirea conºtiinþei de sine.
O Europã unitã are nevoie de o astfel de
definire  dar fãcutã împreunã. Transcendenþa acestui
antagonism va duce la o definire a unui nou spaþiu, în
care Rãsãritul ºi Apusul îºi au fiecare locul sãu, adicã
un continent privit ca un singur organism spiritual, o
formaþiune unitarã la a cãrei viaþã participã atât Rãsãritul
cât ºi Apusul, atât lumea balcanicã ortodoxã, cât ºi
cea catolicã, adicã cele douã jumãtãþi ale Imperiului
roman, în vorbele lui Victor Neumann. Ca sã îl citez
din nou pe Geremek: Europa are nevoie de o
spiritualitate europeanã, adicã de sentimentele sale
de comunitate în jurul unui anumit numãr de valori,
tradiþii ºi aspiraþii. ªi, poate, rolul fostelor þãri din
Europa, care s-au trezit, este de a aduce aceastã
spiritualitate europeanã.
NOTE
1
Svein Andersen ºi Kjell Eliassen (ed.) The European
Union - How Democratic Is It?, London: Sage
Publications, 1996, sau J. Richardson (ed.) European
Union: Power and Policy-Making, London; Routledge,
1998.
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CEAUªESCU ªI JUSTIÞIA
Redãm în acest numãr o parte dintr-o cuvântare a lui Nicolae Ceauºescu
cu privire la activitatea justiþiei socialiste
Consfãtuirea cu preºedinþii tribunalelor are
o importanþã deosebitã pentru cã ea a dezbãtut în
aceste douã zile mãsura care trebuie luatã de
tribunalele noastre pentru a traduce în viaþã în acest
sector de activitate hotãrîrile Plenarei Comitetului
Central al partidului ºi îndeosebi hotãrîrea cu privire
la starea infracþionalã ºi pagubele aduse avutului
obºtesc.
Cunoaºteþi cu toþii hotãrîrile Plenarei C.C.
al P.M.R. Ele au o importanþã deosebitã atît pentru
partid cît ºi pentru organele de stat pentru întreaga
activitate de construire a socialismului în þara
noastrã. De altfel aceste documente dupã ce vor fi
dezbãtute cu membrii de partid, urmeazã sã fie
dezbãtute cu toþi oamenii muncii. Aceasta va da
posibilitatea sã se facã o analizã temeinicã asupra
activitãþii depusã de partid, de organizaþiile de masã,
asupra felului în care organele de stat muncesc,
activeazã, pentru realizarea în viaþã a sarcinilor
partidului ºi guvernului în construirea socialismului,
va da posibilitatea sã se dezvãluie neajunsurile pe
care le mai avem într-o serie de sectoare de
activitate ºi de a lua mãsuri pentru lichidarea acestor
neajunsuri, astfel încît sã obþinem o îmbunãtãþiree
a întregei noastre activitãþi în toate sectoarele de
activitate, în întreprinderi, la sate, în ministere, în
sfaturile populare ºi, fãrã îndoialã, în organele de
justiþie care au sarcini directe în ce priveºte lupta
împotriva hoþilor, delapidatorilor, împotriva
elementelor contrarevoluþionare.
Plenara Comitetului Central al Partidului a
scos în evidenþã succesele obþinute în realizarea
sarcinilor trasate de Congresul II privind întãrirea
partidului, a rolului conducãtor al partidului în toate
sectoarele de activitate.

Dupã cum aþi vãzut, dupã Congresul II, la
circa 2 ani de zile, au intrat în partid aproape
200.000 muncitori, þãrani ºi intelectuali. Ca urmare
a sarcinilor trasate de Congresul II, pentru a se
asigura preponderenþa elementelor muncitoreºti în
partid, zeci de mii de comuniºti au fost promovaþi
în aceastã perioadã în diferite munci de partid ºi
de stat, ceea ce a influenþat puternic asupra întãririi
controlului de partid asupra tuturor sectoarelor de
activitate.
Ca rezultat direct al succeselor obþinute în
întãrirea partidului este întãrirea legãturilor cu
masele de oameni; faptul cã peste 70% din membri
de partid lucreazã nemijlocit în producþie ºi
îndeosebi în sectoarele hotãrîtoare ale producþiei
în industrie ºi agriculturã asigurã atît posibilitatea
ca partidul sã influenþeze nemijlocit asupra
sectoarelor producþiei  ºi aceasta s-a ºi obþinut
prin realizarea planului de stat ºi depãºirea sarcinilor
în industrie atît în ce priveºte producþia, preþul de
cost, productivitatea muncii în agriculturã, atît în
ce priveºte sarcinile de producþie, cît ºi
transformarea socialistã a agriculturii  ºi în acelaºi
timp asigurã o legãturã strînsã a partidului cu masele
largi de oameni ai muncii din întreprinderi, sate ºi
de pretutindeni.
Succesele obþinute în întãrirea partidului
nostru aratã prestigiul, autoritatea de care se bucurã
partidul în rîndul oamenilor muncii, dovedeºte
justeþea liniei politice marxist-leniniste a partidului
nostru ºi a Comitetului Central al partidului nostru.
Dupã cum ºtiþi, Plenara a acordat o atenþie deosebitã
problemei activitãþii antipartinice a unor membri de
partid, demascãrii activitãþii antipartinice a acestor
membri de partid, elemente pe care partidul nu
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odatã le-a sancþionat, printre acestea fiind ºi excluºi
din partid cum este Aronovici, S.Ovidiu, care,
pentru activitatea lor antipartinicã, în trecut au mai
fost sancþionaþi, de nenumãrate ori ºi-au luat
angajamente în faþa partidului, au fãcut declaraþii,
ca, primind calitatea de partid sã o foloseascã
pentru desfãºurarea unei activitãþi duºmãnoase
antipartinice, iar unii dintre ei au dus chiar activitate
contrarevoluþionarã.
Demascarea ºi înlãturarea acestor elemente
din partid  este vorba de elemente în general de
la periferia partidului  dã posibilitatea de a se face
o analizã serioasã a poziþiei pe care trebuie sã o
aibã fiecare membru de partid faþã de cei ce
încearcã sub orice formã sã loveascã în disciplina
de partid, în unitatea partidului, care încearcã sã
aducã prejudicii partidului, ºi în acelaºi timp sã se
facã o analizã a felului cum munceºte fiecare
membru de partid pentru îndeplinirea sarcinilor
încredinþate de partid la locul sãu de muncã.
Hotãrîrile Plenarei au dat posibilitatea ca
sã se analizeze temeinic munca fiecãrui membru
de partid, a fiecãrei organizaþii de bazã, a organelor
de stat ºi sã se ia mãsuri pentru lichidarea lipsurilor
care existã.
Plenara Comitetului Central, luînd mãsuri
împotriva acestor elemente antipartinice, a atras
atenþia asupra pericolului pe care îl reprezintã
atitudinea împãciuitoristã faþã de anumite
manifestãri de indisciplinã, faþã de manifestãrile
antipartinice, faþã de manifestãrile ideologiei
burgheze.
Sînt unele stãri de lucruri care erau
anormale, inclusiv la organele justiþiei.
Atitudinea aceasta de a trece cu uºurinþã
peste o serie de manifestãri duºmãnoase, o serie
de manifestãri ºi influenþe ale ideologiei burgheze,
de a nu lua poziþie fermã faþã de diferite elemente
care aveau manifestãri duºmãnoase ºi faþã de cei
ce încãlcau disciplina de partid, de tolerare în
diferite munci de rãspundere a o serie de elemente
legionare, duºmãnoase, este o atitudine care nu
poate sã fie toleratã mai departe.
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Fiecare trebuie sã înþeleagã cã construcþia
socialistã în lupta împotriva influenþelor ideologiei
burgheze, împotriva manifestãrilor duºmãnoase, nu
poate fi dusã cu deplin succes pãstrînd asemenea
elemente în diferite sectoare de activitate, neluînd
poziþie fermã, hotãrîtã de demascare ºi de înlãturare
a tuturor duºmanilor, de demascare a tuturor
manifestãrilor ideologiei burgheze în toate
sectoarele noastre de activitate. Este deosebit de
important faptul cã Plenara Comitetului Central a
acordat o atenþie deosebitã acestei probleme ºi a
dat posibilitatea de a înarma partidul, de a înarma
toþi oamenii muncii din þara noastrã pentru a lua o
poziþie fermã, hotãrîtã, împotriva a tot felul de
asemenea manifestãri.
Se poate spune, vorbind de organele de
justiþie, cã ºi aici avem, atît la unii membri de partid
care lucreazã în justiþie, cît ºi la unii nemembrii de
partid, o serie de atitudini liberaliste, manifestãri
de îngãduinþã inadmisibilã faþã de elementele
duºmãnoase, faþã de diferite teorii ºi teze burgheze
care mai circulã în unele organe ale justiþiei noastre.
Plenara Comitetului Central a atras în mod deosebit
atenþia asupra acestor stãri de lucruri din justiþie ºi
a considerat cã a sosit timpul sã punem capãt
definitiv acestor situaþii.
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Transilvania în România post-comunistã
MARIUS TURDA

Câteva idei preliminare
Una dintre chestiunile cheie ce apar în mod
repetat în sfera publicã contemporanã din România
este teama cã integritatea ei teritorialã poate suferi
o schimbare ºi/sau cã esenþa ei naþionalã poate fi
alteratã. În general, aceasta nu este o temã nouã în
peisajul discursiv românesc. De la apariþia ei ca o
entitate distinctã, cultura româneascã a fost definitã
prin opoziþie, fie cu ceva extern (Europa, Balcanii,
lumea slavã), fie cu ceva intern (ungurii, evreii, etc.).
Totuºi, dupã 1989 dezbaterile pe marginea locului
României pe harta Europei nu numai cã au reapãrut
în forþã, dar au ºi deschis noi registre de probleme. În
mod interesant, conflicte de identitate ºi neaºteptate
fracturi ale aceleiaºi memorii culturale s-au produs în
paralel cu aceste discuþii, fãcând din România un
exemplu clasic de societate post-comunistã cuceritã
de radicalismul naþional. Aceastã nuanþã a fost abil
detectatã de Alina Mungiu în ultima ei carte,
Transilvania subiectivã. Încercând sã ofere o
explicaþie alternativã la recentul naþionalism
românesc, ea s-a confruntat, ca mulþi alþi specialiºti
în acest domeniu, cu problema definirii chestiunii
naþionale în România.
Pentru partidele naþionaliste româneºti, în
general post-comuniste, dar parþial ºi anticomuniste,
problema naþionalã înseamnã lipsa de loialitate faþã
de statul român ºi de aici pericolul separatismului
teritorial al minoritãþii maghiare. Pentru intelectualitatea româneascã necomunistã problema naþionalã
pare a fi regãsirea unui sens al identitãþii româneºti
într-o lume foarte diferitã de cea dinainte de rãzboi,
ultimul moment asupra cãruia existã astãzi un

consens  slab fundamentat  asupra unei existenþe
clare a acestei identitãþi. Pentru elita politicã ºi
intelectualã maghiarã problema constã în crearea
unui cadru legal de garantare a pãstrãrii ºi dezvoltãrii
unei identitãþi naþionale deosebite ºi foarte
accentuate.1
Aceastã idee  a unei Românii dominate
de problema naþionalã  caracterizeazã
dezbaterile care au dominat sfera culturalã
româneascã a ultimilor 10 ani. În ciuda încercãrilor
de a obiºnui publicul românesc cu interpretãri
pertinente ale ideologiei naþionale, a politicii
duplicitare sau a stigmatelor naþionale, recunoaºterea rolului semnificativ jucat de naþionalism în
România nu este uºor acceptatã. La urma urmelor,
ce face din România un caz atât de interesant?
Asemeni multor ideologii naþionale est-europene, cea a României reproduce o filosofie etnicã
naþionalistã (aºa cum a fost dezvoltatã în secolul al
XIX-lea) îmbibatã cu forme variate de
autoritarianism (determinat de imaginea StatuluiNaþiune). Astfel, ea este centratã pe diverse
tradiþionalisme care încearcã sã apere naþiunea
românã de suferinþele externe ºi interne. Prin
eliminarea referinþelor la condiþiile istorice externe,
la cele socio-culturale ºi politice precum ºi la
interacþiunile interne cu alte grupuri naþionale,
românitatea este prezentatã în discursul public ca
fiind purã ºi necontaminatã. Totuºi dupã prãbuºirea
comunismului ºi schimbarea situaþiei internaþionale
în anii 1990, România, alãturi de alte state central
ºi est-europene, a ales integrarea în structurile
europene ºi nord-atlantice. Aceastã intenþie a
declanºat o reconfigurare a discursului public

35

S.P. nr. 80/2000

Politicã internã
românesc, iar atotpãtrunzãtoarea manierã de
percepere a naþiunii ºi statului ca fiind pur
româneºti a primit un atac foarte puternic din
partea zonelor colaterale instituþiilor politice ºi
culturale româneºti. În virtutea atât a naþionalismului
cât ºi a europenizãrii, existã în prezent o disputã
acerbã în rândul politicienilor ºi al intelectualilor
români, provocatã de devotamentele ºi identitãþile
acestora. Ei ezitã încã între a glorifica Statul ºi
Naþiunea (fie în sensul etnic, fie în cel civic) sau o
combinaþie a celor douã ( stat naþional sau
multinaþional). Fie cã avem în vedere naþionalismul
liberal al noilor elite care încearcã sã-ºi apere
idealurile în noua societate, sau naþionalismul
antiliberal ºi antiminoritar al vechii elite comuniste,
existã în România un consens general ºi anume cã
naþionalismul este o practicã necesarã ºi cã toate
grupurile sociale ar trebui sã fie unite întru Naþiune.
Deºi România are o lungã istorie a
diseminãrii Europei, eu mã voi concentra asupra
recentelor variaþiuni ale subiectului. Pe mãsurã ce
federalismul ºi autonomia naþionalã s-au infiltrat în
discursul public dupã 1989, naþionaliºtii români leau privit ca simboluri menite sã ilustreze nimic mai
mult decât vechi teme revizioniste (precum cele
adoptate de Ungaria, Bulgaria sau Uniunea
Sovieticã în perioada interbelicã, de exemplu) care
sunt acum poleite de atracþia pe care o întrupeazã
Uniunea Europeanã ºi birocraþii ei. Asocierea
centralã pe care o sugereazã aceºti termeni pune
în pericol  continuã argumentul lor  însãºi esenþa
statului român, adicã faptul cã el este naþional
unitar. În multe aspecte existã o alertã naþionalã
care pune în pericol orice agendã pro-europeanã
sau, cu alte cuvinte, diseminarea Europei genereazã
noua ºi neegalatã instabilitate discursivã în
România.
În afarã de exaltarea ºi de propaganda
politicã pe care le declanºeazã un asemenea subiect,
dezbaterile recente pe tema integrãrii,
excluderii ºi separatismului transilvãnean sunt
un bun prilej de a investiga cât de europeanã este
 sau pretinde cã este  România dupã aproape
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un deceniu de la cãderea comunismului (sau dupã
mai bine de 150 de ani de când ea a devenit un
stat modern). Eseul de faþã analizeazã acest subiect
ambiguu dintr-o perspectivã diferitã. Mai întâi, prin
evaluarea orchestrãrii vicioase a Transilvaniei în
sfera publicã, încerc sã descopãr cele mai asidue
teme politice ºi intelectuale din domeniul discursiv
românesc. În al doilea rând, indicând diferitele
discursuri publice conflictuale, sugerez existenþa
unui conflict simbolic în România care destabilizeazã
orice încercare de a construi un domeniu intelectual
coerent. În cele din urmã, susþin cã românii trebuie
sã facã ceva mai mult decât simpla adeziune la
valorile europene. Acest lucru este necesar doar
dacã ei vor ca pe plan extern sã fie crezuþi pentru
acest lucru, iar pe plan intern sã dovedeascã cã
existã suficient spaþiu pentru viziuni politice ºi
intelectuale complementare (chiar dacã ele sunt
conflictuale).
Transilvania ºi iarãºi Transilvania
Pentru mulþi analiºti politici români ultimele
încercãri de a lãrgi descentralizarea ºi autonomia
localã constituie exemple elocvente de anti-constituþionalism ºi separatism pe care anumite segmente
ale societãþii româneºti  în particular intelectuali
din Transilvania  le manifestã. În vremurile
moderne, reprezentarea Transilvaniei a definit
aceastã regiune: a) politic - ca fiind expresia unui
anumit grup etno-naþional (român sau maghiar) ºi
b) geografic  ca fiind convergenþa cu patria acelui
popor (România sau Ungaria). Urmând descrierea
fãcutã de George W. White, putem spune cã pe
scarã largã Transilvania este vãzutã ca o
componentã integralã a unui mai larg teritoriu
naþional ce este perceput ca fiind o unitate organicã
ºi inviolabilã; între aceste unitãþi organice largi,
Transilvania este leagãnul ambelor civilizaþii, românã
ºi maghiarã. Pe scarã micã, Transilvania cuprinde un
numãr de locuri cu o importantã semnificaþie culturalã
ºi istoricã2. Deloc surprinzãtor, reprezentarea
Transilvaniei determinã intelectualii români ºi maghiari
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sã legitimeze puterea ºi sã perpetueze starea de
conflict. Dupã aproape un secol de existenþã a statului
naþional unitar român sau a Ungariei post-Trianon,
se simte  încã  o nevoie patologicã de a veni cu noi
argumente fie pentru o Transilvanie româneascã,
fie pentru una maghiarã. Se pare cã aceastã
regiune funcþioneazã atât ca un filtru care regleazã
schimbul de subiecte culturale, sociale ºi politice
româneºti ºi maghiare, cât ºi ca un barometru al
funcþionãrii reale a celor douã state. Astfel, în
multele scenarii prezentate opiniei publice,
Transilvania ocupã locul central ºi contureazã ideea
pe care românii sau ungurii o au despre integrarea
în Europa.
În ciuda eforturilor de integrare în noua
ordine europeanã, românii ar trebui  în opinia mea
 în primul rând sã depãºeascã problema endemicã
de a apãra o construcþie simbolicã: România
mare. La urma urmei, frãmântãrile identitare pe
care românii le-au trãit dupã 1989 pot sugera foarte
bine ceva ce a fost, dealtminteri, evitat de toþi
cei care au încercat sã discute problema, ºi anume
cã vestitul stat unitar român s-ar putea sã fie o
fantasmã solidã, poate chiar necesarã unora, dar
totuºi o fantasmã romanticã muribundã. La
începutul noului mileniu, se impune nevoia unei noi
definiri a României. Þinând seama de aceastã
dificultate, este evident cã forme subsidiare
emergente ale integrãrii europene (ca cele descrise
de Gusztáv Molnár în lucrarea Problema
transilvanã 3 ) pot fi asociate foarte greu cu
imaginea României  conceptualizatã ca stat total,
ca singura depozitarã a puterii societãþii.
Imaginea unui stat românesc armonios, un
punct de concurenþã a toleranþei ºi coabitãrii etnice
a fost mereu cultivatã ºi protejatã de propriile sale
instituþii, simboluri, propagandã ºi aºa mai departe.
Istoria oficialã (versiunea care apare în texte ºi este
folositã în diverse scopuri publice, printre care ºi
cel educaþional) sau metaforele politice folosite de
oficialii importanþi sunt mijloace de camuflare a
funcþionãrii acestui mit etnonaþional. Aºadar, în
concordanþã cu dialectica statului omogen (statul

naþional prin excelenþã), regiuni ca Transilvania,
eterogene din punct de vedere etnic ºi religios sunt,
politic vorbind, disfuncþionale. Astfel, scopul
imediat al statului nou înfiinþat în 1918 s-a concentrat
în primul rând pe urmãtoarea idee: cum sã îºi
adapteze din interior diferenþele. Nu este astfel
surprinzãtor cã România Mare a depus multã
energie pentru a articula un nou repertoriu
conceptual care avea sarcina de a repoziþiona
Transilvania pe harta României. Cu alte cuvinte,
Transilvania trebuia internalizatã ca parte a noului
stat. Însãºi ideea de România  definitã de
naþionalismul romantic al secolului XIX ca fiind patria
spiritualã a tuturor românilor  ºi de Transilvania 
privitã ca leagãnul românismului  s-a schimbat
radical dupã Unire, dupã cum s-au schimbat ºi
diversele funcþii administrative ºi politice pe care
noul stat trebuia sã le îndeplineascã pentru a cãpãta
consistenþã ºi legitimitate. Acesta nu a fost în nici
un caz un proces uºor. Toate aceste reforme
legislative precum ºi centralismul impus de Bucureºti
au fost de la bun început amestecate cu discursuri
opozante (regionalismul din Banat, de exemplu).
Paradoxal, prezentele activitãþi regionaliste deºi
îmbibate cu un auto-construit sens istoric eºueazã
sã îºi stabileascã propriile origini intelectuale ºi
propria memorie culturalã (cum ar fi lupta pentru
autonomie naþionalã a românilor din Marea Ungarie
sau rezistenþa la centralism din perioada
interbelicã).4
Discursuri intersectate
Asemenea altor discursuri est-europene,
opinia publicã româneascã despre integrarea în
structurile europene este fragmentatã ºi
multifaþetatã. Precum a observat ºi Katherine
Verdery la începutul anilor 90, în România
Europa însemna, pentru susþinãtorii ei în societatea
civilã, sursa formelor politice ºi economice pe care
România trebuia sã le adopte; pentru alþii, ea
însemna un pericol neoimperialist care ameninþa
independenþa României. Altfel spus, Europa a
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reprezentat fie ajutor ºi salvare, fie dominaþie
imperialã.5 Aceastã ambivalenþã  sã fii simultan
naþionalist sau comunist ºi european  nu
caracterizeazã doar România, dar în multe
privinþe România prezintã câteva trãsãturi unice
la care mã voi referi în cele ce urmeazã.
Trei discursuri publice monopolizeazã
discuþia actualã despre integrarea României în
structurile europene. Interesant este faptul cã
toate trei folosesc Transilvania atât pentru a-ºi
cimenta argumentaþia cât ºi ca principalã figurã
de stil a performanþei lor politice. Ceea ce
constituie partea tentantã a poveºtii este faptul
cã orice discurs europenizat este fie dublat de
sau este produs ca o reacþie la diferite forme de
naþionalism sau autohtonism. Este clar cã
naþionalismul (cum era în multe aspecte ºi
comunismul) este încã ideologia care satisface
cel mai eficient nevoile sociale ale intelectualilor
români la fel ca ºi pe cele ale unor pãrþi
considerabile din populaþie. În România este de
la sine înþeles cã sarcina fiecãrui intelectual este
sã studieze, sã consolideze ºi, aºa cum se
întâmplã întotdeauna, sã inventeze identitatea ºi
interesele grupului din care face parte.
Primul ºi cel mai tumultos discurs
sugereazã cã România este mai mult sau mai
puþin auto-suficientã ºi cã specificul ei naþional
este îndestulãtor pentru definirea scopurilor
politice ºi a realizãrilor istorice. Bine reprezentatã
în Transilvania de primarul Clujului, Gheorghe
Funar, ºi în Bucureºti de Corneliu Vadim Tudor,
liderul Partidului România Mare, aceastã
perspectivã naþional(ist)-comunistã se bucurã de
o susþinere internã suficient de solidã, de unde
ºi variaþiile ºi reprezentãrile sale în opinia publicã.
În clasificarea Alinei Mungiu-Pippidi aceastã
categorie ar reprezenta ceea ce ea numeºte
naþionaliºtii asimilaþioniºti din cadrul clasei
politice româneºti.6 Dincolo de criticismul oficial,
nu se poate nega totuºi cã sloganele ºi retorica
populistã pe care naþionaliºtii români le utilizeazã
- cea mai frecventã fiind aceea cã Transilvania
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se aflã în pericolul de a fi ocupatã de unguri 
reflectã un fenomen psihologic general pe care
îl împãrtãºesc în mod spontan mulþi dintre
români. Din aceastã perspectivã, se poate
sugera cã regimul comunist s-a dovedit plin de
succes în denaturarea uniformã a spiritului
românesc ºi în inocularea de diverse teme
fundamentaliste.
Cel de-al doilea discurs presupune cã
România a trecut printr-o asumare traumatizantã
a propriului trecut ºi cã acum ea oferã suficiente garanþii
pentru a fi etichetatã drept o þarã democraticã. Aceasta
este o perspectivã susþinutã de actualul guvern, de
preºedinte ºi de largi segmente de intelectuali
români sau într-o altã terminologie de
naþionaliºtii etatiºti ºi naþionaliºtii conservatori.7
Aceºtia susþin de asemenea cã integrarea în structurile
europene este un fenomen ireversibil. Cu toate
acestea, când se ajunge la descentralizare ºi la
regionalism, acest grup are o mentalitate la fel de
naþionalistã ca ºi primul.
În mod substanþial, actualele discuþii pe
marginea regionalismului ardelenesc presupun
douã perspective diferite ºi conflictuale. Prima
militeazã pentru unitate naþionalã împotriva
formelor de oprimare ideologicã strãinã,
sugerând cã românii nu pot fi decât un singur
popor cu o singurã administraþie, adicã statul
naþional unitar român. Aceastã expresie este ea
însãºi o alta faþetã a acelei filosofii legitime ce a
fost dezvoltatã începând cu secolul XIX, care
descrie statul naþional ca fiind singurul posesor
al suveranitãþii. Din aceastã perspectivã, statul
român, ca alte proiecte similare, aratã în mod
elocvent cum a servit modelul iluminist teleologic
la crearea unei unitãþi false, a aceluiaºi subiect
naþional. Interacþionând cu naþionalismele român
ºi maghiar, acest model istoric a suprimat
naraþiunile identitare concurente, inclusiv critica
viziunii centralizate a statului modern, deseori
exprimatã prin ºtergerea ºi neutralizarea
diferenþelor regionale. Este ceea ce s-a întâmplat
în România interbelicã ºi în comunism.
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Cel de-al doilea demers aspirã la crearea unei
coeziuni locale, regionale, în ciuda metodelor
centralizatoare pe care le foloseºte Bucureºtiul. Acest
lucru înseamnã cã susþinãtorii regionalismului au
convingerea cã în Transilvania a supravieþuit o
distinctivitate aparte ºi cã aceasta poate fi exercitatã
eficient în vederea atingerii unor obiective/scopuri
de o strategie simbolicã. Deºi iniþiat în secolul XIX
de cãtre naþionaliºtii de facturã romanticã, procesul
creãrii statului perfect a avut o evoluþie atât de
zbuciumatã încât chiar ºi dupã aproape un secol în
care românii din Transilvania au fost subiecþii
acestuia (asta ca sã nu mai vorbim de maghiari sau
germani), ei se considerã încã superiori celor din
restul României. Astfel, în raza inventarului naþional
care prezintã naþiunea românã ca fiind metafizic
egalã sau chiar superioarã naþiunilor mai favorizate
istoric, în Transilvania s-a ivit o mentalitate
subsidiarã care sugereazã tocmai o transgresare
simbolicã a românitãþii.
În acest context a apãrut cel de-al treilea
tip de discurs, care ilustreazã o transformare a
identitãþii naþionale româneºti. Pretinzând cã unele
pãrþi ale României, ca Transilvania ºi Banatul, se
pot integra mai temeinic  datoritã tradiþiilor istorice,
coabitãrii multietnice, toleranþei religioase  în
cadrele/schemele europene, aceastã nouã tendinþã
lãrgeºte spaþiul pentru considerarea unor întrebãri
fundamentale în ceea ce priveºte spiritul românesc,
ºi anume cã existã în România diferenþe la nivelul
aceluiaºi grup naþional sau, în alte cuvinte, cã Europa
îmbracã conotaþii diferite în Cluj faþã de Bucureºti.
Promovând ideea cã aparþin Europei centrale,
intelectualii din Transilvania ºi Banat se strãduiesc
(fãrã succes, în opinia mea) sã construiascã o
diferenþã între spaþiul lor politic, în care societatea
civilã ºi pluralismul politic au anumite tradiþii ºi restul
României, asociat instinctiv cu Balcanii.
Este tentant sã prezinþi acest proiect intelectual
ca un proces de manipulare a opiniei publice de cãtre
elemente anti-româneºti ºi pro-maghiare. Trebuie
însã sã nu uitãm cã astfel de exerciþii simbolice nu
reprezintã proiecte culturale noi în spaþiul românesc.

Aceastã ambiþie de construire a diferenþei a fost mai
întâi încercatã de maghiari în anii 20 ºi a fost descrisã
pe larg ca transilvãnism: o formã de superioritate
culturalã care sugereazã existenþa unui suflet
transilvan sau a unei conºtiinþe transilvane, diferite
simultan de sufletul maghiar ºi de cel român. În
prezent însã, aºa cum se întâmplã cu multe din ideile
unei epoci istorice, românii din Transilvania ºi-au
asumat transilvãnismul ca fiindu-le propriu.
Astfel s-a impus o redefinire a Transilvaniei,
nu doar din pricina perseverenþei adeziunii ei, dar ºi
datoritã  dupã cum se afirmã  unei memorii culturale
comune a spaþiului guvernat odatã de Austro-Ungaria.
În contextul unei frustrãri aparte, generatã de
marginalitate politicã ºi incompatibilitate economicã,
intelectualii din Transilvania au creionat aceastã regiune
ca fiind o zonã distinctã, cu o identitate proprie, nici
esticã nici vesticã, ci central europeanã, simultan
diferitã ºi superioarã celei aparþinând restului României.
Sub multe aspecte, aceastã supremaþie prezumtivã a
penetrat profund opiniile locuitorilor Transilvaniei
despre ei ºi rest, astfel încât aceastã discrepanþã
nu numai cã funcþioneazã astãzi ca un cliºeu alterist,
dar este de asemenea perfectã pentru definirea
confruntãrilor identitare din România.
Evaluând interacþiunea acestor discursuri, nu
este greu de observat cã România este poziþionatã
emblematic. Din perspectivã geograficã ºi istoricã ea
se aflã mai degrabã în Balcani, dar discursiv este de
preferinþã  dupã cum am arãtat mai sus  ca ea sã se
situeze cel puþin la punctul de concurenþã dintre
Europa Centralã ºi Balcani. În acest cadru a apãrut o
competiþie mimeticã pentru câºtigarea unei poziþii de
dominaþie simbolicã, competiþie ce a favorizat
elaborarea unui discurs subsidiar în România, un fel
de orientalism intern.8
Orientalismul intern: Transilvania ºi
România
Paradigma orientalismului intern a cãpãtat
proeminenþã în retorica politicã dupã 1989, pe
mãsurã ce axele politicii est europene se concentrau
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pe includerea în sau excluderea din Europa ºi
organismele europene. Aceste procese de includere
ºi, în particular, de excludere sunt esenþiale pentru
redefinirea oricãrei atitudini politice estice postcomuniste. În multe aspecte, aºa ziºii centraleuropeni ºi-au construit o nouã imagine proprie,
definitã prin opoziþie cu cea a est-europenilor,
deseori identificaþi cu balcanicii. Balcanismul, deºi
latent sub comunism, a caracterizat în mod explicit
discursul politic ºi academic în anii 90, ca un
corolar de evenimente tragice ce au acompaniat
dizolvarea fostei Iugoslavii.
Dupã cum am menþionat, dupã 1989 au
fost fãcute noi eforturi de a reconfigura mitul etnonaþional al statului român. Aceste strãdanii au fost
(ºi încã mai sunt) dublate de iniþiative ce þintesc la
abandonarea imaginii unei Românii balcanice, cu
care se asociazã deprimanta imagine a sãrãciei,
violenþei civice ºi copiii strãzii. Aceastã idee a
penetrat adânc peisajul discursiv românesc, astfel
cã multe publicaþii gãzduiesc acum regulat discuþii
pe marginea relaþiei României cu Europa, mai
degrabã decât pe marginea relaþiei ei cu Balcanii
sau cu Europa de Est, sugerând astfel un alt cliºeu
bine înrãdãcinat care, asemenea celui care afirmã
cã Transilvania este cel dintâi bastion al României,
spune cã România poate fi privitã ca ultimul bastion
al civilizaþiei europene ce stã în calea barbarismului
oriental.
Astãzi, ambele reprezentãri concureazã
pentru a cãpãta dominaþia în cadrul retoricii publice
din România. Astfel, transilvãnenii nu s-ar considera
niciodatã ca fiind balcanizaþi, sugerând cã o
asemenea contaminare a avut loc doar în restul
României, în vreme ce intelectualii din Bucureºti,
chiar dacã acceptã cã trãsãturile balcanice fac parte
din Weltanschauung-ul românesc, nu le vor integra
complet niciodatã sau nu vor accepta o diviziune
dihotomicã a culturii ºi politicii româneºti. Aceastã
nouã metodã de construire a discursurilor alteriste
a inundat diverse forme de producþie culturalã
precum ºi discursul public, care þinteºte la
structurarea transformãrii societãþii româneºti. Ceea
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ce menþine de fapt regionalismul ardelenesc activ
este o epistemologie dualistã, bazatã pe polaritãþi
ineluctabile  Transilvania ºi Regatul, Europa
Centralã ºi Europa de Est/Balcanii  a cãror
interacþiune dã naºtere unei proliferãri exponenþiale
a dezbaterilor ºi conflictelor.
Explicit sau diluat, discursul alterist existã
permanent în istoria României moderne. Totuºi,
dupã 1989, accelerarea sãrãciei economice,
simultan cu încercãri de descentralizare administrativã au dat naºtere unor principii de legitimitate
conflictuale în ceea ce priveºte locul pe care
Transilvania îl ocupã în România. Încã de la
începutul erei moderne, fie cã statele au încercat
sã nãscoceascã o naþiune omogenã din grupãrile
culturale ºi regionale disparate de pe teritoriul lor,
fie cã grupurile etnice au cãutat autonomie politicã
pentru a se profila ca actori independenþi pe scena
naþiunii. Drept urmare, Transilvania a fost mereu
un domeniu al puterii contestate ºi al mitologiilor
naþionale concurente, în care grupuri locale ºi
naþionale ºi-au negociat pe o baza orizontalã ºi
permanentã relaþiile de subordonare ºi control.
Câteva concluzii
Am propus în acest eseu douã lucruri: ca
reprezentarea Transilvaniei de cãtre români sã fie
mai riguroasã teoretic, mai ales când e vorba de
articularea relaþiilor dintre tradiþia socialã, politicã
ºi culturalã a acestei idei ºi, în acelaºi timp, mai
cuprinzãtoare în folosirea termenului de Europa ca
un dispozitiv explicativ pentru acþiunile politice
lipsite de succes ale României. Sunt sigur cã unii
cititori sunt familiarizaþi cu o parte din argumentele
mele. Nu e nimic nou, pentru înþelegerea unei
construcþii culturale sau politice, sã scoþi în evidenþã
importanþa istoriei receptãrii sale. Am încercat sã
argumentez, prin discutarea ultimelor motive
discursive româneºti, cã perspectiva mea este o
criticã adusã construirii unor diferenþe superficiale.
De aceea, în multe aspecte, cred cã separatismul
ardelean ignorã un element foarte important. În
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optzeci de ani s-au format noi relaþii verticale de
putere în Transilvania, relaþii ce îºi sorb vitalitatea
din însãºi existenþa Bucureºtiului. Acesta este un
lucru ce nu poate fi extra-simplificat prin afirmarea
unei memorii culturale separate a unor sfere politice
similare. În afara variaþiilor inutile ale acestei pretinse
superioritãþi auto-impuse, Transilvania este o parte
mult prea importantã a României pentru a fi
dispersatã. Adicã, Transilvania nu mai este (de mult)
o piesã separatã a unui puzzle naþional (cum pretind
susþinãtorii separatismului), ci este rezultatul unui
proces care a combinat punctele de referinþã ale
statului naþional  mitul unei istorii comune, a unei
þãri unite ºi a destinului împãrtãºit de cãtre toþi
românii  cu cele ale comunitãþilor transilvane.
Pe de altã parte este adevãrat cã existã în
România o conºtiinþã a diferenþei care nu trebuie
minimalizatã. Însãºi existenþa unei diferenþe mai mult
sau mai puþin simbolice rezumã o identitate variabilã
a comunitãþii în cadrul cãreia aceastã diferenþã existã
ºi, la fel ca în cazul identitãþii individuale,
reprezentarea acestei comunitãþi ia fiinþã prin
exigenþele interacþiunilor sociale. Beneficiind de
coabitarea diverselor grupuri etnice, transilvãnenii
au cãpãtat o conºtiinþã a superioritãþii materiale,
folositã frecvent drept argument puternic în
actualele dezbateri pe tema identitãþii româneºti.
Din aceastã perspectivã, existã totuºi graniþe
simbolice ce separã de exemplu comunitãþile din
Transilvania de cele din Moldova.
În orice caz, considerente asemenea celor
analizate în acest eseu exprimã cu acuitate o bãtãlie
simbolicã ce nu se va sfârºi niciodatã. Ataºamentele
emoþionale ale maghiarilor ºi românilor faþã de
Transilvania ne ajutã sã înþelegem cã nu faptele
ci ceea ce oamenii percep ca fiind fapte este
esenþial. Indiferent de intonaþiile emoþionale ºi
naþionale, Ungaria este deja membrã NATO ºi peste
doi ani va fi acceptatã în Uniunea Europeanã.
Angajamentul politic al ungurilor de a-ºi adapta
moºtenirea comunistã, de a depãºi traumele istorice
a fost mai cuprinzãtor ºi de aceea mai uºor de
implementat decât flamboianta ºi jalnica atitudine

naþionalistã a politicienilor ºi intelectualilor români.
Punctul important cu care românii trebuie sã se
punã de acord este acela cã lumea este împãrþitã
într-o serie de patrii recunoscute, toate imaginate.
Pe lângã tradiþia veºnicului dialog dintre Est ºi Vest,
intelectualii români trebuie sã înþeleagã cã o
reconstruire simbolicã a Europei este mai presus
de orice o operaþiune de cartografiere discursivã.
În locul unei coabitãri fructuoase cu aceastã idee,
ei îºi exagereazã în general importanþa ºi avanseazã
implicit ideea cã Europa  cea mai frumoasã creaþie
a iluminismului  s-ar putea sã nu îi vrea.
NOTE
* O primã variantã a acestui articol a fost prezentatã la
seminarul internaþional Citizenship, Minority Rights and
Ethnicity in Europe (Intercultural Dialogue and
Learning about European Integration in International
Politics) organizat de Universitatea din Muenster ºi The
Central European University în decembrie 2-6, 1999, sub
titlul Scales of Perception: Conflicting Discourses within
Romania.
Alina Mungiu Pippidi, Transilvania subiectivã
(Bucureºti: Humanitas, 1999), p. 13.
2
George W. White, Transylvania: Hungarian, Romanian
or Neither? in: Guntrom H. Herb. David H. Kaplan (eds.)
Nested Identities, Nationalism, Territory and Scale (New
York, Oxford: Rowman & Littlefield Pub., 1997), p..268.
3
Gusztáv Molnár, Problema transilvanã, în: Gabriel
Andreescu, Gusztáv Molnár (eds.), Problema transilvanã
(Iaºi: Polirom 1999), p. 12-37.
4
Chiar ºi în anii 1920 ideea cã existã o diferenþã
fundamentalã între România ºi Transilvania s-a dovedit a
fi lipsitã de succes. Cel mai bun exemplu al acestui
regionalism transilvãnean este cartea lui Iancu Azapu,
Ardealul Ardelenilor?, prefaþatã de Alexandru VaidaVoevod (Viena: Imprimeria Occidentul, 1922). Cel mai
clar rãspuns la aceste idei a fost dat de Octavian Goga în
articolul sãu Regionalismul publicat în Þara Noastrã
III, nr. 2 (22 octombrie, 1922): 41-44. Este destul de
interesant cã în actualele discuþii intelectuale pe aceastã
temã nu se face nici o referire la dezbaterea subiectului în
perioada interbelicã, dezbatere ce a fost mult mai aproape
de problemã decât urmaºele ei de dupã 1990.
5
Katherine Verdery, Civil Society or Nation? Europe in
the Symbolism of Romanias Postsocialist Politics, în:
Ronald Grigor Suny, Michael D. Kennedy, Intellectuals
and the Articulation of the Nation (Ann Arbor: The
University of Michigan Press, 1999), p. 302.
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Conform acestei viziuni, ungurii sînt de fapt români,
pentru cã toþi suntem români. Minoritatea maghiarã
organizatã ºi conºtientã de diferenþa ei este deci un factor
de instabilitate perpetuu, neloaialã congenital faþã de
statul român, ºi cãreia nu trebuie sã i se permitã sã se
organizeze pentru a nu ameninþa statul român. Alina
Mungiu-Pippidi (1999), p. 187.
7
De exemplu pentru naþionaliºtii etatiºti  statul este
neapãrat unitar conjugat (prefectul reuneºte puterea localã
ºi cea centralã, suveranitatea este valoarea supremã, iar
subsidiaritatea o formã de anarhie. Ibid., p. 189.
Naþionaliºtii conservatori, pe de altã parte 
supraliciteazã originalitatea ºi valoarea culturii româneºti
pe plan european ºi cred cã România poate deveni un fel
de Franþã - modelul lor favorit - în condiþii mai propice.
Ibid., p. 190.
8
Folosit prima datã de Edward Said în Orientalism (New
York: Pantheon, 1978) orientalismul se referã la acele
modele de reprezentare culturalã ºi socialã care
favorizeazã Europa progresului, modernã ºi
raþionalã în faþa presupuselor societãþi stagnante,
înapoiate, tradiþionale ºi mistice.
6
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2007 ºi-un sfert: Ora Europei
VALENTIN STAN

 Te rogi pentru senatorii noºtri, Dr. Hale?
 Nu, mã uit la senatorii noºtri ºi mã rog pentru þarã.
Edward Everett Hale (1822-1909) apud Van Wyck Brooks,
New England Indian Summer, 1940, p. 418 n

Dinamismul noului ministru de externe al
României, domnul Petre Roman, a fost apreciat
ca un atu important în configurarea strategiei de
apropiere de structurile europene ºi euro-atlantice
aºa cum a fost ea abordatã de guvernul Isãrescu.
Foarte apreciat de o parte a presei, bun vorbitor
de limbi strãine, om politic abil ºi cu importante
contacte în spaþiul european, consolidate în
perioada când s-a aflat în fruntea Senatului
României, Petre Roman pãrea (ºi pare) cea mai
potrivitã alegere pentru ºefia unei diplomaþii cu o
agendã foarte complicatã în anul 2000. Sarcina
domniei sale este dificilã ºi, în mãsura în care va
menþine portofoliul externelor, impune un sprijin
politic considerabil din partea coaliþiei la putere în
interesul general al României. Fãrã a ne ambiþiona
sã exprimãm adevãruri irefutabile, cu valoare
absolutã, considerãm, însã, cã ministrul de externe
trebuie sã þinã cont de trei precepte esenþiale pentru
succesul misiunii sale.
Preceptul I: Atenþie la coerenþa
mesajului transmis în exterior!
Întrebat dacã este potrivit pentru funcþia
de ministru de externe, domnul Roman amintea,
printre altele, într-un interviu acordat cotidianului
Adevãrul, din 12 ianuarie 2000 (nr. 2984): Am
fost raportor special al Adunãrii Parlamentare a
NATO timp de 4 ani, când am elaborat ºase
rapoarte pe tema lãrgirii NATO spre Est (...). Deºi
Adunarea Atlanticului de Nord (AAN  aceasta
este denumirea exactã a instituþiei al cãrei raportor

a fost Petre Roman) este un for parlamentar al
NATO fãrã putere de decizie, ea are o pondere
importantã în elaborarea analizelor cu privire la
extinderea Alianþei ºi conturarea poziþiei
parlamentarilor din þãrile NATO, unde fiecare
parlament naþional ratificã orice nouã aderare la
Alianþã. Prin poziþia sa la AAN, Petre Roman a
deþinut cea mai importantã funcþie de proiectare a
interesului de integrare în NATO al României, prin
posibilitatea de a redacta rapoarte cãtre AAN,
rapoarte cu o circulaþie excepþionalã în toate forurile
de decizie ale lumii occidentale. Raportorul a
prezentat adesea evaluãrile sale ca poziþie oficialã
a României.
Sã analizãm, bunãoarã, doar una din
concluziile avansate de domnul Roman în raportul
sãu la AAN, din mai 1996. Deºi recunoaºte cã
Studiul cu privire la lãrgirea NATO, elaborat de
Alianþã în 1995, a validat teoria lãrgirii NATO în
valuri (vezi Petre Roman, The Spirit of Democracy
and the Fabric of NATO  The New European
Democracies and NATO Enlargement , Draft
Special Report, Political Committee, SubCommittee on NATO Enlargement and the New
Democracies, North Atlantic Assembly, May
1996, AN 101, PC/ED (96) 1, para. 23, p. 6.),
Petre Roman se opune acestei teorii ºi, vorbind în
numele României, respinge teoria admiterii în
Alianþã în valuri (ibidem, para. 29, p. 8.),
pronunþându-se pentru o lãrgire nediscriminatorie.
Respingerea teoriei lãrgirii NATO în valuri
ar fi putut fi înþeleasã, dacã acelaºi raportor nu s-ar fi
pronunþat, în acelaºi raport, din mai 1996, chiar
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pe aceeaºi paginã, pentru intrarea României în
grupul privilegiat de þãri care vor constitui
primul val de lãrgire a NATO (ibidem, para.
27, p. 8.), susþinând astfel, în fapt, teoria valurilor!
Parlamentarii occidentali au putut afla,
astfel, cã România se opune lãrgirii NATO în
valuri, dar vrea sã facã parte din primul val
de lãrgire a NATO! Asemenea mesaje
contradictorii nu au ce cãuta în exprimarea politicã
a unui lider cu responsabilitãþi în politica externã a
României.
Preceptul II: Atenþie la mesajele
adesea neexplicite ale Vestului, atunci
când se proiecteazã obiectivele prooccidentale ale României!
Am urmãrit cu deosebit interes formulãrile
domnului Roman în spaþiul public dupã numirea sa
ca ministru de externe, ele exprimând evoluþia sa
ca demnitar român, de la faza rapoartelor
prezentate AAN la faza elaborãrii poziþiilor oficiale
ale Ministerului Afacerilor Externe al României. Încã
de la început, ministrul Roman s-a exprimat într-o
gamã foarte largã de subiecte internaþionale. În
conferinþa sa de presã de la MAE, din 19 ianuarie
2000, s-a referit la situaþii care preocupã
comunitatea internaþionalã ºi, desigur, securitatea
în Europa, menþionând în aceastã categorie, alãturi
de Kosovo sau Nagorno-Karabach, ºi
Muntenegru.
A fost rugat de jurnaliºti sã elaboreze pe
tema Muntenegru ca stat cu potenþial conflictual
(solicitare din partea lui Octavian Gavris 
independent). Ministrul a explicat: În legãturã cu
Muntenegru trebuie sã menþionez cã eu nu am spus
cã acolo ar fi o zonã de potenþial conflict. Am spus
doar cã se va discuta situaþia de acolo în cadrul
Troicii OSCE. Eu cred cã în aceastã fazã este
vorba mai degrabã de un exerciþiu ce þine de
diplomaþia preventivã decât de prevenirea
conflictelor (subl.n.). Frumos rãspuns. Sigur nu
ne intereseazã aici situaþia din Muntenegru. Ne
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intereseazã doar cã diplomaþia preventivã este
parte integrantã a prevenirii conflictelor, cum
rezultã, de altfel, din chiar denumirea sa. Aºadar,
logic vorbind, diplomaþia preventivã nu este
altceva decât prevenirea conflictelor, de vreme
ce a doua o include pe prima. Oare, sã nu ºtie asta
ºeful unei diplomaþii care va coordona Organizaþia
pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE),
începând cu anul viitor, unul din cele mai importante
atribute ale sale fiind tocmai prevenirea conflictelor?
Dar cea mai spectaculoasã afirmaþie fãcutã
de ministrul Roman a fost cea prin care a anunþat,
în chiar discursul pronunþat în cadrul reuniunii
ministeriale de deschidere a Conferinþei
Interguvernamentale pentru negocierile de aderare
a României la Uniunea Europeanã (Bruxelles, 15
februarie 2000), cã România va fi pregãtitã pentru
aderare la 1 ianuarie 2007! Au existat multe
declaraþii publice în acest sens, cum a fost cea din
14 februarie 2000, când ministrul a precizat cã
existã o strategie în aºa fel încât (...), la 1 ianuarie
2007, sã fim cu negocierile încheiate, sã fim în
situaþia de a fi pe deplin membri ai UE, sã fie
ratificate aceste tratate [vezi Declaraþia ministrului
român de externe, Petre Roman, înaintea plecãrii
spre Bruxelles, RADIO ROMÂNIA
ACTUALITÃÞI, 14 februarie 2000, ora 16:00,
în RADOR, Transcrieri - interviuri, comentarii,
dezbateri, 15 februarie 2000, Anul III, Nr. 45
(756)].
Sigur, este dreptul oficialilor români sã-ºi
propunã þinte de acest fel. Oficialii unguri, de pildã,
o bunã perioadã de timp au anunþat aderarea
Ungariei la UE în 2002. Au urmat clarificãrile fãcute
de UE, prin care s-a arãtat cã extinderea nu se
poate produce efectiv înaintea reformei instituþionale
a Uniunii, ceea ce urmeazã sã se producã dupã
încheierea Conferinþei Interguvernamentale a UE
din 2000 ºi sã dureze pânã în 2003. Aºadar, abia
în ianuarie 2003 Uniunea Europeanã va fi pregãtitã
sã primeascã noi membri. ªi uite-aºa, visul
ungurilor cu privire la integrarea în 2002 s-a
spulberat în zâmbetele sarcastice ale oficialilor
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europeni.
Cam pe la începutul mandatului
preºedintelui Chirac, Franþa favoriza o extindere
politicã a UE cam prin anul 2000, cu trimitere
directã la Polonia ºi Ungaria. Era epoca în care
integrarea Europei Centrale în structurile europene
ºi euro-atlantice se iniþia sub semnul cursei dintre
UE ºi NATO pentru influenþã în zonã, francezii dorind
o extindere a UE înaintea NATO pentru a-ºi
consolida propria poziþie în raport cu poziþia
americanã. Realitatea însã a fost de aºa naturã cã
Franþa a devenit cea mai puternicã susþinãtoare a
reformei instituþionale a UE înaintea lãrgirii,
impunând cu prilejul semnãrii Tratatului de la
Amsterdam, în 1997, condiþii ferme în acest sens
ºi introducând în vocabularul tehnic al UE termenul
de prealabil instituþional, adicã reforma UE
înaintea lãrgirii UE.
Sigur, oficialii din þãrile UE sau ai Uniunii
Europene nu sunt abilitaþi sã comenteze negativ
obiectivele pe care ºi le propun þãrile candidate în
cursa pentru integrare, ba chiar pot confirma
condescendent, conform protocolului diplomatic,
în conferinþe comune cu oficiali români, cã data de
2007 pentru integrarea în UE este cât se poate de
realistã. În definitiv, stabilirea ei este o prerogativã
a statului român, care are dreptul suveran de a-ºi
proiecta obiectivele cum crede de cuviinþã. Nu este
treaba oficialilor europeni sã conteste obiective
stabilite pentru a fi atinse peste ºapte ani de
România, chiar dacã acele obiective vizeazã
integrarea în UE.
Dar atunci când oficialii europeni discutã
problema extinderii la ei acasã, fãrã constrângerile
impuse de protocolul diplomatic atunci când se aflã
la aceeaºi masã cu oficiali dintr-o þarã candidatã,
exprimarea lor este foarte diferitã. Încã din
decembrie 1999, la Consiliul Afaceri Generale al
UE, când s-au discutat condiþiile lansãrii de invitaþii
pentru începerea negocierilor de aderare cãtre ºase
noi candidaþi, printre care România, Hubert
Vedrine, ministrul de externe francez, a precizat
într-un interviu din 6 decembrie 1999: Din fericire

ne îndepãrtãm de o perioadã puþin verbalã ºi
demagogicã ºi lucrãm ca aceste þãri sã se
pregãteascã, etapã cu etapã, pentru integrare. Aºa
cã singura datã pe care o vom fixa la Helsinki, 2002
sau 2003, va fi cea de la care Uniunea Europeanã
va fi gata sã primeascã noi þãri (...) (vezi Conseil
Affaires Generales, Entretien du Ministere des
Affaires Etrangeres, M. Hubert Vedrine avec RFI,
Bruxelles, 6 décembre 1999, în BULLETIN
DINFORMATION DU DECEMBRE 1999,
237/99, Ministere des Affaires Etrangeres). Ceea
ce s-a ºi întâmplat, data fixatã fiind ianuarie 2003,
aºa cum am arãtat. Mai mult, întrebat de
corespondentul lui Deutsche Welle în legãturã cu
proiecþia României pentru a deveni membrã UE în
2007 ºi în legãturã cu obiectivele de integrare ale
Poloniei ºi Ungariei vizând anul 2003, comisarul
UE pentru extindere, Günter Verheugen a precizat:
Noi nu discutãm în mod deliberat despre aceste
date la care ar putea fi realizatã aderarea uneia sau
alteia dintre þãri. Este prea devreme sã facem
prognoze (...) Precizez din nou cã este prea
devreme deocamdatã sã stabilim pentru vreo þarã
o datã pânã la care vom termina tratativele de
aderare. Nu putem stabili deocamdatã cu nici una
dintre þãri un orar fix pentru negocieri [vezi Günter
Verheugen, comisar pentru extinderea UE,
Deutsche Welle, 19 februarie, ora 22.00, în
RADOR, Transcrieri - interviuri, comentarii,
dezbateri, 20 februarie 2000, Anul III, Nr. 51
(761)].
Sigur, aceste poziþii nu indicã neapãrat cã
anul 2007 este o datã prea optimistã pentru integrarea României în UE. Cu o planificare riguroasã
ºi un ritm al reformei ºi preluãrii acquis-ului
comunitar corespunzãtoare, România ºi-ar putea
atinge obiectivul. Numai cã tocmai planificarea
riguroasã ridicã unele probleme. Astfel, Petre
Roman a anunþat, în cadrul reuniunii ministeriale
de deschidere a Conferinþei Interguvernamentale
pentru negocierile de aderare a României la Uniunea
Europeanã (Bruxelles, 15 februarie 2000), cã
România va începe negocierile de aderare la 6
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capitole: ºtiinþã ºi cercetare, educaþie ºi formare
profesionalã, politici regionale ºi coordonarea
instrumentelor financiare, întreprinderi mici ºi
mijlocii, relaþiile externe ºi politicile de concurenþã.
Or, în conferinþa de presã susþinutã de
purtãtorul de cuvânt al MAE din 9 martie 2000,
opinia publicã din România a fost informatã cã, pe
8 martie, Comisia Europeanã a fãcut cunoscut
Comitetului Reprezentanþilor Permanenþi ai statelor
UE cã propunerile sale pentru începerea
negocierilor de aderare cu România vizeazã numai
5 capitole: Cercetare, Educaþie, Relaþii Externe,
Politicã Externã ºi de Securitate Comunã ºi
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii. Practic, între 15
februarie 2000 ºi 9 martie 2000 sunt 22 de zile.
Între anul 2000 ºi 2007 sunt 7 ani. Dacã o proiecþie
pe o perioadã de o lunã într-un domeniu vital pentru
reuºita procesului de integrare cum este stabilirea
capitolelor pentru negocierile de aderare, este
greºitã de MAE cu 16% (cam atât reprezintã 1
capitol raportat la 6 capitole), ne putem uºor da
seama ce înseamnã asta raportat la 7 ani.
Preceptul III: Atenþie la expertiza
angajatã în înþelegerea dinamicii
internaþionale, deoarece direcþia
politicã pozitivã, sprijinitã de competenþã deficitarã, poate compromite
grav România pe plan extern!
Întors de la Bruxelles, de la reuniunea la
care ne-am referit deja, ministrul Roman a mai fãcut
o declaraþie stupefiantã, în cadrul conferinþei de
presã din 15 februarie 2000: În primul rând, cred
cã misiunile NATO ºi ale UE sunt clar definite:
NATO este organismul care asigurã apãrarea
teritorialã. Corpul militar al UE va fi de circa 60.000
de militari ºi este cel care intervine pentru prevenirea
conflictelor, soluþionarea acestora, deci situaþii de
crizã în spaþiul european. Aceastã definire a
misiunilor mi se pare foarte necesarã. Definirea
respectivã, enunþatã de domnul Roman, nu þinea
cont de esenþa documentelor NATO ºi UE,
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adoptate la summit-ul NATO de la Washington
(NATO), din aprilie 1999, ºi Helsinki (UE), din
decembrie 1999. Aceste documente indicã foarte
clar cã NATO executã ºi ea operaþiuni de
prevenire a conflictelor sau de gestiune a
crizelor cum se precizeazã în Noul Concept
Strategic al Alianþei adoptat la Washington.
De pildã, toatã lumea ºtie cã misiunea
KFOR din Kosovo, care este o misiune de
menþinere a pãcii, aºadar de gestiune a unei crize,
este condusã de NATO în conformitate cu
rezoluþiile Consiliului de Securitate al ONU. Mai
mult, documentele Uniunii Europene precizeazã
foarte clar cã UE se va implica în gestiunea crizelor
numai când NATO nu este implicatã,
recunoscând rolul primordial al Alianþei în gestiunea
crizelor.
Deci, nu se poate spune cã, în materie de
prevenire a conflictelor, misiunile sunt împãrþite între
NATO ºi UE ºi una ºi cealaltã fiind în mãsurã sã
întreprindã misiuni de gestiune a crizelor în Europa.
Confuzia domnului Roman nu este nouã. O fac ºi
alþii crezând cã UE va prelua toate misiunile de
gestiune a crizelor în Europa, inclusiv KFOR în
Kosovo. Ambasadorul SUA la NATO, Alexander
Vershbow preciza la Berlin, în 17 decembrie 1999
cã existã o confuzie în acest sens: Eurocorpul
(forþele europene la care se referea ºi Roman 
n.n.), în ceea ce priveºte forþele implicate, nu va
prelua sarcina forþelor NATO în Kosovo.
Eurocorpul a fost oferit doar ca opþiune pentru
comandamentul KFOR [vezi Next steps on
European Security and Defence: A US View,
Remarks by Ambassador Alexander Vershbow,
US Permanent Representative on the North
Atlantic Council, at a conference on The
Development of the Common European Security
and Defence Policy: The Integration Project of the
Next Decade, organized by the Institute for
European Policy (Bonn and Berlin) and the
Representation of the European Commission in the
Federal Republic of Germany, Berlin, December
17, 1999, în Washington File, 23 December
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1999, Transcript: U.S. Ambassador to NATO
Remarks on European Security (4,750)].
La scurtã vreme dupã declaraþia lui
Vershbow, secretarul de stat în MAE român, Mihai
Rãzvan Ungureanu a acordat un interviu cotidianului
Curentul din 21 decembrie 1999, în care arãta cã
Eurocorpul ar urma sã preia, în scurt timp,
atribuþiile KFOR, ale misiunilor NATO în
Kosovo.
Iatã cã mica problemã de înþelegere a
Identitãþii Europene de Securitate ºi Apãrare, în
cazul oficialilor români, se adaugã disfuncþiilor în
abordarea proceselor integraþioniste la scarã
europeanã. Este cu atât mai regretabil cu cât existã
specialiºti foarte buni în MAE (ce-i drept, foarte
puþini), capabili sã informeze ºi sã expliciteze pentru
conducerea ministerului toate noile evoluþii în
procesul de integrare europeanã. Faptul cã atât
ministrul cât ºi adjuncþii sãi nu par a fi preocupaþi
de înþelegerea adecvatã a dezvoltãrilor foarte
dinamice ale arhitecturii politice europene indicã
foarte clar cã obiectivul stabilit cu privire la
integrarea României în UE, în anul 2007, ar putea
deveni doar o mirificã proiecþie a unui vis frumos
cu foarte puþine ºanse de adeverire.

CINE NE CITEªTE:

Citesc cu mare plãcere Sfera Politicii
fiindcã de multe ori, prin analizele sale
eretice ºi iconoclaste îmi contrazice
multe idei primite necritic ºi-mi lumineazã
cotloanele spirituale unde se strâng
platitudinile auzite sau citite în grabã în
alte pãrþi.

Bogdan Baltazar

Preºedintele
Bãncii Române pentru Dezvoltare,
Groupe Société Générale

VALENTIN STAN a absolvit Facultatea de Istorie ºi
Filosofie a Universitãþii din Bucureºti. Este lector
de relaþii internaþionale ºi istorie contemporanã
universalã la Facultatea de Istorie a Universitãþii
din Bucureºti. Doctor în Istoria Relaþiilor
Internaþionale. Membru în Consiliul Centrului
pentru Studii Euro-Atlantice al Universitãþii din
Bucureºti.
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Teme antisemite în discursul public (I)
GEORGE VOICU

Un antisemit pretindea cã evreii provocaserã
rãzboiul. Cineva i-ar fi replicat: «Da, evreii ºi
bicicliºtii.» «De ce bicicliºtii?» întreabã primul.
«De ce evreii?» rãspunde celãlalt.
(Hannah Arendt, Originile totalitarismului)

Regãsirea libertãþii de expresie în România
dupã 1989 a însemnat ºi redescoperirea unor teme
îndelung prohibite în perioada comunistã.
Discursurile publice post-comuniste au cunoscut
schimbãri tematice ºi stilistice capitale. Ele au cãutat
deîndatã sã compenseze deficitul de expresie de
pînã atunci, atît sub aspectul conþinutului cît ºi al
formei. Pe scurt, ele au încercat sã umple amplele
goluri din perioada comunistã, renunþînd totodatã
la corsetul limbii de lemn.
În descendenþa unui regim totalitar
caracterizat, între altele, de instituirea unor multiple
ºi varii tabuuri sau, acolo unde acestea erau
suspendate, de instituirea unei forme canonice
de abordare, schimbãrile acestea sînt uºor
comprehensibile. Zonele interzise discursului
public, pe de o parte, ºi stilistica ritualã (eminamente
ideologicã) a zonelor permise (ceea ce, la rigoare,
înseamnã tot prohibire), pe de altã parte, dau o
imagine  schematicã, adevãrat, dar nu ºi
falsificatoare  a peisajului cultural românesc din
perioada comunistã, în linii mari asemãnãtor celui
din celelalte þãri ale blocului sovietic.
Dispariþia cenzurii dupã 1989 ºi libertatea
de expresie adiacentã au fost, fãrã doar ºi poate,
benefice, chiar salutare pentru societatea
româneascã. Circulaþia liberã a ideilor, pluralismul
de opinie, multiplicarea canalelor publice de
informare (o puzderie de periodice, de edituri, de
posturi de radio ºi televiziune, internetul, cluburi
de reflecþie ºi de formare a opiniilor) au marcat din
start perioada post-comunistã. Dar, deºi procesul
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acesta a fost  ºi este  necesar ºi salutar, el nu a
fost lipsit  sociologic, nici n-ar fi avut cum  de
ambivalenþe. Într-o asemenea ecuaþie socialpoliticã s-a plasat ºi reapariþia intoleranþei, în
general, a antisemitismului, în special, în discursul
public. Cãci fenomenul þinea, într-un sens larg, de
logica schimbãrilor politice, fiind întrucîtva  în
acelaºi sens larg  inevitabil. Inevitabilitatea pe care
o afirmãm are în vedere, desigur, simptomul
reprezentat de acest discurs, nicidecum amploarea
lui.
I. RÃDÃCINI ISTORICE
Modelul cultural clasic  rãdãcini
pre-comuniste
Explicaþia unui asemenea fapt rezidã într-un
set de credinþe, idei, prejudecãþi, valori cu tradiþie,
din care obsesia antisemitã este indisociabilã. Avem
în vedere, desigur, cultura românã  sã-i spunem
aºa  înaltã, care, încã de la începuturile ei
moderne ºi pînã la apogeul interbelic, s-a
caracterizat  în cazul multora din principalii ei
exponenþi  printr-o orientare puternic naþionalistã,
cu  în general  puternice accente xenofobe ºi
antisemite, ceea ce nu putea sã nu se reflecte la
nivelul  a ceea ce am putea numi de data aceasta
 al culturii joase1 . Eminescu, Haºdeu, Nicolae
Iorga, Nae Ionescu, Mircea Eliade, Cioran  pentru
a ne mãrgini doar la aceste nume din panteonul
culturii române  s-au înscris cu toþii, în grade mai
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mult sau mai puþin radicale, pe acelaºi coridor
naþionalist, conferind prestigiu ºi rezistenþã în timp
unor idei politice patent radicale. Pericolul
evreiesc clamat de o pleiadã de intelectuali români
(unii dintre aceºtia, nu însã toþi, aureolaþi de
prestigiu), motivat în general prin argumente
demografice (minoritatea evreiascã din România
interbelicã depãºea 750.000 de persoane) ºi
raþionalizat economic ºi politic (acreditînd ideea
cã evreii controlau hegemonic presa, economia,
finanþele, puterea politicã), devenise un laitmotiv al
multor discursuri publice. ªi cum intelectualitatea
românã ºi-a asumat deschis ºi un rol pedagogic
naþional, reflexele politice ale unei asemenea
ideologii erau de aºteptat. Ele s-au manifestat
plenar în perioada interbelicã, cînd aceastã culturã
otrãvitã s-a tradus  ajutatã ºi de contextul
ideologic ºi politic internaþional  în miºcãri politice
de extremã dreaptã (culminînd cu Miºcarea
Legionarã) ºi, mai apoi, în regimuri politice net
antidemocratice (cu apogeul în regimul
antonescian). Soluþiile politice imaginate pentru a
rezolva problema evreiascã (retragerea cetãþeniei
române ºi a drepturilor civile ºi politice, instituirea
unui numerus clausus sau numerus nullus,
românizarea instituþiilor ºi a economiei, expulzarea
evreilor din România etc.), operã iniþial eminamente intelectualã2, deveniserã în cele din urmã o
realitate politicã.
Într-adevãr, regãsirea memoriei culturale,
gest absolut firesc în descendenþa unui regim
totalitar de duratã, a devenit astfel un imperativ
identitar copleºitor deîndatã ce regimul comunist
s-a prãbuºit. Reconstrucþia trecutului cultural nu
putea sã nu descopere ºi acest filon masiv al tradiþiei
intelectuale ºi nu avea cum sã nu cadã în capcanele
ei. Discernãmîntul nu avea cum sã fie prezent, în
toate cazurile, dupã o jumãtate de secol în care
examinarea criticã autenticã a ideilor fusese abolitã.
Recuperarea trecutului cultural se impunea deci ca
o sarcinã identitarã vitalã. Astfel stînd lucrurile,
exigenþa evaluativã pãrea  în multe cazuri  un lux
de nepermis, neavenit, ba chiar insultãtor. Perioada

comunistã se caracterizase prin aproprierea
tendenþioasã, nu de puþin ori chiar falsificatã a
trecutului cultural, prin valorizarea selectivã ºi
deseori mistificatoare a acestuia, prin impunerea
unor imagini publice pãrtinitoare ºi adesea
deformate ale oamenilor de culturã ºi ale ideilor
lor, într-un cuvînt, prin manipularea ideologicã a
moºtenirii culturale, încît operaþia de restituire
brutã pãrea a fi singura legitimã.
Dar mai era ceva, nu mai puþin important:
complexul cultural de inferioritate, resimþit de
mai toþi intelectualii, în faþa a ceea ce lor li se pãrea
ca fiind excelenþa culturalã a României de
dinaintea perioadei comuniste. Cultura normativã
(înaltã) pre-comunistã, adicã jurnalistica,
literatura, filosofia, sociologia, istoria, pãrea
exemplarã. Idei ºi personalitãþi culturale ºi politice
ocultate sau valorizate deformat o bunã perioadã
de timp erau îndeajuns de fascinante, de
seducãtoare, prin raportare la penuria intelectualã
comunistã ºi imediat post-comunistã, pentru a fi
însuºite ºi tratate ad litteram, cu un respect care
atingea adeseori pragul obedienþei. Numele aºezate
în panteonul culturii române, de la Eminescu la
Noica, erau imune la orice demers critic3 ; cine nu
respecta acest comandament cultural era acuzat
de erezie într-o manierã inchizitorialã de cei ce-ºi
redescopereau rãdãcinile într-un trecut considerat
în toate aspectele sale excelent, fãrã cusur, dar 
se vede acum cu ochiul liber  în fapt mistificat
tocmai prin aceastã judecatã de valoare.
Aºa se explicã, probabil, de ce mai multe
edituri au început încã din 1990 reeditarea masivã
a textelor politice, pînã în acel moment
intruvabile, ale generaþiei ce l-a avut ca mentor pe
Nae Ionescu (Mircea Eliade, Emil Cioran,
Constantin Noica, Mircea Vulcãnescu, Petre Þuþea
etc.). Operaþia de reeditare era, desigur, necesarã,
cu atît mai mult cu cît rãspundea unei cereri sociale
de proporþii, numai cã aceste texte au apãrut atunci
fãrã nici un aparat critic, fãrã prefeþe sau studii
introductive care sã ofere cititorului o iniþiere, fie ºi
minimalã, în contextul cultural al epocii, dacã nu o
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examinare criticã pertinentã a ideilor susþinute în
cuprinsul lor. Reeditarea aceasta brutã a unor cãrþi
datate, de orientare net antidemocraticã a echivalat,
în opinia intelectualã ºi publicã, cu o cauþionare
necondiþionatã a unor viziuni aflate la antipodul a
ceea ce România acelui moment cãuta sau, mai
bine zis, tatona politic. Nu este deci de mirare de
ce mediile intelectuale româneºti din acea primã
etapã post-comunistã au fost atît de confuze,
publicaþii de orientare democraticã (22, România
liberã, Cuvântul etc.) gãzduind puncte de vedere
encomiastice faþã de personalitãþi care au cultivat
idei aflate în flagrant dezacord cu programul
ideologic al acestor periodice.
Un asemenea trecut cultural, apreciat 
critic ºi social  ca deosebit de prestigios, nu avea
cum sã nu fie redescoperit ºi reînsuºit de o culturã
ce cautã sã-ºi regãseascã obîrºiile. Reconectarea
pãrea legitimã apoi ºi din alte puncte de vedere.
Împlinirea unora din aceste personalitãþi în perioada
postbelicã, ajunse la notorietate internaþionalã în
democraþii occidentale (Eliade, Cioran), pãrea în
ochii multora a fi un argument irefutabil în favoarea
legitimãrii lor integrale, inclusiv deci a metabolizãrii
ideilor lor politice în noul context al României postcomuniste, cu atît mai mult cu cît personalitãþile în
cauzã nu se distanþaserã în mod neechivoc de
pãcatele tinereþii4 , omiþîndu-se sistematic
amãnuntul cã reputaþia lor occidentalã avea cu totul
alte raþiuni.
Cît priveºte destinele culturale ale celor
care n-au emigrat (Noica, Þuþea), acestea pãreau
de asemenea a avea în ele ceva exemplar.
Rezistenþa prin culturã, retragerea în marea
culturã (luînd uneori chiar forma fizicã a recluziunii
voluntare, cum a fost cazul ºcolii de la Pãltiniº),
elitismul cultural ca soluþie de existenþã la
uniformizarea totalitarã, apolitismul programat ºi 
în general  consecvent, toate acestea pãreau de
asemenea, în contrast cu colaboraþionismul
intelectual endemic din perioada comunistã, a fi
trãsãturile unui stil intelectual excepþional, ale unei
moralitãþi exemplare, ale unei conduite întru-totul
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nobile, adicã ale unor destine referenþiale, meritînd
respectul adînc al urmaºilor5 . ªi cum nici aceste
personalitãþi nu ºi-au revãzut angajamentele
ideologice extremiste din tinereþea lor, pãstrînd o
tãcere  în unele cazuri, totalã  asupra acestora,
concluzia nu putea fi decît aceea cã nu aveau ce-ºi
reproºa ºi cã, prin urmare, sînt valorizabile prin
întreaga lor operã.
Modelul comunist  rãdãcini
naþional-comuniste
Perioada comunistã a pãrut, cel puþin în
prima ei parte, sã punã sfîrºit acestei tradiþii culturale.
Chiar dacã, mai tîrziu, în faza naþional-comunistã,
reziduuri ale acestei culturi au devenit tot mai vizibile
în ideologia oficialã, impresia generalã era mai
degrabã cã acestea erau simptoame relativ izolate,
puseuri neconcludente, accidentale, insuficiente
pentru a le putea integra într-un diagnostic unitar.
Reapariþia însã dupã 1989 a discursurilor publice
asumat naþionaliste, marcate adesea de teme
xenofobe ºi antisemite, a fost de naturã sã arate cã
soluþia comunistã nu rezolvase absolut nimic.
Dealtfel, nici n-ar fi avut cum, din moment ce n-au
existat nici un fel de dezbateri, problema fiind doar
clasatã, din raþiuni strategice, nicidecum rezolvatã.
Soluþia comunistã a fost doar o eludare, o amînare
sine die, o eliminare de pe agenda dezbaterilor
publice a acestei chestiuni ambarasante ideologic,
pe considerentul cã, dacã nu se discutã despre
ceva, acel ceva nici nu existã. Ideologia comunistã
concepea realitatea în termeni discursivi: ea exista
numai în mãsura în care apãrea în discursul
ideologic unic, ºi numai aºa cum apãrea în acesta.
Sterilizarea discursului public prin impunerea unor
tabuuri s-a dovedit însã o strategie (dacã a fost
astfel conceputã, pentru cã existã multiple motive
de îndoialã în aceastã privinþã) perdantã. Teoria
congelãrii, care s-a aplicat perioadei totalitare
pentru a explica resuscitarea post-comunistã a unor
teme ce pãruserã pînã atunci moarte (îngheþate),
dã ºi ea o expresie capacitãþii ontogenetice a
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discursului comunist. Ea pare în linii mari verificabilã,
deºi nu fãrã amendamente (cel puþin pentru cazul
României, unde  cum se va vedea mai departe 
demonii naþionalismului radical fuseserã reanimaþi,
selectiv, încã din anii 60; dar corecþia e valabilã
nu numai pentru România). E cumva o evidenþã cã
regimurile comuniste au funcþionat ºi ca un
congelator al multor probleme, al acelora
ideologic ambarasante, între acestea figurînd,
desigur, ºi problemele naþionale. Acestea, s-ar zice,
au fost puse la conservat aºa cum erau ele
definite în anii 30 ºi la începutul anilor 40, regimurile
comuniste neºtiind sau neputînd sã facã ceva pentru
rezolvarea lor; îngheþarea nu a însemnat însã decît
amînare, cãci dezgheþul post-comunist a antrenat
fatalmente ºi trezirea demonilor adormiþi zeci de
ani.
Intuitiva teorie a congelatorului abia
spune însã ceva despre memoria unei societãþi,
despre mecanismele politice ale recesivitãþii
culturale. Atît cît spune este totuºi lãmuritor pentru
recurenþa post-comunistã a ideilor radicale.
Amploarea acestora a fost, însã, cîteodatã, pur ºi
simplu explozivã, amînarea însemnînd acumulare
sporitã de tensiuni. Ultra-naþionalismele care s-au
developat nu numai în discursul public, ci, uneori,
ºi în acþiunea politicã, în unele zone din estul
european, au pãrut sã þinã de un blestem al
istoriei, de o fatalitate tragicã. Asemenea
cutremurelor de pãmînt, ele par animate de
raþiuni tectonice, localizabile în straturile adînci
ale istoriei. Dar, desigur, geneza acestora nu se
reduce la atît.
Raþiuni ideologice ºi strategice au fãcut, aºa
cum am arãtat mai înainte, ca într-o prima fazã a
regimului comunist antisemitismul sã nu-ºi poatã gãsi
loc în discursul public. Aceastã lipsã de expresie
în plan public nu a echivalat însã cu inexistenþa
oricãrui puseu naþionalist ºi xenofob în cadrul
practicilor comuniste. Este suficient sã ne amintim
cã încã din 1952 Gheorghe Gheorghiu-Dej a recurs
la eliminarea unor vechi aparatcici de origine
evreiascã (Ana Pauker, Vasile Luca) din structurile

de comandã ale Partidului Muncitoresc Român,
pentru a avea un indiciu al tentaþiei comuniºtilor
români în direcþia naþionalismului ºi xenofobiei. În
plus, faptul acesta era congruent cu ceea ce se
întîmpla atunci pe alte meridiane comuniste, semn
cã lucrurile erau într-un fel concertate6 . Deºi acest
eveniment a rãmas pentru mult timp izolat, fãrã
continuitate, el fiind generat  dupã toate indiciile
 mai mult de lupta pentru putere care se dãdea la
vîrful partidului între grupul autohton (condus de
Gheorghiu-Dej) ºi grupul moscovit (condus de
Ana Pauker), luptã cîºtigatã de grupul autohton,
nu însã fãrã concursul  desigur, decisiv  al lui
Stalin, faptul nu e lipsit totuºi, privit retrospectiv,
de un sens naþionalist. Astãzi este evident cã
simptomul avea o semnificaþie mai largã, constituind
începutul unei patologii mai complexe, dar care,
pentru a se dezvolta, necesita o perioadã de
incubaþie mai lungã. Aceastã interpretare se bazeazã
pe ceea ce avea sã se întîmple mai tîrziu. Cãci nu
întreaga perioadã comunistã a fost complet
prohibitivã cu discursul naþionalist, inclusiv cu
ipostaza sa antisemitã. Acesta ºi-a gãsit cu timpul,
dupã îndelungi tatonãri, un cod de exprimare sui
generis. Între ideologia comunistã ºi ideologia
naþionalistã, recte antisemitã, s-au creat cu timpul
zone de convergenþã destul de extinse, interferenþe
tematice, suprafeþe mari de consens.
Tatonãrile comuniºtilor români în direcþia
unui suport naþional dateazã mai explicit, pare-se,
din 1956, geneza lor fiind legatã de evenimentele
politice din Ungaria vecinã. Revoluþia maghiarã
adresa un limpede mesaj de alarmã tuturor celor
ce guvernau nesocotind pe guvernaþi. Dar aceste
tatonãri nu au fost nici de data aceasta concludente,
fiind dublate de reculuri teribile, explicabile prin
dependenþa totalã faþã de Moscova. Vechile
aprehensiuni ºi reflexe nu puteau fi depãºite uºor.
Încercãrile acestea au fost reluate ceva mai tîrziu,
dupã retragerea trupelor sovietice din România ºi
în contextul presiunilor de destalinizare exercitate
de Kremlin asupra comuniºtilor români. Aceºtia
au rãspuns într-o manierã deviatã acestor presiuni,
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chestiunea destalinizãrii fiind abil ocolitã ºi amînatã
sine die. Comuniºtii români au speculat dificultãþile
cu care se confrunta Hruºciov, gãsind astfel rãgaz
pentru a-ºi elabora soluþia proprie. Bucureºtiul,
pentru a-ºi crea un minim spaþiu de manevrã în
contextul sufocant al blocului sovietic, ºi-a redefinit
apoi relaþiile cu Belgradul ºi Beijingul, ceea ce nu
putea fi decît de ajutor pentru noua ideologie
naþional-comunistã care se profila. Aºa se face cã
guvernanþii români au rãspuns în cele din urmã la
somaþia destalinizãrii prin altceva: prin cãutarea unei
legitimitãþi de tip naþionalist. În 1964 aceastã
dimensiune a politicii Bucureºtiului era în linii mari
definitã, sacrosancte devenind principiul neamestecului în treburile interne ale altui partid ºi cel al
specificului naþional în construirea socialismului.
Din acel an, România comunistã a început sã se
diferenþieze în contextul blocului sovietic, Nicolae
Ceauºescu  devenit liderul partidului în 1965 
nefãcînd altceva decît sã ducã mai departe ceea
ce Dej începuse spre sfîrºitul perioadei sale.
Dincolo de ambivalenþa acestei diferenþieri,
este de remarcat cã, din punctul de vedere al
guvernanþilor români, aceastã manevrã politicã se
dovedea extrem de ingenioasã, ea aducîndu-le
imediat, dar numai pe termen scurt, un triplu profit.
Mai întîi, ea ocolea destalinizarea elitei comuniste,
perpetuînd astfel aceiaºi lideri. În al doilea rînd, ea
era aducãtoare de un anumit prestigiu internaþional,
prin ieºirea României din anonimatul blocului
sovietic, ºi chiar de sensibile avantaje de ordin
economic, prin reorientarea comerþului exterior ºi
a colaborãrii economice internaþionale (cu efecte
benefice în interior). În sfîrºit, aceastã schimbare
politicã se dovedea a fi beneficã pentru guvernanþi
ºi în interior, aducîndu-le o oarecare legitimitate,
un oarecare sprijin naþional. Anul 1968, cu protestul
energic al comuniºtilor români faþã de invadarea
Cehoslovaciei de cãtre trupe ale Tratatului de la
Varºovia, a fost probabil momentul de vîrf al acestei
legitimitãþi de tip naþional7 (în simbiozã sui generis
cu îndãtinata legitimitate ideologicã). Stã mãrturie
în acest sens o întreagã cohortã de intelectuali care
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s-au înscris voluntar în partid, unii din aceºtia  ca
Paul Goma, binecunoscutul disident de mai tîrziu 
avînd chiar stagii importante în închisorile
comuniste. Nu mult dupã aceea a devenit însã tot
mai evident cã apelurile naþionale ale comuniºtilor
români erau deopotrivã un trompe loeil, o
stratagemã menitã mai mult sã conserve puterea
decît sã o transforme. Semne cã la mijloc era mai
mult o tacticã decît o politicã s-au putut vedea
imediat (bunãoarã, amnezia mediilor de informare
faþã de invazia Cehoslovaciei s-a instalat în cîteva
zile, aspect discordant în raport cu modul prompt
ºi masiv în care ele reacþionaserã la eveniment8 ).
Într-o asemenea ecuaþie tacticã îºi face
loc treptat ideologia naþional-comunistã. În
România lui Ceauºescu  observã Katherine
Verdery  existau douã seturi de idiomuri pe care
centrul tindea sã le gãseascã legitime: iniþial era doar
limbajul marxism-leninismului, pe care regimul se
sprijinea în mod evident, la care s-a adãugat apoi
limbajul valorilor naþionale, care a coexistat cu el
ºi l-a înlocuit din ce în ce mai mult.9 Dacã discursul
naþionalist pozitiv s-a cristalizat destul de rapid,
fiind recognoscibil ca atare (în general în varianta
triumfalistã, exaltînd calitãþile naþiunii), discursul
naþionalist negativ s-a instaurat cu mai mare
greutate, chinuit, codificarea sa fiind mai complexã.
Altfel spus, ingredientele xenofobe ºi antisemite din
discursul naþional-comunist nu erau întotdeauna
uºor depistabile. Acest discurs în general mai mult
învãluia decît dezvãluia, cãci el propunea o soluþie
teoreticã destul de contradictorie, de ambarasantã
ideologic. Raportat la constrîngerile
internaþionaliste ºi uniformizatoare iniþiale, acest
discurs, chiar distorsionat, pãrea curajos, ceea ce
antrena un sentiment de satisfacþie în ordine
ideologicã. Raportat însã la exigenþele naþionaliste
ale autorilor, el nu putea fi pe de-a întregul
mulþumitor.
În aceastã tensiune ar trebui, probabil,
cãutatã geneza protocronismului românesc10, o
doctrinã apãrutã spre mijlocul anilor 70 menitã sã
altoiascã naþionalismul triumfalist pe trunchiul
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originar (stalinist) al comunismului. Preocupat
exclusiv sã gãseascã întîietãþi culturale ºi ºtiinþifice
româneºti, discursul protocronist  gãzduit în
publicaþii precum Luceafãrul ºi Sãptãmîna, dar
ºi în Scînteia, ziarul partidului comunist  apãrea
în prim plan ca un inventar al unor nesfîrºite
prioritãþi naþionale, redactat însã nu într-un stil
contabil, ci într-unul encomiastic. Autori obscuri,
contribuþii culturale ºi ºtiinþifice româneºti de valoare
incertã, adesea ale unora cu un terifiant palmares
de intoleranþã (cum a fost cazul lui Nicolae
Paulescu, om de ºtiinþã în domeniul medicinii,
considerat descoperitorul insulinei, dar ºi un
antisemit notoriu, acest ultim aspect fiind trecut sub
tãcere, dar jucînd, probabil, rolul decisiv în
valorizarea protocronistã), fãceau adesea
conþinutul acestor discursuri. Discuþiile în jurul
protocronismului românesc, extrem de abundente
în anii 80, au prilejuit deci tot atîtea ocazii pentru
discursuri patent naþionaliste. Dezbaterile se voiau
culturale, dar derapajele naþionalist-extreme le
purtau într-o cu totul altã direcþie; cultura era
doar cuvîntul-cod sau parola de recunoaºtere,
altminteri, ea nu era decît un paravan pentru a putea
preîntîmpina eventualele acuzaþii care ar fi þintit la
natura politicã a acestor texte.
Regimul naþional-comunist îºi gãsea astfel
în protocronism un aliat ideologic potrivit, o sursã
de argumente ºi un model de raþionalizare. Chiar
dacã, etiologic, protocronismul a fost un derivat
sau un produs al ideologiei naþional-comuniste, cu
timpul lucrurile au pãrut mai degrabã sã se
inverseze. În ultima parte a anilor 80 protocronismul devenise, dacã se poate spune aºa, doctrina,
în vreme ce naþional-comunismul devenise
ideologia.
Constrîngerile formale la care era supus
discursul naþionalist nu erau însã întotdeauna
confortabile pentru autorii lor, de aceea tentaþia de
a le sfida era cînd ºi cînd irepresibilã. Editorialul
antisemit din revista Sãptãmîna de la începutul
anilor 80 intitulat Idealuri, nesemnat, dar scris
dupã toate probabilitãþile de Corneliu Vadim Tudor,

este o probã elocventã în acest sens:
Aceasta este linia româneascã ºi nu
vom abjura niciodatã de la ea. Fireºte, nu
sîntem datori a da socotealã nimãnui de ceea
ce facem; sîntem liberi, majoritari ºi stãpîni
în þara noastrã, opþiunea istoricã spre
comunismul de tip românesc a fost fãcutã ºi
însuºitã de milioane de fii loiali ai acestei
þãri. ªi totuºi, acelora care ne mai acuzã din
te miri ce, le vom spune cã dacã a-þi iubi
patria mai presus decît orice înseamnã
naþionalism, atunci sîntem naþionaliºti. [ ]
Noi, oamenii de culturã din România, iubim
partidul comunist nu numai pentru noua
viziune ºi spiritul proaspãt pe care le-a
întronat în evoluþia de ansamblu a societãþii
româneºti [ ], ci ºi, în egalã mãsurã
datoritã curajului sãu cu adevãrat
revoluþionar de a fi înþeles cã o naþiune nu
se poate edifica decît pe oamenii locurilor,
care s-au nãscut aici de sute ºi mii de ani ºi
care nu pãrãsesc frontul muncii cînd dau de
greu. Partidul ºtie toate acestea, ºi multe
altele, fapt care reprezintã temelia politicii
sale de cadre. El ºtie, bunãoarã, cã onorurile
cele mai înalte trebuie sã le primeascã cei
ce sãvîrºesc fapte patrioticeºti, dupã cum
spunea cronicarul, nu vizitatorii avizi de
cîºtig, dascãli de tarantelã democraticã,
înveºmîntaþi în tartanul lor rãu mirositor,
irozilor strãini intereselor acestei naþii, cei
care zornãie din pintenii trufiei ºi-i ameþesc pe
unii cu patriotismul lor gheºeftar. Noi n-avem
nevoie de leneviþi profeþi, de iude care nu au
dimensiunea jertfei româneºti în sîngele lor
uºor de cumpãrat.11
Joncþiunea dintre naþionalism, în varianta
sa negativ radicalã (xenofobã, antisemitã), ºi
comunism (desigur, cu nuanþele sale bizantine, dar
pãstrînd nucleul dur stalinist) este evidentã. Acest
text nu fãcea dealtfel decît sã extindã tema exaltãrii
naþionale în direcþia ei fireascã: xenofobia
deschisã ºi, într-o expresie mai cripticã, dar perfect
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inteligibilã, antisemitismul. Textul relua un întreg
dicþionar legionar (irozi strãini, profeþi leneviþi,
iude, jertfã, sînge º.a.) pentru a reactualiza
pericolul evreiesc (chiar dacã aceastã ultimã
sintagmã era ocolitã), dicþionar împletit cu vocabule
de sorginte comunistã alese cu grijã pentru a servi
edificiul totalitar. Comunismul românesc devenea
astfel fascism. Deºi fenomenul avea o particularitate
româneascã destul de pregnantã, el intra totodatã
în logica comunismului real. Aºa se explicã de
ce el s-a putut întîlni, în alte forme, dar cu acelaºi
conþinut, ºi în alte þãri, unde funcþionau regimuri
comuniste mult mai ortodoxe, ca, de pildã, în
Bulgaria. Michael Shafir, analizînd aceste derapaje
fasciste din România ºi Bulgaria, propunea
conceptul  numai aparent oximoronic  de
comunism xenofob12 .
Pericolul evreiesc pe care acest text îl
clama, într-o formã aparent sibilinicã, dar în fapt
enunþat fãrã echivoc, era deja incomprehensibil.
Realitatea demograficã din România cunoscuse
deja schimbãri colosale, cel puþin în privinþa
reducerii comunitãþii evreieºti, proces care a început
încã în anii 50 ºi a continuat accelerat în ultima
decadã a regimului comunist. Guvernanþii comuniºti
români puseserã demult în aplicare o veritabilã
purificare etnicã prin încurajarea emigrãrii în masã
a evreilor (dar ºi a germanilor). Ceea ce doriserã
ardent, zgomotos, violent antisemiþii dinainte de
rãzboi au reuºit guvernanþii comuniºti, într-o manierã
diplomaticã, tãcutã, secretã, dar extrem de
decisã ºi, pe deasupra, pragmaticã, soldatã ºi cu
un important cîºtig valutar. Cãci emigrarea evreilor
din România s-a fãcut sub forma exportului de
evrei, guvernanþii de la Bucureºti vînzînd
literalmente pe cei ce voiau sã pãrãseascã o þarã în
care numerus valachicus devenise un criteriu
esenþial (nu însã singurul) al politicii de cadre. În
felul acesta, minoritatea evreiascã din România
numãra, la sfîrºitul perioadei comuniste, 8.955
persoane, conform datelor oficiale13 ; ºi chiar dacã
cifra populaþiei evreieºti este mai mare, ajungînd,
potrivit celor mai optimiste estimãri la 20-25.000,
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drama rãmîne în linii mari aceeaºi. Raportînd
numãrul evreilor de astãzi la numãrul evreilor de
ieri (la cei aproximativ 400.000 de evrei care
supravieþuiserã celui de-al doilea rãzboi mondial
sau la cei 767.000 de evrei din perioada
interbelicã), cifra de astãzi comunicã oricui o dramã
de proporþii înspãimîntãtoare. Visul celor care
clamau în perioada interbelicã pericolul evreiesc
ºi imperativul deparazitãrii s-a împlinit prin
Holocaust ºi, mai apoi, prin emigrare. Într-o
asemenea situaþie, argumentele ºi silogismele
clasice ale antisemitismului se vãd completamente
prãbuºite, lipsite de orice viabilitate.
Cã antisemitismul nu se bazeazã pe
argumente, ci pe inventarea de argumente este
probat din plin tocmai de aceastã realitate
demograficã din România. Antisemitismul fãrã
evrei, pentru a folosi sintagma aceasta care a fãcut
carierã din 1990 încoace, mãrturiseºte limpede cã
evreofobia þine eminamente de o patologie culturalã
sau, altfel spus, de o mitologie politicã, poate chiar
de o contra-culturã politicã. Evreul avut în vedere
de antisemiþi este, cum remarca un reputat
cercetãtor, un evreu mitic14 , sau, altfel spus, un
evreu imaginar, un evreu fictiv, construit
ideologic pentru a deveni însãºi imaginea
duºmanului. Antisemitismul fãrã evrei este cea
mai bunã dovadã cã discursurile politice radicale
se substituie totalitar realitãþii. ªi dacã lucrurile stau
aºa, atunci nu existã nici un motiv pentru a crede
cã înainte de rãzboi lucrurile stãteau altfel: ºi atunci
a funcþionat aceeaºi substituþie (a evreilor reali,
diverºi ºi ireductibili cu un prototip, cu un evreurobot multiplicat). Discursul comunist, la rîndul lui,
a pretins aceeaºi valoare ontologicã. Din acest
punct de vedere, discursurile publice radicale 
chiar ºi atunci cînd, substanþial, sînt adverse 
seamãnã simþitor între ele: toate folosesc aceeaºi
metodã prin care pretind cã epuizeazã realitatea.
Discursul antisemit þine, deci, fundamental,
de ficþiune, ca toate discursurile radicale. A
proiecta pe realitate o imagine ºi, apoi, a lua aceastã
imagine drept realitate este, desigur, o capcanã

54

IdeoSfera
intelectualã perversã, în care pot cãdea chiar ºi cei
de bunã credinþã. În definitiv, nimeni nu este scutit
de eroare. Dar conºtiinþa erorii e crucialã în aceste
cazuri. Ea oferã ºansa salvgardãrii, cîtã vreme
subiectul în cauzã admite relativitatea demersului
sãu. Ce se întîmplã însã atunci cînd o asemenea
conºtiinþã nu existã? Se va vedea, sper, în cele ce
urmeazã.
(va urma)
NOTE
Teoria inconºtientului colectiv, îmbrãþiºatã de unii
intelectuali pentru a explica antisemitismul, ºi, mai ales,
persistenþa lui în timp, nu mi se pare sustenabilã. Diferitul
nu provoacã neapãrat ostilitate, nici mãcar în culturile
foarte arhaic-omogene, dupã cum dovedeºte experienþa
antropologilor. Mai aptã pentru a explica difuzarea ºi
persistenþa antisemitismului este teoria învãþãrii sociale:
în lipsa învãþãtorilor, antisemitismul - este de presupus
- n-ar putea exista (în forma raþionalizatã, ideologicã pe
care o cunoaºtem).
2
Istrate Micescu, Al. Vaida Voievod, Nicolae Iorga, Mihail
Manoilescu etc. militaserã pentru deparazitarea þãrii de
evrei prin asemenea metode. Au fost însã alþii - precum
A.C. Cuza, I. Sân-Georgiu, I. Nisipeanu º.a. - care
preconizau - protocronic, s-ar putea spune - soluþia
finalã. Martiriul evreilor români din perioada celui de-al
doilea rãzboi mondial fusese aºadar pregãtit intelectual.
Cartea lui Leon Volovici Ideologia naþionalistã ºi
problema evreiascã în România anilor 30 (versiunea
româneascã apãrutã mai întîi în revista Dialog, nr. 147/
151, 1993, apoi la Editura Humanitas, 1995) probeazã din
plin rolul jucat de mulþi intelectuali în acreditarea unor
asemenea soluþii politice.
3
Nu întîmplãtor, desigur, primele examinãri critice ale
corifeilor culturii române din perioada interbelicã au venit
din partea unor autori din afara României, singurii care
puteau lua atunci necesara distanþã care sã asigure
discernãmîntul critic (Norman Manea, Leon Volovici, Virgil
Nemoianu, Michael Shafir, Matei Cãlinescu etc.). ªi nu
întîmplãtor, desigur, actul lor a fost primit în acea primã
etapã de dupã 1990 cu rezervã, suspiciune, chiar cu
ostilitate, nu numai de mediile ultra-naþionaliste, dar ºi de
cercuri intelectuale reputate altminteri pentru
angajamentul lor democratic. A fost cazul, de pildã, al
articolului lui Norman Manea, Felix culpa, publicat iniþial
în The New Republic (5 august 1991) ºi apoi de 22 (nr. 68, 1992), care a provocat un frison puternic în multe medii
culturale româneºti. Lor li s-au adãugat cîþiva autori din
România, cum ar fi Adrian Marino, Petru Creþia, Alexandru
1

George, Z. Ornea, Iordan Chimet º.a., ale cãror intervenþii
publicistice au contribuit sensibil la depãºirea crispãrii
intelectuale de la începutul anilor 90. Ulterior,
receptivitatea criticã a unor cercuri intelectuale româneºti
pare sã se maturizeze. Publicaþii precum 22, Sfera Politicii,
Polis, Dilema, Contrapunct, Apostrof º.a. sau edituri
(Polirom, Nemira, Humanitas º.a.) au avut - ºi au încã - un
rol extrem de important în crearea climatului intelectual
necesar acestor dezbateri.
4
E cazul lui Mircea Eliade, care a pãstrat, în general, o
tãcere simptomaticã asupra angajamentului sãu de
extremã dreaptã din tinereþe. În memoriile sale sau în
dialoguri, Eliade a ocultat acest episod biografic,
mãrginîndu-se doar la unele vagi sugestii (felix culpa) ºi
avînd de fiecare datã grijã sã le insereze într-o paradigmã
legitimatoare. Cît îl priveºte pe Cioran, detaºãrile sale faþã
de rãtãcirile tinereþii au cunoscut cîteva accente
revelatoare, chiar dacã succinte ºi - mai ales, din
perspectiva experienþei sale concrete - lacunare (textul
Mon pays, editat post mortem, este edificator). Declaraþiile
puternic filosemite ale amîndurora de la maturitate nu pot
sã nu fie puse în relaþie cu angajamentul lor legionar,
rãmas nemãrturisit complet, din tinereþe, ele pãrînd sã fie
ceea ce psihologii numesc mecanisme (supra)compensatorii.
5
Este vorba aici de o imagine publicã, nu de imaginea
realã. Crearea acestei imagini în conºtiinþa publicã a fost
opera discipolilor mentorului ºcolii de la Pãltiniº, în
principal Gabriel Liiceanu ºi Andrei Pleºu. Gabriel
Liiceanu a publicat la începutul anilor 80 o carte
excepþionalã prin caracterul ei iniþiatic, Jurnalul de la
Pãltiniº (Bucureºti, Cartea Româneascã, 1983), extrem
de bine primitã de criticã ºi de cititori, în care Constantin
Noica este un personaj absolut fascinant. Acesteia i-a
urmat, tot sub îngrijirea lui G. Liiceanu, o altã carte, nu
mai puþin incitantã, Epistolar (Bucureºti, Cartea
Româneascã, 1987), conþinînd scrisori ale celor care
cunoºteau experienþa de la Pãltiniº. Acestea au creionat
în linii mari portretul public al lui C. Noica, un portret în
care mitificarea  în general prin omisiune  nu este
absentã, dupã cum a demonstrat Adrian Marino în Politicã
ºi culturã (Iaºi, Polirom, 1996).
6
Procesul vizînd complotul doctorilor, pe care Stalin îl
instrumentase la începutul anului 1953, este o probã în
acest sens, ca ºi acuzarea de spionaj ºi sabotaj a lui Rudolf
Slansky ºi a celor 11 comuniºti cehoslovaci de origine
evreiascã în 1951-1952 (acuzare redactatã, pare-se, chiar
de Stalin).
7
Este, fireºte, greu de cuantificat ºi chiar de apreciat
nivelul acestui sprijin în societatea româneascã a timpului.
Ideea cã el a fost masiv este destul de frecventã. Orice
apreciere a acestuia nu poate fi însã decît impresionistã.
Dar acest aspect are, la rigoare, mai puþinã importanþã.
Important este cã partidul comunist descoperea pentru
prima datã în istoria sa cã poate exista un sprijin social
pentru o politicã. Faþã de conºtiinþa lui de uzurpator, acest
fapt trebuie sã fi fost uimitor, dar ºi inspirator pentru ceea
ce avea sã urmeze.
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O explicaþie la îndemînã a acestei amnezii ar fi cã o
politicã naþionalã nu putea fi dusã - în contextul blocului
sovietic, al doctrinei Brejnev  decît între anumite limite,
limite pe care Bucureºtiul le depãºise sensibil în ultima
decadã a lunii august a lui 1968. Acest mesaj a fost de
altfel destul de bine sugerat populaþiei atunci ºi, graþie
succesului, avea sã fie folosit de aici înainte pe toatã
durata regimului comunist.
9
Katherine Verdery, National Ideology under Socialism:
Identity and Cultural Politics in Ceausescus Romania
(The Regents of California Press, 1991). Versiunea românã:
Compromis ºi rezistenþã. Cultura românã sub Ceauºescu
(Bucureºti, Ed. Humanitas, 1994), p. 120.
10
Conceptul de protocronism a fost lansat de Edgar Papu
în 1974, într-un studiu (Protocronismul românesc)
publicat în Secolul XX, ºi amãnunþit în cartea sa Din
clasicii noºtri (Bucureºti, Editura Eminescu, 1977), într-o
manierã care nu-i anunþa istoria politicã. Ulterior, nu fãrã
o anumitã conivenþã din partea autorului, conceptul a
fost confiscat ºi utilizat abuziv ºi deformant de publicaþiile
culturale naþional-comuniste, în special de Luceafãrul ºi
Sãptãmîna. Între doctrinarii protocroniºti, se remarcã Ilie
Bãdescu, a cãrui carte, Sincronism european ºi culturã
criticã româneascã (Bucureºti, Ed. ªtiinþificã ºi
enciclopedicã, 1984), marcheazã inflexiunea negativã a
protocronismului: teoria eminescianã a pãturilor
superpuse, cu viziunea sa xenofobã, devine  în
aprecierea lui Ilie Bãdescu  legitimã sociologic
(xenocraþia din epoca lui Eminescu ar fi fost o realitate,
ea explicînd subdezvoltarea societãþii româneºti).
11
* * * Idealuri, Sãptãmîna, nr. 509, 5 septembrie
1980.
12
Michael Shafir, Xenophobic Communism. The Case
of Bulgaria and Romania, RFE/RL Report, 112, June 27,
1989.
13
A se vedea Recensãmîntul populaþiei ºi locuinþelor
din 7 ianuarie 1992, vol. Structura etnicã ºi
confesionalã a populaþiei (Comisia Naþionalã pentru
Statisticã, 1995), p. 2. Dacã se adaugã faptul cã 64,5% din
persoanele care compun minoritatea evreiascã sînt în
vîrstã de peste 60 ani (idem, p.XXV), proporþiile dramei
sînt ºi mai grãitoare.
14
Leon Volovici, Antisemitism in Post-Communist
Eastern Europe: A Marginal or Central Issue? (The Vidal
Sassoon International Center for the Study of
Antisemitism, ACTA, No 5, 1994), p. 5.
8

CINE NE CITEªTE:

Apreciez Sfera Politicii ca o revistã
de avangardã a societãþii româneºti.
Doresc sã felicit editorii ºi redactorii
acestei reviste pentru cã au reuºit, în toþi
aceºti ani, sã pãstreze o abordare
serioasã a unor subiecte multiple
ancorate în realitatea tranziþiei sau în
trecutul încã nedesluºit pe deplin.
Mult succes ºi viaþã lungã revistei Sfera
Politicii!

Theodor Stolojan

Economist, fost Prim Ministru al
României

GEORGE VOICU - Doctor în Filosofie, conferenþiar
universitar ºi Decan al Facultãþii de ªtiinþe Politice
ºi Administrative a Universitãþii Bucureºti. Este
autorul volumului Pluripartidismul. O teorie a
democraþiei.
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Europa Uitãrii ºi Fantomele
Viitorului
MIHAI CHIOVEANU
stilul, în rãspãr, uneori enervant, cu
care îºi conduce analizele ºi
scepticismul proverbial al acestuia.
Din aceastã perspectivã, titlul
volumului de faþã, Europa
Iluziilor, deºi inspirat, nu ne oferã
decât o palidã dimensiune a
conþinutului.
Tony Judt, cãci despre el
este vorba, profesor de Studii
Europene ºi director al Remarque
Institute (New York University),
reprezintã la ora actualã un nume
de referinþã pentru cei interesaþi de
istoria Europei în general ºi nu doar
a celei Centrale, de condiþia
intelectualului european în secolul
XX. Inclus de Vladimir Tismãneanu în seria gânditorilor critici ai
dilemelor modernitãþii, alãturi de
Francois Furet, Raymond Aron,
Hannah Arendt, un sceptic
spiritual ºi un neliniºtit etic,.
..preocupat de miza jocului politic
ºi cultural în Europa sfârºitului de
secol XX, Judt, ...cronicar al
luptelor dintre raþiunea criticã ºi
pulsiunile romantic totalitare,
analizeazã într-o maniera
dezinhibatã, de pe poziþia istoricului
ºi cu ajutorul stilului incomfortabil
Tony Judt, Europa Iluziilor, al jurnalistului (Dacian Branea),
volum coordonat de Dorian destinul Europei actuale. Pentru el,
Branea ºi Ioana Copil-Popovici, contrar optimistei formule uzitate
de Fukuyama, sfârºitul comunisIaºi: Polirom 2000, 239 p.

La scurt timp dupã
publicarea volumului Un Babel
Fericit al cãrui oaspete a fost
Michael Heim (profesor la
UCLA, ºeful catedrei de slavisticã,
o notorietate în domeniul literaturilor Europei Centrale ºi de Est),
seria Seminar, iniþiatã de curând
de prestigioasa Fundaþie A Treia
Europã din Timiºoara, prilejuieºte
publicului larg din România
întâlnirea cu ceea ce, fãrã cea mai
micã ezitare, putem numi un clasic
în viaþã. În lunga serie de politologi,
istorici ai ideilor, filosofi  am reþinut
în fugã pe Jacques Le Rider,
Vladimir Tismãneanu, Mircea
Mihãieº, Michael Polak ºi lista ar
putea continua cu nume la fel de
sonore , invitaþi de Adriana Babeþi
ºi Cornel Ungureanu la un dialog
pe marginea unei teme (Europa
Centralã) considerate tabu în
România înainte de 1989, ºi care
în unele medii academice ºi politice
de la noi trezeºte încã suspiciuni,
întâlnirea cu acest din urmã oaspete
se constituie într-o provocare
continuã. O întâlnire nu tocmai
stenicã dacã luãm în considerare
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mului nu reprezintã decât sfârºitul
unei epoci oarecare. Departe de a
fi unul non-violent, definit de
progres ºi democraþie, viitorul
continentului, ºi nu doar cel al
extremitãþii sale ex-comuniste,
pare deschis oricãror scenarii,
alternative politice. Fantasmele
trecutului imediat, miturile
salvaþioniste ca ºi reacþia, atât a
Estului cât ºi a Vestului, la
globalizare, avans instituþional,
cinism ºi corupþie, ne pot împinge
oricând înapoi în marele scenariu
absurd al rãzboiului civil european
din ultimul secol. Referindu-se
printre altele la Europa Centralã,
Tony Judt, dupã o fugã înapoi în
istorie, atrage atenþia interlocutorilor
sãi asupra faptului cã Europa
Centralã nu reprezintã doar
pandantul cosmopolit, alternativa
propusã de Kundera la Europa
comunistã. Dincolo de scurta
experienþã a KUK, regiunea
reprezintã o geografie simbolicã a
excluderii, din care lagãrele de
exterminare, procesele spectacol
ºi pedagogia socialã a terorii nu pot
fi ºterse.
Din pãcate, economia
textului nu ne permite atacarea
tuturor punctelor de vedere
exprimate de Judt în acest volum.
Ne vom raporta prin urmare doar
la problema de maximã actualitate
a lãrgirii Uniunii Europene, un
subiect încã sensibil în Est unde, la
nivel autohton, duce în mod
involuntar la întâlnirea cu trecutul
imediat, greu ajustabil. Din aceasta
perspectivã, întreaga discuþie
despre Europa Centralã capãtã o
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cu totul altã dimensiune decât cea
cu care A Treia Europã ne-a
obiºnuit. Nu în ultimul rând
provocarea lansatã de Judt marelui
proiect nãscut din tragedia celui de
al doilea rãzboi mondial ºi în urma
compromiterii proiectelor etnonaþionale va intra în atenþia noastrã.
Este Federaþia Europei soluþia de
mâine? Este acest proiect
inevitabil? Care sunt ºansele lui de
reuºitã?
Redescoperitã masiv ºi
pentru scurt timp dupã 1989,
Europa Centralã reprezintã în
viziunea lui Judt mai curând un mit
recent ºi un pseudonim al
apartenenþei refuzate, ..o identitate
construitã pe negaþii.., o noþiune
exclusivistã prin definiþie. Tratatã
drept borderlands a fostei URSS
în perioada Rãzboiului Rece,
Europa Centralã s-a bucurat cu
greu de o reînnodare post 1989 a
acelei tradiþii de tip Seton Watson,
ºi asta doar din partea câtorva
intelectuali atraºi din motive
personale de subiect. Germania
reunificatã a preferat sã nu se
pronunþe prea mult pentru a nu trezi
suspiciuni ºi, atunci când a fãcut-o, a
mers mai curând pe tradiþia sa
Mitelleuropa-eanã. Viena, transformatã mai curând în frontiera
ultimã a vestului decât în punct de
deschidere spre est, nu s-a grãbit
sã îmbrãþiºeze nimic din nostalgia
celorlalþi pentru refacerea fostului
spaþiu al KUK. Nu de alta dar, aºa
cum observa încã din 1990 Judt,
aceste scenarii ar fi cerut din partea
Austriei renunþarea cel puþin parþialã
la bunãstarea postbelicã greu
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câºtigatã ºi repunerea în discuþie a
identitãþii austriece ºi aºa
problematicã. Franþa, în fine, aliat
ºi protector al Micii Antante, nu a
putut depãºi complexul münchenizãrii din 1938.
Abandonatã la Yalta,
regiunea, transformatã postbelic
într-una a minþii, amestec de
ignoranþã ºi ruºine pentru cele
întâmplate, nu a atras niciodatã cu
adevãrat atenþia Europei. Pânã în
1914, excepþie atracþia de facturã
romanticã faþã de ideea de Polonie
ºi elitistã faþã de Grecia, Europa
Central Esticã a fost mai curând
impusã atenþiei Vestului de cãtre
intelectualii din diaspora. Post
Trianon, când regiunea nu a mai
oferit nimic de admirat (nici mãcar
modelul reuºit al democraþiei
cehoslovace interbelice nu mai are
astãzi aceeaºi credibilitate),
interesul Vestului a fost restrâns la
unul de naturã diplomaticã cu
scurte ºi pernicioase transpuneri în
plan economic. Perioada postbelicã nu a schimbat deloc aceastã
perspectivã. Dacã îndepãrtarea
provocatã de izolarea Europei
Centrale ºi de Est a creat oarecare
admiraþie în Occident, mai ales
dupã întâlnirea cu exilul ceh,
apropierea sa de sfera politicã
europeanã devine una problematicã, extinderea UE înspre est
ducând la o deplasare a discuþiei
de la intelectual disident al lui
Kundera la þãranul polonez
ineficient. Extinderea NATO, un
argument pentru estici cã lucrurile
sunt pe fãgaºul cel bun, reprezintã
la Judt o regretabilã confuzie fãcutã
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de aceºtia. Ultim romantism dupã
abandonul postbelic, o datorie
neonoratã la timp, extinderea
alianþei reprezintã în viziunea sa ..
un cadou fãcut fãrã prea mari
costuri..(un) gest generos ºi
insignifiant.. (ºi) o amânare a
deciziei de lãrgire a UE cu circa 58 ani. Problema se va pune însã
diferit în cazul graniþei Schengen,
o reeditare mentalã a liniei Curzon
sau a Cortinei de Fier.
Miza Rãzboiului Rece,
reinterpretat de Judt, a reprezentat-o fãrã îndoialã Europa,
dorinþa URSS de a controla
permanent jumãtatea esticã a
Germaniei ºi spaþiul dintre, în timp
ce Comunitatea Europeanã
articulatã de Jean Monnet ºi Robert
Schuman în formula unui
naummanism abreviat ºi nu doar
sub forma unei Europe Idee, aºa
cum este aceasta perceputã în
general de majoritatea esticilor, a
reprezentat în primul rând un mijloc
de integrare a Germaniei postnaziste ºi transformarea acesteia
într-un stat respectabil. Dupã
1989, cu o Germanie unificatã,
Uniunea Europeanã a realizat
costurile prea mari pe care
extinderea spre est le presupune.
Perioada post-Maastricht pãrea a
schiþa lent dar sigur noua strategie
a lãrgirii Uniunii. Noua geometrie
variabilã a Europei va include în
viitor douã sfere: una Centralã a
nucleului iniþial ºi una exterioarã
care sã includã noii pretendenþi din
est.
Bãtrânul continent pare
a reveni la condiþia sa din
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totdeauna, cea a uitãrii sau a
memoriei reciclate. Redescoperitã
de cãtre estici dupã 1989, Europa
Occidentalã reprezintã încã, în mod
ideatic, o geografie simbolicã,
singura capabilã sã rezolve
problemele de arhitecturã ale
continentului reunificat. Puþini se
întreabã, în aceastã euforie
generalã, dacã nu cumva, dominatã din totdeauna de un subtext
economic, Europa Idee va mai
avea parte astãzi de acel suport
economic masiv pe care costurile
realizãrii sale ca vis politic general
le impun. Sã fie oare acceptat
sacrificiul bunãstãrii unora în numele
armoniei generale?
Boom-ul economic de
dupã rãzboi nu s-ar datora (un alt
mit distrus de Judt) formulei
comunitar europene. Absenþa
agendei sale ideologice ar fi dus la
aceeaºi detentã economicã ºi
asigurarea la fel de solidã a
garanþiei unei democraþiile stabile
în statele din vest. Ce rãmâne încã
greu explicabil este faptul cã
Uniunea a ajutat înfãptuirea acestui
program ºi a oferit suport ideii de
Europa unitã doar atât timp cât a
existat Cortina de Fier, imediat
dupã aceea mulþi dintre parteneri
exprimându-ºi mai curând rezerva.
Alþii au trecut chiar la relegitimarea
proiectului statului naþional ca
proiect nefinalizat, greu de respins,
chiar dacã compromis de
patologiile interbelice, ºi încã
capabil sã asigure loialitãþi colective
ºi sã ofere protecþie minoritãþilor 
Judt vede în aceastã atitudine o
alternativã pentru estici, care o

resping însã deocamdatã în mod
vehement ºi cred cã eºecul UE în
plan economic ar reprezenta
catastrofa ultimã pentru statele lor.
Argumentul economic nu
este singurul care determinã
exclusivismul Europei unite ºi
atitudinea sa faþã de Est. Tergiversarea extinderii se datoreazã în
egalã mãsurã unei temeri a Vestului
cã noii veniþi, cetãþeni de rangul
doi, ar putea compromite ideea
de uniune. Stereotipiile, reciclate,
de tip orientalist: esticul este mai
puþin laborios, igienic etc. au dus
nu doar la o nouã retoricã a
extinderii ci ºi la lipsa acelui partipris necesar.

Contraproductiveºi riscante
în cazul esticilor, fantasmele
integrãrii rapide par a fi la fel de
puþin benefice ºi în cazul unora
dintre statele membre ale Uniunii.
Austria, prin evoluþia sa politicã
internã din ultimii ani ºi victoriile lui
Haider în alegeri, pare a pune în
pericol procesul de lãrgire al
Uniunii spre est. Ceea ce îl înspãimânta cu adevãrat pe Judt este
faptul cã, la fel ca ºi revenirea la
putere a comuniºtilor în fostele state
socialiste, ascensiunea lui Haider nu
reprezintã doar o revenire de moment
a miturilor ºi fantasmelor trecutului în
politica actualã, cât posibile fantome
ale Europei de mâine.

*
* *

Evreitate ºi românitate
LAURENÞIU CONSTANTINIU
Personalitate remarcabilã a vieþii publice româneºti,
dr. Wilhelm Filderman a rãmas
într-un con de umbrã, fiind
practic necunoscut marelui
public. Iniþiativa d-lui Teodor
Wexler ºi a d-nei Michaela
* Dr. Wilhelm Filderman. Un
avocat al etniei sale. Un
avocat al cauzei naþionale a
României (articole, discursuri,
memorii 19211948), ed.
Teodor Wexler ºi Michaela
Popov, vol. 12, Bucureºti,
Fundaþia Dr. Wilhelm Filderman,
f.a., p. 656+469
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Popov, de a strânge în douã
volume articole, discursuri,
interviuri ºi memorii ale dr.
Wilhelm Filderman, din anii
19211948, precum ºi opinii ale
contemporanilor ºi urmaºilor, se
cuvine elogiatã întrucât ea umple
o lacunã puternic resimþitã, mai
ales de cercetãtorii istoriei
contemporane a României,
îndeosebi a multdiscutatei probleme a situaþiei populaþiei
evreieºti din România în anii celui
de al doilea rãzboi mondial.*
Nãscut în 1882, la
Bucureºti, dr. Wilhelm Filderman
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a absolvit Facultatea de Drept ºi
apoi ºi-a luat doctoratul la
Sorbona, în 1909. În acelaºi an,
el a intrat în viaþa politicã,
numãrându-se printre membrii
fondatori ai Uniunii Evreilor
Pãmânteni, iar apoi, dupã încheierea primului rãzboi mondial, în
timpul cãruia a luptat în armata
românã, fiind ºi decorat, a fãcut
parte din delegaþia þãrii noastre
la Conferinþa de Pace de la Paris.
Liberal prin convingeri, a fost
ales ca deputat pe listele PNL,
figurând, în Capitalã, pe locul al
treilea, dupã Ion I. C. Brãtianu
ºi fratele sãu, Vintilã. În perioada
19291948, el a fost preºedintele Uniunilor de Comunitãþi
Evreieºti din România. Dupã
instaurarea regimului Antonescu,
ºi, mai ales, dupã intrarea
României în rãzboi (1941), dr.
Wilhelm Filderman a cunoscut
rigorile politicii antisemite a
mareºalului Antonescu, fiind
deportat în Transnistria (1943).
Devenit preºedinte al Consiliului
Evreiesc (1945), el a intrat în
conflict cu regimul comunist, fiind
supus persecuþiilor, care l-au
obligat sã ia calea exilului, în
1948. S-a stins din viaþã la Paris,
în 1963.
Aºa cum aratã ºi titlul
cãrþii, personalitatea ºi activitatea
dr. Wilhelm Filderman sunt
urmãrite pe cele douã coordonate definitorii: avocat al etniei
sale ºi avocat al cauzei
naþionale a României. În
personalitatea lui s-au îngemãnat
douã ipostaze: cea de militant
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pentru apãrarea intereselor
specifice ale comunitãþii evreieºti
din România ºi cea de cetãþean
al statului român  caracterizat
de el drept unitar românesc 
cu ale cãrui interese superioare
s-a identificat.
Dr. Wilhelm Filderman a
luptat împotriva propagandei
calomnioase desfãºuratã de
antisemiþii români (A.C. Cuza,
Istrate Micescu etc.) care
contestau participarea largã a
evreilor la rãzboiul de întregire
naþionalã a României. Lui Istrate
Micescu, care, în 1935, susþinuse
cã evreii sustraºi frontului voiserã
sã devinã stãpânii þãrii, el îi replica:
Pânã aici, amice Micescu! Aici,
în rãzboi, la Mãrãºeºti, am fost ºi
noi. Lãsaþi-ne morþii sã doarmã
în pace ºi descoperiþi-vã înaintea
bravilor ce le-au supravieþuit. Au
murit 800.000 de români.
Desigur. Dar printre ei au murit
ºi evrei ( ). Noi facem parte din
generaþia de foc ºi puteþi, dacã
voiþi, sã ne rãpiþi drepturile,
fiindcã aveþi forþa, dar n-aveþi
dreptul sã ne insultaþi morþii,
rãniþii, decoraþii, vãduvele sau
orfanii! Pãrinþii noºtri au fost în
Rãzboiul pentru Independenþã;
iar noi am fost în rãzboiul balcanic
ºi în cel de întregire a neamului
(vol. I, p. 182).
De un interes deosebit
sunt documentele privitoare la
acþiunea dr. Wilhelm Filderman
în perioada dictaturii antonesciene.
În anii 1940-1944, dr. Wilhelm
Filderman a dat mãsura marilor
sale calitãþi de lider ºi de om.

60

Dacã în România, mãsurile
împotriva evreilor nu au avut un
caracter atât de sistematic în ceea
ce priveºte exterminarea, ca în
teritoriile controlate de Reich-ul
nazist, regimul impus populaþiei
evreieºti a fost deosebit de dur.
Textele tipãrite acum relevã o
realitate dureroasã pe care
românii trebuie sã ºi-o asume.
Dacã în istoriografia românã nu
existã un curent negaþionist, ca de
pildã în Franþa (numit, pânã de
curând, revizionist), nu este mai
puþin adevãrat cã existã, la noi,
tendinþa de a atenua sau diminua
rigorile mãsurilor antisemite luate
de regimul antonescian. Cã în
România au murit mai puþini evrei
decât în teritoriile controlate
nemijlocit de Germania este
adevãrat. Dar tot atât de
adevãrat rãmâne faptul cã ºi în
România zeci de mii de evrei
nevinovaþi au cãzut victimã unui
rasism aberant ºi sângeros.
Dr. Wilhelm Filderman,
în calitatea sa de preºedinte al
Uniunii Comunitãþilor Evreieºti
din România, a încercat sã
stãvileascã prigoana abãtutã
asupra coreligionarilor sãi ºi sã
salveze cât mai mulþi din ghearele
morþii. A fost, în acea perioadã,
o luptã înverºunatã, zilnicã,
pentru a împiedica deportãrile ºi
execuþiile, precum ºi abuzurile de
tot felul, generate de o atitudine
antisemitã cu vechi rãdãcini ºi
abãtutã asupra unor inocenþi care
nu aveau altã vinã decât de a fi
evrei.
Este semnificativã pentru
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atitudinea dr. Wilhelm Filderman,
scrisoarea adresatã de el lui
Dimitrie Lupu, prim-preºedinte al
Înaltei Curþi de Casaþie a
României, la 27 mai 1943, când,
în urma deciziei mareºalului Ion
Antonescu, a fost deportat în
Transnistria; în finalul acestei
scrisori, dr. Filderman ura
destinatarului sã revedeþi o
Românie Mare ºi puternicã
(vol. 1, p. 623). Cuvinte
edificatoare pentru patriotismul
românesc al dr. Wilhelm
Filderman, rãmas neabãtut chiar
în momentul în care autoritãþile
þãrii sale îl loveau atât de crunt.
Cãderea regimului antonescian, în urma actului de la 23
august 1944, nu a pus capãt
vicisitudinilor dr. Filderman. În
ciuda opiniei cã instaurarea
comunismului în România (ºi, în
general, în þãrile est-europene) a
beneficiat de concursul larg al
evreilor, dr. Wilhelm Filderman a
trebuit sã se confrunte cu
atitudinea rãuvoitoare a noilor
autoritãþi: liderul comunist
Teohari Georgescu a ordonat
chiar arestarea lui, eliberarea
din detenþie, dupã 48 de ore,
datorându-se demersului
generalului C.V.R. Schuyler,
reprezentantul S.U.A. în
Comisia Aliatã de Control.
Documentele pun în
luminã acþiunile întreprinse de dr.
Wilhelm Filderman pe lângã
Lucreþiu Pãtrãºcanu, ministrul de
Justiþie, în scopul eliminãrii
consecinþelor legislaþiei rasiale din
perioada Antonescu. Rãspunzând

declaraþiilor lui Lucreþiu Pãtrãºcanu
privind obiecþiile dr. Filderman la
decretul de abolire a legislaþiei
rasiale, acesta din urmã spunea:
Dl. ministru de Justiþie declarã
cã a urmãrit sã stabileascã
legãturi de bunã convieþuire între
toþi cetãþenii þãrii. Noi luptãm
pentru aceastã înfrãþire din
totdeauna. N-a fost prilej sã nu
fie folosit pentru a încerca sã
cimentãm legãturi de fraternitate
ºi n-a existat împrejurare grea
pentru þarã, fãrã ca noi sã
dovedim ataºamentul nostru
pentru interesele statului ºi naþiunii
române. Chiar cu acest prilej, al
abolirii legilor rasiale, din propria
noastrã iniþiativã am sugerat
asemenea soluþii, încât nici
profitorii brutalelor mãsuri
discriminatorii sã nu fie loviþi prin
acþiunea reparatorie a guvernelor
democratice (vol. 2, p. 341).
Democrat convins,
autoritãþile comuniste au vãzut în
dr. Wilhelm Filderman un
adversar care trebuia eliminat.
Folosindu-se de aºa-numitul
Comitet Democrat Evreiesc, ele
au lansat o campanie de calomnii,
prezentându-l ca un duºman al
intereselor populaþiei evreieºti
(vol. 2, p. 408). La începutul
anului 1953, când Stalin lansase,
în U.R.S.S., cunoscuta
campanie antisemitã, la Bucureºti,
Iosif Chiºinevschi declara:
Comunitãþile evreieºti, în tot
timpul, au fost un cuib de jefuitori,
de spioni. Comunitãþile au avut
întotdeauna pe un Filderman ºi
de la exploatare ºi jefuirea
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oamenilor sãraci cu cimitire etc.
ºi pânã la acte criminale de
spionaj acestea au fost în
programul lor. De aceea cred cã
aici trebuie sã mergem ferm. Sãi ia dracu, vor urla, dar pânã la
urmã vor amuþi ( ). Reducerea
sinagogilor se poate face ºi nu va
fi nici o plângere din partea
populaþiei evreieºti muncitoare
( ). Aºa cum nu ne e milã de
preoþii catolici spioni, aºa sã nu
ne fie milã de rabini ºi cantori
(vol. 2, p. 409).
Dr. Wilhelm Filderman a
rãmas în conºtiinþa contemporanilor ºi a urmaºilor ca o
personalitate luminoasã, exemplu
de patriotism ºi devotament atât
pentru naþiunea românã, cât ºi
pentru comunitatea evreiascã. A
fost, cum spune corect dl. Adrian
Cioroianu, negarea cliºeului, a
evreului generic astfel cum este
prezentat de vulgata pseudoistoricã (vol. 2, p. 415).
Cele douã volume
alcãtuite cu zel ºi competenþã,
deopotrivã de lãudabile, de dl.
Teodor Wexler ºi d-na. Michaela
Popov, vor servi nu numai la
cunoaºterea biografiei dr.
Wilhelm Filderman, dar ºi la
integrarea sa, atât de necesarã,
în istoria poporului român.
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Permanenta Iluzie
MIRELA CHIOVEANU
...o bunã cârmuire este aceea care
îi face fericiþi pe cetãþenii sãi.
Aristotel
Apãrutã iniþial la Addison
Wesley Longman (London, 1984),
Politica ºi cãutarea Fericirii
reprezintã o investigaþie lucidã
asupra rolului pe care politica
ideologicã, aflatã în cãutarea
utopicului sistem al fericirii
politice, l-a jucat în existenþa
omenirii în ultimele douã secole. La
mai bine de un deceniu ºi jumãtate
de la prima sa apariþie, sau poate
tocmai de aceea dacã avem în
vedere evenimentele ce au marcat
istoria politicã a Europei în acest
rãstimp, evenimente ce fac tot mai
puþin credibilã optimista teorie a lui
Fukuyama referitoare la Sfârºitul
Istoriei, volumul de faþã îºi
pãstreazã întreaga actualitate.
Cunoscut publicului larg
de la noi datoritã mai ales lucrãrii
sale clasice Comunismul în
România (Bucureºti: Litera,
1994), regretatul Ghiþã Ionescu nu
mai are nevoie, credem, de o
prezentare prealabilã. Vom
menþiona totuºi faptul cã, pe lângã
prodigioasa sa activitate didacticã

ºi publicisticã, G. Ionescu a jucat
un rol incontestabil în patronarea
spiritualã a multor reviste de analizã
ºi culturã politicã din România.
Într-o manierã proprie ºi
în urma focalizãrii asupra
triunghiului OM-POLITICÃFERICIRE, autorul încearcã în
volumul de faþã sã identifice
raþiunile în numele cãrora
societãþile industriale europene au
acceptat sacrificarea Individului
pe altarul himerei fericirii colective
(Rousseau) ºi al progresului istoric
permanent. Scopul final declarat:
scoaterea în evidenþã a consecinþelor acestei mutaþii asupra sferei
politicului, pentru a putea înþelege
în cele din urmã criza strãbãtutã,
începând cu deceniul al ºaptelea al
acestui secol, de societatea
industrialã în ansamblul ei.
Ipoteza de lucru a lui G.
Ionescu este aceea cã, deºi
produse ale aceleiaºi epoci
istorice, ...politica ideologicã,
practicatã în zilele noastre în toate
þãrile industrializate, este incompatibilã în esenþã cu societatea
Ghiþã Ionescu, Politica ºi industrialã funcþionalã (p.13).
cãutarea Fericirii, Editura Relaþia dintre cele douã nu este
ALL, Bucureºti, 1999 traducere însã negatã, ideologizarea masivã
ºi deci transformarea radicalã a
de Simona Ceauºu, 342 p.
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funcþiei de bazã a politicului  aceea
de a reglementa în baza legilor
coexistenþa indivizilor, gãsindu-ºi
unul dintre resorturile de bazã în
traumele produse de impactul
industrializãrii ºi modernizãrii. Ceea
ce atrage în mod special interesul
autorului este însã reversul acestei
medalii. Atribuind Politicului rolul
public în cãutarea fericirii umane,
un concept evaziv ºi în esenþã
privat (p. 16), societatea a ajuns
în timp la vizualizarea acestuia drept
cheie a tuturor strãdaniilor omeneºti.
În mod total neproductiv, politica a
devenit în urma apelului repetat la
tehnica promisiunii incapabilã sã
îndeplineascã multe din numeroasele sarcini cu care a fost deliberat
supraîncãrcatã. Mai mult, deviatã
de la obiectivul autorealizãrii
individuale spre o cerinþã fantasmagoricã  distribuirea fericirii de
cãtre instituþiile politice , gândirea
oamenilor a ajuns sã acorde în timp
conceptului de politicã mai multã
greutate decât celui de lege. De aici
ºi pânã la pervertirea Ideii de
fericire ºi subordonarea, implicitã
ºi explicitã, a destinelor omenirii
ambiþiilor politicii nu mai era de
fãcut decât un singur pas.
Cred cã mulþi dintre marii
eroi...au fost oameni disperaþi ºi cã
datoritã disperãrii ei au înfãptuit
mãreþele lor fapte eroice (Miguel
de Unamuno). Motivat sau nu de
disperare, 1789, reprezintã pentru
Ionescu, ca ºi pentru Francois
Furet, momentul primordial al
naºterii politicii ideologice ºi
materializãrii idealului de fericire la
nivelul politicului. Documentul
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emblematic al Revoluþiei franceze
începe de altfel cu articularea
dreptului natural al oamenilor la
fericire, urmat apoi de dreptul la
viaþã, libertate ºi egalitatea în faþa
legilor. Victimã a utopiei
rousseauiste, actul fondator al
epocii moderne va imprima astfel,
în mod involuntar, politicului sensul
tragic de care acesta nu a reuºit
sã scape în ultimele douã secole.
Lansând ideea amãgitoare cã
oamenii pot fi fãcuþi fericiþi cu
ajutorul politicii, Rousseau s-a
poziþionat în postura ucenicului
vrãjitor care a deschis cutia
Pandorei, sãvârºind astfel un rãu
inconºtient. Chiar dacã autorul îi
gãseºte filosofului circumstanþe
atenuante  cum ar fi faptul cã
întreaga sa operã e plinã de
contradicþii sau cã ideile sale ar fi avut
omaibunãaplicabilitateîntr-un spaþiu
de mai mici dimensiuni, ca de pildã
un oraº-stat din Grecia sau un
canton din Elveþia,  totuºi acesta
nu poate fi absolvit în întregime de
vina de a fi lansat teorii abstracte ºi
contradictorii, pe care secolul
urmãtor le va prelua ºi încerca sã
le transpunã în practicã.
Marcat de promisiunea
fericirii totale, împinsã uneori pânã
la schimbarea în întregime a
condiþiei umane (Condorcet), chiar
abolirea celei muritoare prin
intermediul progresului general,
secolul al XIX-lea va da naºtere
celor douã ideologii dominante:
liberalismul hedonic  mai uman,
pluralist, permisiv, deschis, ºi
comunismul  ermetic, rigid,
ideologizat, gata sã explodeze. La

acestea secolul XX avea sã adauge
pentru scurt timp experienþa
fascismului, reînviere stridentã a
fostei ideologii naþionaliste
proiectatã într-o imagine în oglindã
a marxism-leninismului (p.234).
Spre deosebire de societatea
industrialã comunistã, a cãrei
supravieþuire a depins exclusiv de
propriul sistem dictatorial, cea de
tip liberal a avut întotdeauna
flexibilitatea necesarã pentru a se
adapta la schimbãri ºi pentru a
înfãptui din mers reformele
necesare. Ceea ce remarcã autorul
este faptul cã, dincolo de judecãþile
de valoare mai curând actuale,
ambele ideologii împãrtãºesc
aceiaºi filosofie a promi-siunii,
atribuind politicului o sarcinã
mesianicã strãinã sferei sale. În
opinia sa ceea ce diferenþiazã cele
douã ideologii este nu scopul final,
sfîrºitul alienãrii produse de
modernizare, ci instrumentul 
Marx crede în atingerea acestuia
prin intermediul revoluþiei
comuniste. Plecând de aici ºi având
drept punct de sprijin miºcãrile lui
1968, autorul ajunge în final sã
creadã cã pasul obligatoriu pe care
politica trebuie sã îl facã în viitor
este dezideologizarea ºi
reorientarea individului cãtre sine.
Perioada postbelicã,
întâmpinatã cu mult optimism mai
ales în societatea industrialã
occidentalã, unde începe sã prindã
contur statutul bunãstãrii  o cale
directã/materialã de atingere a
fericirii , a cunoscut destul de
repede o polarizare a sferelor de
influenþã între Est ºi Vest. Rãzboiul
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rece, acea continuare a revoluþiei
mondiale dar cu alte mijloace
(p.255), a împãrþit Europa în douã
blocuri cu evoluþii diferite. În timp
ce Occidentul va stabili strategiile
de dezvoltare, bazându-se pe o
realpolitik atât în timpul
guvernãrilor liberale cât ºi în timpul
celor socialiste, Estul comunist,
puternic controlat de la Moscova,
va cãdea pradã unei ideologizãri
extreme. Aceastã politicã puternic
ideologizatã se va dovedi în cele
din urmã, e adevãrat abia în
deceniul opt, sortitã eºecului. Din
perspectivã actualã putem afirma
faptul cã ceea ce a dus la colapsul
comunismului, dincolo de cauzele
interne de naturã economicã, a fost
criza moralã datoratã tocmai acelei
incapacitãþi a sistemului de a asigura
subiecþilor sãi fericirea promisã.
Poate omenirea sã ajungã la
fericire prin intermediul politicului?
Rãspunsul se lasã încã aºteptat
deºi el pare a fi tot mai mult tributar
scepticismului. De nenumãrate ori,
în continua sa cãutare a promisei
fericiri, în numele unui ideal indefinit,
mereu altul, omul a ajuns sã comitã
crime politice abominabile. Istoria
ultimelor douã secole e bogatã în
astfel de exemple. La urma urmei,
Revoluþia lui 1789 însãºi a ajuns
sã-ºi devoreze proprii copii, urmaþi
de mii de alte victime ºi, de multe
ori, urmãrile ei ne fac, ce-i drept la
mai bine de douã secole distanþã
ºi datoritã lecþiilor Istoriei, sã ne
situãm de partea þãranilor din
Vendee.
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Jeffrey T. Richelson

Un secol de spionaj
Editura Humanitas, Bucureºti,
2000, 625 pagini, 189.000 lei.
Traducere de George G. Potra ºi
Delia Rãzdolescu

Semnale
Urs Altermatt

Previziunile de la Sarajevo 
Etnonaþionalismul în Europa
Editura Polirom, Iaºi, 2000, 230
pagini, 65.000 lei.
Traducere de Johann Klusch

Cartea se ocupã de schimbãrile
revoluþionare produse în secolul
XX în domeniul spionajului.
Procesul de transformãri petrecut
la scarã mondialã (apariþia unor
societãþi complexe, a unor
tehnologii avansate, formarea unor
noi state, natura totalã a rãzboiului,
etc.) s-a reflectat ºi acest domeniu.
Atât spionajul, cât ºi apãrarea
informaþiilor secrete s-au transformat în întreprinderi de miliarde de
dolari, cuprinzând aparaturã de
înaltã tehnicitate ºi personal de înaltã
calificare. Succesele sau eºecurile
în domeniul informaþiilor au avut
urmãri esenþiale asupra evenimentelor internaþionale.
*

Cartea a apãrut în 1996, dupã
Acordul de la Dayton. Autorul are
aceeaºi idee ca ºi Eric Hobsbawm.
Încheierea Rãzboiului Rece a
dezlãnþuit cele mai nocive forme ale
naþionalismului în Europa. Ideile
principale ale cãrþii sunt primatul
statului, precum ºi cã societatea
burghezã europeanã ar trebui
structuratã având la bazã dreptul
individual al cetãþeanului ºi nu
drepturile colective ale unui grup.
*

Ceka  Poliþia politicã a lui Lenin
Editura Humanitas, Bucureºti,
2000, 560 pagini, 149.000 lei.
Traducere de Felicia ºi Marius
Ienculescu Popovici

Se porneºte de la ideea cã în secolul
XXI rãzboaiele se vor desfãºura
pe 5 planuri (terestru, maritim,
aerian, spaþial ºi informaþional),
accesibile numai marilor puteri.
Forma rãzboiului este strâns
determinatã de configuraþia
sistemelor economice, economicul
condiþionând ºi politicul. Rãzboiul
este hotãrât de cãtre o decizie
politicã. Pânã la conflictul din Golf,
rãzboiul a avut douã trepte de
manifestare, potrivit celor douã
sisteme economice existente pânã
atunci (agricol ºi industrial). Ulterior rãzboiului din Golf, se trece la
alt sistem economic, cel economic
informaþional. România va trebui
sã facã faþã acestor realitãþi.

George Legget

Lucrarea a apãrut în 1986, având
drept subiect prima poliþie politicã
modernã din lume ºi prima poliþie
politicã sovieticã (nu rusã) CEKA
(sau VECEKA), creatã de cãtre
Lenin în decembrie 1917. CEKA
este cunoscutã prin conducerea
represiunilor împotriva oricãrei
opoziþii anticomuniste din fosta
U.R.S.S. Spiritul CEKA este încã
prezent în mentalitatea serviciilor
secrete ruseºti, o adevãratã
pepinierã pentru clasa politicã rusã.

S.P. nr. 80/2000

General de brigadã
dr. Vasile Paul

Conflictele Secolului XXI 
Proiecþii în spaþiul strategic
Editura Militarã, Bucureºti, 1999,
264 pagini, 37.000 lei.
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Tom Gallagher

Democraþie ºi Naþionalism în
România. 1989  1998
Editura All, Bucureºti, 1999, 405
pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Simona Ceauºu
Titlul are la bazã convingerea
autorului cã þara noastrã reprezintã
unul dintre cele mai elocvente
exemple de mânuire a naþionalismului în scopul amânãrii procesului
de trecere de la un sistem politic
închis la unul deschis. Situaþia nu
este deloc diferitã de cea din alte
state foste comuniste, unde naþionalismul a cunoscut o puternicã
revenire. În cele mai multe din
aceste þãri, cel mai mult a prins naþionalismul extremist, nu cel civic,
ducând la evenimente tragice. Se
explicã de ce România a fost (ºi
poate mai este) un teren prielnic
naþionalismului etnic.
*
Documente de bazã ale
Comunitãþii ºi Uniunii Europene
Editura Polirom, Iaºi, 1999, 533
pagini, 120.000 lei
Volumul este o culegere de documente europene de bazã, a cãror
cunoaºtere este foarte importantã
în actualul stadiu în care se aflã
România din punctul de vedere al
integrãrii europene. Printre documentele înfãþiºate se numãrã Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, Actul Unic European,
Tratatul de la Maastricht, Tratatul
de la Amsterdam, Acordul de la
Schengen,etc. Volumul este adresat
unui larg public, fiind un instrument
util în familiarizarea publicului
român cu un domeniu în egalã
mãsurã nou ºi complex.
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