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CCoommppeetteenn]]ee  ggeenneerraallee  
care trebuie s\ fie formate 
prin procesul de predare-`nv\]are 
a disciplinei ISTORIE `n clasa a XI-a

1. Utilizarea eficient\ a comunic\rii [i
a limbajului de specialitate.

2. Exersarea demersurilor [i ac]iuni-
lor civice democratice.

3. Aplicarea principiilor [i metodelor
adecvate `n abordarea surselor istorice.

4. Folosirea resurselor care sus]in
`nv\]area permanent\.

uropa contemporan\

Începutul secolului `n care am intrat `n urm\ cu câ]iva ani a adus Europa
mai aproape ca niciodat\ de realizarea unui mai vechi proiect politic: unitatea
european\. De ce a devenit un astfel de proiect aplicabil în acest moment
istoric [i nu mai devreme? Un reputat istoric contemporan — Hagen Schulze —
afirma c\ de-a lungul istoriei sale „Europa nu s-a aliat niciodat\ pentru ceva, ci
doar `mpotriva a ceva”. Împotriva cui trebuia s\ se uneasc\ Europa sfâr[itului
de secol XX? R\spunsul la aceast\ întrebare comport\ dou\ aspecte: globa-
lizarea [i ... Europa îns\[i.

Fenomenul globaliz\rii pune în fa]a statelor continentului provoc\ri c\rora,
în mod evident, nu le pot face fa]\: competi]ia economic\ cu alte pie]e econo-
mice mult mai puternice (SUA, Japonia) sau cu un imens poten]ial de dezvol-
tare (China, India), nevoia investi]iei masive în [tiin]\ [i în tehnologie, protec]ia
mediului, lupta împotriva subdezvolt\rii, a terorismului etc. 

În acela[i timp, Europa trebuie s\ se apere [i de sine, mai exact spus de
tot ceea ce a însemnat manifestare cu poten]ial de conflict în secolul XX. C\ci
Europa ultimului secol a fost o lume a permanentei confrunt\ri între mai multe
tendin]e de dezvoltare, având uneori rezultate tragice asupra destinului conti-
nentului. Astfel, sub raport politic, începutul secolului p\rea c\ aduce cu sine
victoria statului na]ional [i a democra]iei parlamentare. Evoluând spre forme
paroxistice, acela[i na]ionalism s-a aflat îns\ la originea celor dou\ mari de-
zastre ale omenirii care au purtat numele de „r\zboaie mondiale”. 

Democra]ia parlamentar\ liberal\, a[a cum se manifesta ea la începutul
secolului XX, nu a reu[it nici s\ evite Primul R\zboi Mondial [i nici s\ gestio-
neze corect consecin]ele sale. S-a creat astfel terenul favorabil manifest\rii
alternativei fasciste, cu forma sa extrem\, hitlerismul. Speculând sentimentul
na]ional [i consecin]ele sociale ale crizelor economice, acesta a generat
marea catastrof\ a anilor 1939-1945. De[i încheiat\ de mai bine de jum\tate
de secol, cea de-a doua conflagra]ie mondial\ continu\ s\ nasc\ pasiuni [i 
s\-[i releve neb\nuite consecin]e datorit\ dimensiunilor sale apocaliptice.
Sfâr[itul r\zboiului nu a însemnat îns\ instaurarea p\cii, ci declan[area unui
alt tip de conflict, R\zboiul Rece, între vestul democratic [i estul sovietizat. 

Experimentul comunist din URSS, extins la nivelul jum\t\]ii estice a conti-
nentului european, a generat o nesfâr[it\ suferin]\ uman\. Dispari]ia sa dup\
1989 a dat o nou\ [ans\ democra]iei în Europa de Est, dar procesul s-a
dovedit lung, complicat [i înso]it de o recrudescen]\ a na]ionalismului. Acesta
a readus b\trânului continent r\zboiul: Croa]ia, Bosnia, Kosovo, interven]ia
NATO în Iugoslavia. Departe de a fi un monopol al estului, na]ionalismul [i se-
paratismul pe baze etnice continu\ s\ se manifeste [i în vestul continentului,
cazurile irlandez [i cel basc fiind între cele mai cunoscute.

A[adar, pe lâng\ cultur\ [i bun\stare pentru o bun\ parte a cet\]enilor s\i,
Europa secolului XX a adus cu sine [i mult\ suferin]\. Mai mult chiar, dup\ ce
dominaser\ lumea vreme de mai multe veacuri din punct de vedere economic,
militar [i al nivelului de civiliza]ie, statele europene s-au v\zut, dup\ Al Doilea
R\zboi Mondial, în situa]ia de a nu mai avea un cuvânt de spus în competi]ia
global\. Europa devenise un pericol pentru ea îns\[i.
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„Rezisten]a opus\ de întregul conti-
nent dictaturii lui Hitler a constituit deci o
surs\ a mi[c\rii europene de dup\ Al
Doilea R\zboi Mondial, o alt\ surs\ fiind
R\zboiul Rece: f\r\ cei doi mari despo]i
ai secolului XX, Hitler [i Stalin, nu ar fi
fost posibil procesul de unificare euro-
pean\, care a generat pentru întâia oar\
în istoria continentului institu]ii transna-
]ionale durabile. Dac\ analiz\m evolu]ia
sentimentului de solidaritate în Europa
de la B\t\lia de la Salamis pân\ în pre-
zent, g\sim o explica]ie pe cât de simpl\,
pe atât de ap\s\toare: Europa nu s-a
aliat niciodat\ pentru ceva, ci doar împo-
triva a ceva. Unitatea Europei se face
sim]it\ mai ales în defensiva comun\ îm-
potriva unui pericol comun, imaginar sau
real, iar dac\ primejdia dispare, dispare
[i unitatea.”

(Hagen Shulze, Stat [i na]iune 
în istoria european\, 1994)
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„„Ast\zi a[ dori s\ m\ refer la tragedia Europei. Acest nobil continent cuprinde cele mai
frumoase [i mai cultivate regiuni ale lumii, bucurându-se de un climat temperat [i echili-
brat (...). Este fântâna credin]ei cre[tine [i a eticii cre[tine. Este la originea celor mai multe
culturi, a artei [i a filosofiei, atât în Antichitate, cât [i în timpurile moderne. Dac\ Europa
ar fi fost unit\ în împ\rt\[irea mo[tenirii sale comune, fericirea, prosperitatea [i gloria sa
ar fi fost f\r\ limite. (...) Totu[i, Europa a fost locul care a r\spândit acea serie de
înfrico[\toare dispute na]ionaliste, ini]iate de na]iunile teutonice în cre[tere de putere, pe
care le-am v\zut în acest secol XX [i chiar pe timpul vie]ii noastre, distrugând pacea [i
tulburând viitorul întregii umanit\]i. 

{i care este starea la care a fost redus\ Europa? Unele dintre statele mai mici au
recuperat, într-adev\r, teritoriile, dar peste întinse p\r]i ale sale o mare mas\ de oameni
chinui]i, fl\mânzi, epuiza]i [i dezorienta]i se uit\ cu gura c\scat\ la ruinele ora[elor [i
locuin]elor lor [i scruteaz\ orizonturile în a[teptarea unor noi pericole, a unor noi tiranii
sau momente de teroare. Printre înving\tori este zarva mai multor voci; printre învin[i, o
trist\ t\cere a disper\rii. Asta este tot ceea ce au europenii, grupa]i în atât de multe
str\vechi state [i na]iuni, asta este tot ceea ce rasa germanic\ a ob]inut sfâ[iindu-se unii
pe al]ii în buc\]i [i r\spândind pr\p\dul în lung [i în lat. (...) Domnilor, ei pot înc\ s\ se
întoarc\.” 

(Winston Churchill, Zürich, 1946)

22

„„Dinamica comer]ului interna]ional este foarte puternic\. Aceasta ascunde în spatele
s\u globalizarea industriei, ca efect a dou\ tipuri de mi[c\ri. Pe de o parte, întreprinde-
rile încercând s\ cucereasc\ noi pie]e [i, pe cale de consecin]\, s\ se apropie de
poten]ialii clien]i. Este atitudinea marilor întreprinderi multina]ionale. Pe de alt\ parte, anu-
mite întreprinderi trebuie s\-[i transfere o parte a produc]iei pentru a sc\dea pre]ul mâinii
de lucru. A[a se face c\ industria electronic\ realizeaz\ o mare parte a componentelor de
baz\ în Asia de Sud-Est. 

Interna]ionalizarea comer]ului [i a industriei implic\ fluxuri gigantice de capital inter-
na]ional. Trebuie finan]at comer]ul mondial, investi]iile interna]ionale, trebuie acoperite
riscurile, repartizate dividendele etc. Dinamica financiar\ este de atunci alimentat\ de o
nevoie crescând\ de capitaluri transfrontaliere. La aceasta se adaug\ mi[c\rile financia-
re n\scute din excedentele petroliere ale OPEC sau din excedentele ob]inute de japonezi
sau de germani care caut\ plasamente în zonele ce duc lips\ de capitaluri.

În general, capitalurile interna]ionale reprezint\ o mas\ gigantic\ aflat\ permanent în
mi[care în cele patru col]uri ale planetei. Pe pie]ele de schimb, volumul tranzac]iilor coti-
diene este de circa 900 miliarde dolari, echivalentul PIB-ului anual al Fran]ei. Prin com-
para]ie, rezervele totale ale b\ncilor centrale nu se ridic\ decât la circa 700 de milioane
de dolari.”

(M. Albert, Capitalism contra capitalism, 1991)

33

Citi]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. Analiza]i [i descrie]i imaginea Europei oferit\ de documentul 2.
22.. Identifica]i dou\ posibile semnifica]ii ale acestei imagini pentru situa]ia în care se

g\sea Europa la sfâr[itul celui de Al Doilea R\zboi Mondial. Compara]i-v\ op]iuni-
le cu cele ale colegului de banc\.

33.. Identifica]i cauzele care au condus la aceast\ situa]ie. 
Se putea preveni acest conflict? Argumenta]i-v\ punctul de vedere. 

44.. Care a fost solu]ia pentru ie[irea din criza generat\ de r\zboi? Are aceast\ solu]ie
efecte [i asupra Europei sfâr[itului secolului al XX-lea? Argumenta]i r\spunsul dat. 

ACTIVITATE INDEPENDENT|

Redresarea economiei europene [i mondiale, 
principalul obiectiv al Conferin]ei de la

Bretton Woods (iulie 1944) 
[i al Planului Marshall (afi[ din 1950)

CCoommppeetteenn]]ee  ssppeecciiffiiccee    modulului 
POPOARE {I SPA}II ISTORICE

1.1. Formularea, `n scris [i oral, a unor
opinii referitoare la o tem\ de istorie.

*1.2. Elaborarea unei argument\ri

orale sau scrise.

*3.2. Compararea relevan]ei surselor

istorice `n abordarea unui subiect.

Con]inuturile [i competen]ele specifice
marcate prin (*) sunt obligatorii numai
la specializ\rile care au prev\zute 
`n planul-cadru 2-3 ore de Istorie pe
s\pt\mân\.
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Constituirea unit\]ii europene nu s-a bazat numai pe argumente negative [i
pe nevoi de ap\rare. De-a lungul îndelungatei sale istorii, au existat numeroase
încerc\ri de a pune lumea european\ sub semnul unor valori comune [i al unei
conduceri comune. Primele tentative temporar reu[ite apar]in Antichit\]ii greco-
romane, civiliza]ia din care [i ast\zi mai to]i europenii î[i revendic\ identitatea.
I-a urmat încercarea de creare a Europei cre[tine, stindard sub care genera]ii
întregi de cavaleri [i oameni politici au luptat împotriva „necredincio[ilor”.
Anima]i de valori mai curând seculare, suveranii Fran]ei încearc\ în dou\ rân-
duri s\ se impun\ în fruntea unei Europe unite (Ludovic al XIV-lea [i Napoleon
Bonaparte). Proiectele politice au fost dublate de cele culturale, Europa încer-
când în mai multe rânduri s\ se autodefineasc\ fie pe principiile umanismului
[i ra]ionalismului, fie pe cele ale libert\]ii [i democra]iei.   

Ce mai r\m\sese din toate acestea la sfâr[itul celui de Al Doilea R\zboi
Mondial? Ruine, milioane de victime umane, disperare, guverne vremelnice, un
continent îngenunchiat, lipsit de orice posibilitate de reac]ie în fa]a marilor
înving\tori (SUA [i URSS), a modelelor [i a practicilor politice ale acestora.
Politicienii au în]eles atunci c\ singura [ans\ de salvare era ... unitatea.

Dar cum Europa era împ\r]it\ în dou\, primele demersuri au vizat zona
vestic\ a continentului [i au fost sus]inute de oameni politici vizionari precum
Jean Monnet [i Robert Schuman (Fran]a), Konrad Adenauer (Germania), Paul
Henri Spaak (Belgia) [i Alcide de Gasperi (Italia). Aceste ini]iative au ap\rut
imediat dup\ r\zboi, când, în c\utarea valorilor pierdute, la Strasbourg s-au
pus bazele Consiliului Europei (1949), organiza]ie ce-[i propunea s\ apere
democra]ia, statul de drept [i drepturile omului, a[a cum fuseser\ ele definite
de Organiza]ia Na]iunilor Unite cu numai un an mai devreme. Principala sa 
realizare a fost adoptarea Conven]iei Europene a Drepturilor Omului, conside-
rat primul document politic din istorie care subordona ra]iunea de stat drep-
turilor individului. 

Dificult\]ile economice au determinat Fran]a, Germania Federal\, Olanda,
Belgia, Italia [i Luxemburg s\ treac\ la aplicarea Planului Schuman de creare
a Comunit\]ii Europene a C\rbunelui [i O]elului (1951). Încununat\ de succes,
ini]iativa a fost primul pas spre crearea viitoarei unit\]i economice europene,
dar [i un prim experiment legat de crearea institu]iilor suprastatale. C\ci, din
acel moment, politica economic\ în domeniile amintite ie[ea de sub autoritatea
na]iunilor semnatare [i intra sub aceea a unei Înalte Autorit\]i Suprana]ionale.

Pasul decisiv în acest sens a fost f\cut prin adoptarea Tratatului de la Roma
(1957). Cele [ase state europene semnatare decideau s\ constituie o pia]\
comun\ pentru produsele lor agricole [i industriale. De asemenea, conveneau
asupra unei uniuni vamale în interiorul c\reia bunurile, serviciile, capitalurile [i
persoanele puteau s\ circule liber, punând astfel bazele Comunit\]ii Econo-
mice Europene. Totodat\, continua procesul de integrare politic\: din 1965,
deciziile Consiliului de Mini[tri angajeaz\ statele pe care le reprezint\, apoi iau
na[tere Parlamentul European [i Curtea de Justi]ie.

Începuturile Europei unite nu au fost scutite de ezit\ri, concretizate în neim-
plicarea Marii Britanii sau `n refuzul Fran]ei de a accepta integrarea militar\ a
Europei prin crearea unei comunit\]i europene de ap\rare. Drumul spre inte-
grarea real\ era înc\ lung.

RRoobbeerrtt  SScchhuummaann  ((11888866--11996633))

Originar din provincia Lorena, de na-
]ionalitate german\ pân\ în 1918, a
devenit ministrul de externe al Fran]ei
într-o perioad\ vital\ pentru viitorul
Fran]ei [i al Europei (1948-1952). Prin
proiectele sale politice, a devenit atât un
simbol al reconcilierii franco-germane,
cât [i unul dintre p\rin]ii Europei unite.

6Cyan 6Yellow 6Magenta 6Black

„Pentru a salva Europa din crunta
mizerie [i de la dezastrul final, ne trebuie
un gest de încredere în familia euro-
pean\. (...) Care este remediul absolut?
Acesta const\ în recrearea familiei
europene sau a cât se poate de mult din
aceasta [i în dezvoltarea unei structuri
care s\-i permit\ s\ tr\iasc\ în pace,
siguran]\ [i libertate. Trebuie s\ cre\m
un fel de State Unite ale Europei.”

(Winston Churchill, Zürich, 1946)

11

Europa `ncepea s\-[i construiasc\ viitorul 
(afi[ din 1947)
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„În locul m\surii politicii liberale a]i adus în lume o astfel de politic\ etnografic\ [i
arheologic\. Aceasta v\ va deveni fatal\. (...) Ce ve]i spune când într-o zi vor veni slavii
[i vor reclama Prusia, Pomerania, Silezia, Berlinul, c\ci numele lor sunt slave, când ei
vor s\vâr[i pe malul Oderului ce s\vâr[i]i voi acum pe malul Moselei, când, cu ajutorul
h\r]ii, vor indica sate locuite odinioar\ de triburi slave? (...) Germania s-a urcat pe un cal
obraznic [i seme], care o va purta unde nu-[i dore[te.”

(Scrisoare trimis\ în 1870 de Ernest Renan unui prieten, dup\ anexarea Alsaciei [i
a Lorenei la Imperiul German pe considerente istorice [i na]ionale; 
text citat dup\ Hagen Schulze, Stat [i na]iune în istoria european\)

22

„Grani]ele politice au fost rezultatul unei evolu]ii istorice [i etnice impresionante, al
aspira]iei de secole spre unitate na]ional\ [i cu siguran]\ nu i-ar fi trecut nim\nui prin
minte s\ le dizolve. Înainte, ele erau modificate prin cuceriri sângeroase sau c\s\torii
aranjate. Azi este suficient s\ le anulezi. Grani]ele noastre europene ar trebui s\ în-
gr\deasc\ din ce în ce mai pu]in schimbul de idei, experien]\ [i bunuri. Deasupra na]io-
nalismelor învechite va trebui pe viitor s\ stea sentimentul solidarit\]ii na]iunilor. Meritul
na]ionalismului a fost întemeierea unei tradi]ii [i a unei structuri interne solide în cadrul
statului. Pe aceast\ funda]ie veche va trebui ridicat\ o nou\ construc]ie. Suprastatul va
fi a[ezat pe fundamentul na]ional. Astfel, trecutul glorios nu va fi negat, dar energiile
na]ionale vor rena[te prin folosirea lor comun\ în slujba entit\]ii suprastatale.” 

(Robert Schuman despre raportul dintre integrarea european\ [i istoria na]ional\,
în Hagen Schulze, Stat [i na]iune în istoria european\)

33

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. Explica]i semnifica]ia afirma]iei lui Ernest Renan, din 1870, potrivit c\reia „Germania s-a urcat pe un cal obraznic [i seme], care

o va purta unde nu-[i dore[te.”
22.. Identifica]i evenimentul istoric la care se refer\ documentul 2.
33.. Au mai existat episoade din istoria secolului al XX-lea în care Germania a avut o atitudine asem\n\toare? Exemplifica]i.
44.. Organiza]i o dezbatere pe tema raportului de for]e dintre institu]iile comunitare [i guvernele na]ionale. 
55.. Formula]i un punct de vedere referitor la colaborarea dintre statele europene în cadrul viitoarei Uniunii Europene.
66.. Construirea Europei unite va avea drept consecin]\  dispari]ia na]iunilor europene? Argumenta]i r\spunsul vostru.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

„Speran]ele [i a[tept\rile legate de extindere, odinioar\ deosebit de mari, s-au ero-
dat în ultimii 15 ani care au trecut de la pr\bu[irea comunismului în Europa. La 1 Mai
2004, în spatele fa]adei create de scurta atmosfer\ entuziast\ se ascundeau, de ambele
p\r]i, în special griji. În vechile state membre exist\ temeri legate de migrarea locurilor
de munc\, afluxul necontrolat de for]\ de munc\, intensificarea problemelor în zonele de
frontier\, precum [i suprasolicitarea financiar\ [i institu]ional\ a Uniunii prin extinderea
la 25 de membri. În rândul noilor membri domin\ o dezam\gire care nu poate fi trecut\
cu vederea: 15 ani de tranzi]ie, de deschidere economic\ [i de aliniere la standardele UE
nu au contribuit aproape cu nimic la îmbun\t\]irea condi]iilor sociale pentru majoritatea
popula]iei. Tranzi]ia a fost înso]it\ de mari costuri economice [i sociale, iar bogata UE nu
s-a ar\tat prea generoas\ fa]\ de noii ei membri. De la aderarea ca atare se a[teapt\
pu]in pe termen scurt, speran]ele fiind îndreptate spre genera]ia urm\toare, care ar tre-
bui s\ tr\iasc\ mai bine. Tot a[a, [i Irlanda a fost membr\ UE aproape 20 de ani, înainte
de a avea parte de un take-off spectaculos.” 

(Michael Ehrke, Noua Europ\: economia, politica [i societatea 
în capitalismul postcomunist, 2005)

44

10 februarie 1953 —
primul tren comunitar cu c\rbune 

trece grani]a dintre Fran]a [i Luxemburg

Comunitatea European\ 
a C\rbunelui [i O]elului (afi[)
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Dup\ crearea pie]ei comune europene, procesul de integrare european\ 
s-a amplificat pe dou\ direc]ii: pe orizontal\, prin integrarea de noi state, [i pe
vertical\, prin adâncirea procesului integr\rii.

Extinderea Europei unite s-a realizat în mai multe valuri. Astfel, în 1972, la
pia]a comun\ european\ — din care f\ceau parte Belgia, Fran]a, Germania
Federal\, Italia, Luxemburg [i Olanda — au aderat Marea Britanie, Irlanda [i
Danemarca. În anii ’80 s-au al\turat Grecia (1981), apoi Spania [i Portugalia
(1986), iar în ultimul deceniu al secolului al XX-lea Austria, Finlanda [i Suedia
(1995). Ultimul val de aderare (2003) a fost [i cel mai spectaculos, pe de o
parte datorit\ num\rului mare al statelor acceptate (zece), iar pe de alt\ parte
datorit\ prezen]ei în acest grup — al\turi de Malta [i Cipru — a primelor state
foste membre ale „blocului comunist” — Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia,
Ungaria, Estonia, Letonia [i Lituania. Urm\torul pas este preconizat pentru
2007, când România [i Bulgaria urmeaz\ s\ se al\ture „celor 25”. 

Spectaculoasa extindere teritorial\ nu ar fi putut avea consecin]e pozitive
asupra viitorului european în absen]a continu\rii procesului de integrare eco-
nomic\ [i politic\. Consolidarea pie]ei comune prin semnarea Actului Unic
European a fost continuat\ prin Tratatul de la Maastricht, care face trecerea de
la Comunitatea European\ la Uniunea European\. Între cele dou\ etape exist\
o diferen]\ calitativ\, în 1992 luându-se decizii majore, care ne amintesc cu
adev\rat de „Statele Unite ale Europei”. Cea mai vizibil\ dintre ini]iativele adop-
tate a fost aceea de înlocuire a monedelor na]ionale cu o moned\ unic\, Euro,
realizat\ în 2002. Reforma monetar\ a facilitat libera circula]ie a capitalu-
rilor, constituindu-se într-un pas decisiv spre armonizarea economiilor statelor
membre. În acela[i timp, moneda unic\ a devenit un simbol al Uniunii
Europene, dar [i un r\spuns al acesteia la tendin]a de globalizare a pie]elor
financiare. Revolu]ionar\ este [i introducerea cet\]eniei europene, devenit\
opera]ional\ în urma acordului de la Schengen din 1995. În virtutea acestuia,
posesorii pa[aportului european pot trece liber peste frontierele statelor membre.

Acesta nu a fost îns\ singurul r\spuns al Europei la provoc\rile globaliz\rii.
Astfel, Consiliul European de la Lisabona, din 2002, a lansat o strategie de
dezvoltare pe 10 ani al c\rei principal obiectiv era transformarea Europei din
punct de vedere economic în cea mai dinamic\ [i mai competitiv\ economie a
lumii. Cunoscut\ sub numele de „Procesul Lisabona”, strategia reprezint\ unul
dintre cele mai îndr\zne]e proiecte de dezvoltare din lumea contemporan\,
implicând o cre[tere economic\ durabil\, locuri de munc\ [i cre[terea coeziu-
nii sociale.

Dezvoltarea Uniunii Europene nu a fost îns\ o curs\ f\r\ obstacole.
Extinderea a creat controverse legate de reprezentarea noilor state membre în
institu]iile politice europene, de cotele de produc]ie în diferite sectoare de acti-
vitate, iar popula]ia ]\rilor dezvoltate a început s\ se team\ de exodul muncito-
rilor proveni]i din noile state membre, ceea ce ar putea determina o cre[tere a
[omajului tocmai în ]\rile cu cele mai mari contribu]ii la bugetul comunitar. 

IINNTTEEGGRRAARREEAA  EEUURROOPPEEAANN||
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11994499 – Crearea Consiliului Europei.
11995511  – Constituirea Comunit\]ii Europene
a C\rbunelui [i a O]elului.
11995577 – Tratatul de la Roma.
11996622 – Lansarea politicii agricole comune.
11998866 – Tratatul de la Luxemburg.
11999922 – Tratatul de la Maastricht.
11999955 – Intr\ în vigoare conven]ia Schengen.
11999999 – Se adopt\ hot\rârea privind mone-
da unic\ european\.

Repere cronologice ale integr\rii

TTrraattaattuull  ddee  llaa  MMaaaassttrriicchhtt

„Prin prezentul tratat, Înaltele p\r]i con-
tractante constituie între ele o Uniune
European\. (...)

Prezentul tratat marcheaz\ o nou\
etap\ în procesul de creare a unei uniuni
(...) între popoarele Europei, în care deci-
ziile luate sunt cât mai aproape de cet\-
]eni. (...) Misiunea acestei uniuni este de
a organiza rela]iile dintre statele membre
[i între popoarele acestora pe principiile
coren]ei [i solidarit\]ii. 

Uniunea î[i propune drept obiective:  
• promovarea unui progres economic

[i social echilibrat [i durabil, mai ales prin
crearea unui spa]iu f\r\ frontiere inte-
rioare, prin consolidarea coeziunii econo-
mice [i sociale [i prin stabilirea unei uni-
uni economice [i monetare, care presu-
pune o moned\ unic\ (...);

• afirmarea identit\]ii sale pe scena
interna]ional\, mai ales prin crearea unei
politici externe [i de securitate comune,
inclusiv prin definirea unei politici de
ap\rare comune care poate conduce, la
momentul potrivit, la o ap\rare comun\;

• consolidarea protec]iei drepturilor [i
intereselor locuitorilor statelor membre
prin instituirea unei cet\]enii a Uniunii.”

(Semnat la 7 februarie 1992 
[i intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993)

11

Drapelul european
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„„Moneda nu se împarte între na]iunile
suverane [i nu exist\ nici un exemplu,
contemporan sau istoric, de moned\
girat\ în comun de mai multe state. 

Este exact calculul pe care-l fac parti-
zanii monedei comune Euro, care vor s\
impun\ unificarea politic\ dispensân-
du-se de acordul explicit al concet\]enilor
lor, prin artificiul «tehnic» al cre\rii noii
monede. 

Dar construc]ia unui stat de dimensi-
uni continentale vine împotriva tuturor
exigen]elor [i tuturor tendin]elor din
economia contemporan\, de mai bine de
un sfert de secol toate marile organiza]ii
publice [i private c\utând eficien]a în
dimensiunile mici. 

Un superstat continental va fi mai
pu]in eficace [i va conduce spre impozite
suplimentare, care se vor ad\uga impozi-
telor na]ionale existente. Suprimând con-
curen]a între statele na]ionale, nu se vor
mai produce reformele vechilor structuri
care frâneaz\ dezvoltarea pe continent.”

(Jean-Jacques Rosa, 
Eroarea european\, Grasset, 1998)
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Zagreb

1973

State membre 
ale UE

Anul primirii 
`n UE

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. Enumera]i obiectivele pe care [i le propun statele europene semnatare ale Tratatu-

lui de la Maastricht.
22.. Pe baza cuno[tin]elor anterioare, decide]i dac\ toate aceste obiective au fost

atinse sau nu. Exemplifica]i.
33.. Care dintre aceste obiective ale Uniunii Europene crede]i c\ este mai important

pentru asigurarea viitorului acesteia? Argumenta]i-v\ r\spunsul.
44.. Exprima]i-v\ punctul de vedere referitor la beneficiile introducerii monedei unice,

utilizând argumentele oferite de documentele 1 [i 2. 
55.. Între europeni exist\ o unanimitate de p\reri referitoare la efectele benefice ale

unific\rii europene? Argumenta]i r\spunsul.
66.. Identifica]i cele mai recente etape ale extinderii UE. Decide]i asupra elementelor

comune [i asupra deosebirilor dintre noile state membre [i candidate.
77.. ~ncerca]i s\ explica]i de ce extinderea UE s-a produs în aceast\ ordine a includerii

unor noi membri. 
88.. Alc\tui]i un eseu argumentativ în care s\ v\ prezenta]i punctul de vedere legat de

perspectivele României ca poten]ial membru al Uniunii Europene din 2007.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

1. LUXEMBURG
2. MONACO
3. LIECHTENSTEIN
4. SAN MARINO 

5. VATICAN
6. ANDORRA
7. MOLDOVA
8. CROA}IA

9. BOSNIA [i HER}EGOVINA
10. SERBIA [i MUNTENEGRU
11. MACEDONIA

Cifrele de pe hart\ reprezint\ statele:

Primii pa[i spre realizarea Europei
unite au fost determina]i de necesi-
tatea ie[irii din marasmul generat
de cel de Al Doilea R\zboi Mondial,
cât [i de nevoia de a oferi un r\spuns
adecvat provoc\rilor globaliz\rii.

Procesul unific\rii s-a desf\[urat
atât `n plan economic, cât [i `n do-
meniul asigur\rii drepturilor omului.

Integrarea european\ s-a produs
nu numai pe orizontal\, prin ade-
rarea de noi state `n cadrul mai 
multor valuri de extindere, ci [i pe
vertical\, prin transferul unei p\r]i 
a deciziei spre organismele supra-
na]ionale.

Dup\ 1989, aderând la valorile
democra]iei [i la principiile econo-
miei de pia]\, România a redevenit
parte activ\ a noii Europe.

PRO MEMORIA!
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uropa [i spa]iile 

Rela]iile dintre Europa [i statele celorlalte continente au stat, de-a lungul
epocii moderne, sub semnul domina]iei europene. Aceasta a îmbr\cat variate
forme, de la st\pânirea politic\ la controlul economic [i influen]a cultural\. 

Convinse de superioritatea civiliza]iei europene [i de misiunea lor civiliza-
toare, dar [i interesate de materiile prime [i de întinsele pie]e de desfacere a
produselor oferite de lumea extraeuropean\, statele europene au transformat
intinse suprafe]e ale globului în colonii. Rând pe rând, Portugalia [i Spania,
apoi Olanda, Marea Britanie [i Fran]a au concurat pentru includerea unor 
cât mai întinse teritorii în propriile imperii coloniale. Spre sfâr[itul secolului al
XIX-lea, acestora li se adaug\ Germania [i Italia. Apogeul acestui proces a fost
atins la începutul secolului al XX-lea, când cea mai mare parte a lumii era
împ\r]it\ între marile puteri; aproape întregul continent african, India, Asia de
Sud-Est sau Australia deveniser\ p\r]i componente ale imperiilor coloniale
europene. Nici Rusia nu a fost str\in\ de acest proces, expansiunea sa c\tre
est [i nord transformând-o într-unul dintre cele mai întinse imperii ale lumii.

Sfâr[itul secolului al XIX-lea a marcat deschiderea spre Europa [i a celor
mai conservatoare dintre spa]iile de cultur\ extraeuropene, precum China [i
Japonia. Dac\ în cazul Japoniei deschiderea a însemnat în primul rând trans-
fer de tehnologie [i transformarea acesteia într-una dintre marile puteri ale
lumii, cucerirea pie]ei chineze a declan[at o acerb\ competi]ie între europeni
[i nord-americani. Nici întinsele spa]ii ale Americii de Sud nu au trecut neobser-
vate. Eliberate în prima parte a secolului al XIX-lea de sub domina]ia politic\
portughez\ [i spaniol\, statele sud-americare vor ceda în scurt timp tenta]iei
capitalurilor europene. 

Competi]ia dintre marile puteri economice [i politice ale lumii fusese, pân\
la `nceputul secolului XX, mai curând indirect\, dar, de atunci `ncoace, intere-
sele acestora intr\ în coliziune direct\. În Africa, interesele britanice se loveau
direct de cele franceze, germane [i italiene, în China [i în America de Sud
europenii se confruntau direct atât între ei, cât [i cu SUA sau Japonia, iar pe
coastele de est ale Pacificului, Rusia imperial\ intrase în contact nemijlocit cu
interesele japoneze.

Amprenta pe care europenii au pus-o asupra dezvolt\rii lumii în ansamblul
s\u [i mai ales asupra popoarelor incluse în imperiile coloniale este un subiect
departe de a fi fost clarificat. Sigur este faptul c\ au existat atât consecin]e po-
zitive, cât [i negative [i c\ influen]ele au fost bilaterale. Întinsele pie]e de desfa-
cere, cât [i bogatele resurse naturale exploatate în favoarea metropolelor au
contribuit substan]ial la dezvoltarea marilor puteri europene, au oferit locuito-
rilor b\trânului continent [ansa cunoa[terii str\vechilor civiliza]ii orientale. De
cealalt\ parte, în activitatea economic\ a fost atras\ [i o parte a popula]iei
locale, s-au construit [i s-au modernizat drumuri [i c\i ferate, numero[i tineri
au fost trimi[i s\ studieze în marile universit\]i occidentale. 

AAPPOOGGEEUULL  CCOOLLOONNIIZZ||RRIIII::  IINNFFLLUUEENN}}EE  RREECCIIPPRROOCCEE

„Dorind s\ reglementeze într-un spi-
rit de bun\ în]elegere mutual\ condi]iile
cele mai favorabile dezvolt\rii comer]ului
[i civiliza]iei în diferite regiuni ale Africii [i
s\ asigure tuturor popoarelor avantajele
naviga]iei libere pe cele dou\ fluvii princi-
pale ale Africii (...); dorind pe de alt\ parte
s\ previn\ neîn]elegerile [i contesta]iile
pe care le-ar putea ridica în viitor noile
lu\ri în posesiune pe coasta Africii [i pre-
ocupa]i în acela[i timp de mijloacele de a
cre[te bun\starea moral\ [i material\ a
popula]iilor indigene, statele participante
au c\zut de acord asupra mai multor
chestiuni, dintre care men]ion\m:

Art. 34. Puterea care de acum înainte
va lua în st\pânire un teritoriu pe coaste-
le continentului african (...) va înso]i actul
respectiv cu o notificare adresat\ celor-
lalte puteri semnatare ale prezentului act.

Art. 35. Puterile semnatare (...) recu-
nosc obliga]ia de a asigura existen]a unei
autorit\]i suficiente pentru a face s\ fie
respectate drepturile dobândite [i liberta-
tea comer]ului.”

(Actul general al Conferin]ei 
de la Berlin cu privire la st\pânirea

asupra Africii, 1885) 
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Modulul I

Colonizarea Africii 
`n viziunea idilic\ a unui pictor francez,
Georges Rochegrosse (1900)

E*
de civiliza]ie extraeuropene
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În acela[i timp, contactul adeseori brutal cu civiliza]ia european\ a afectat
dezvoltarea fireasc\ a culturilor tradi]ionale în Asia, în Africa sau în America de
Sud. Continentul african a resim]it dureros practica comer]ului cu sclavi, prac-
ticat\ pân\ târziu, în secolul al XIX-lea. Din aceast\ perspectiv\, colonialismul
are o mare responsabilitate pentru procesul de subdezvoltare, a[a cum s-a
manifestat în secolul al XX-lea, dar pe care, desigur, nu `l putea prevedea la
acea dat\.

„F\r\ nici o îndoial\ c\ într-o zi (...) cele dou\ ]inuturi complementare, Sahara [i
Sudanul, vor constitui cea mai minunat\ colonie francez\. Nici o alta, f\r\ a excepta
Indochina, nu se va putea compara cu aceasta. Pentru a conserva Sudanul [i Sahara [i
a le putea exploata în acela[i timp, este absolut necesar\ construirea f\r\ nici o întârziere
a unor c\i ferate transsahariene. Observa]i c\ vorbim la plural; spunem ni[te c\i ferate
transsahariene [i nu a unei c\i ferate transsahariene. 

Asta înseamn\ s\ finaliz\m foarte repede Transsaharianul nigerian, deja realizat pe
o distan]\ de 700 de km de la Oran [i unde nu ne r\mân mai mult de 1700 de km de 
construit, apoi transsaharianul din Ciad, care, spre marea noastr\ ru[ine [i spre marea
noastr\ pagub\, nu e realizat decât pe o distan]\ de 330 km de la Philippeville. 

Din momentul în care unul dintre aceste dou\ transsahariene va fi dat în exploatare,
ne vom edifica asupra facilit\]ilor [i a pre]urilor mici oferite de aceast\ întreprindere, (...)
ne vom apleca cu aten]ie asupra construirii celui de-al doilea.”

(P. Leroy-Beaulieu, Sahara, Sudanul [i c\ile ferate transsahariene, 1904)

22

„Actualmente, a cincea parte din lume
ne este tributar\ în mod voluntar. Câm-
piile Americii de Nord, Rusia, iat\ câm-
purile noastre de grâu; Chicago, Odesa
sunt hambarele noastre; Canada [i ]\rile
baltice sunt p\durile noastre. Turmele
noastre de oi sunt în Australia, cirezile de
vite în America; Peru ne expediaz\ argin-
tul, California [i Australia aurul lor. China
cultiv\ ceai pentru noi, iar Indiile Orien-
tale orienteaz\ c\tre noi râuri de cafea,
zah\r [i mirodenii. Fran]a [i Spania sunt
podgoriile noastre, spa]iul mediteranean
este livada noastr\; bumbacul ni-l adu-
cem din Statele Unite, ca [i din multe alte
p\r]i ale lumii.”

(A. Siegfried, 
Criza britanic\ în secolul XX, 1975)
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Modulul I

Planta]ie de ceai `n Camerun

O misiune catolic\ `n Malaysia (1927)

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. Stabili]i raportul de for]e dintre marile puteri coloniale ale lumii `n secolul XX.
22.. Realiza]i un proiect prin care s\ demonstra]i motivele care au condus la acest

raport de for]e. Lucra]i împreun\ cu al]i trei sau patru colegi.
33.. Analiza]i modul în care priveau britanicii sensul no]iunii de colonialism. Explica]i

deosebirile fa]\ de sensul comun al cuvântului.
44.. Evalua]i avantajele ob]inute de metropole din exploatarea coloniilor.
55.. Exprima]i un punct de vedere referitor la raportul dintre avantajele [i dezavantajele

coloniilor în raport cu metropola.
66.. Compara]i situa]ia marilor puteri coloniale ale începutului de secol XX cu situa]ia

lor actual\. Identifica]i asem\n\rile [i deosebirile.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

Imperiul britanic

Membri ai Commonwealth-ului

Imperiul francez

Imperiul belgian

Imperiul olandez

Imperiul fost italian, sub tutel\ ONU

Imperiul spaniol

Imperiul portughez
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În primele decenii ale secolului al XX-lea, pozi]ia imperiilor coloniale p\rea
una consolidat\. Proiectele economice [i de infrastructur\ aplicate de metro-
pole începuser\ s\ dea rezultate pozitive, iar principalele puteri coloniale
europene, Marea Britanie [i Fran]a, aveau s\ ias\ `nving\toare din ambele
r\zboaie mondiale [i datorit\ aportului economic [i uman al coloniilor. Foarte
curând dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mondial a început îns\ un proces invers,
anume cel al decoloniz\rii. Cum se poate explica acest aparent paradox?

Primele explica]ii trebuie c\utate în chiar politica economic\ [i social\ pro-
movat\ de metropole în colonii. Efectele acesteia sunt dintre cele mai contro-
versate, influen]ând de multe ori în sens negativ nivelul [i ritmul de dezvoltare
economic\ a coloniilor. C\ci, introducerea economiei de tip industrial a dus pe
de o parte la modernizarea economiei coloniilor, iar pe de alt\ parte la dimi-
nuarea sau chiar dispari]ia unor întregi sectoare economice tradi]ionale, mai
ales a celor legate de agricultur\. De asemenea, produsele de serie realizate
în sistem de fabric\, mai numeroase [i mai ieftine, au distrus mica produc]ia
de tip artizanal care asigura traiul a numeroase familii. Astfel, pe termen scurt,
coloniile s-au dovedit a nu fi fost preg\tite s\ suporte [ocul produs de
tehnologiile [i de modul de organizare a produc]iei impus de europeni, care a
generat mari probleme sociale în întreaga lume colonial\. Acestea au fost
amplificate de cre[terea demografic\ accentuat\ început\ înc\ din anii ’30 ca
urmare a introducerii sistemelor europene de asigurare a s\n\t\]ii [i diminu\rii
mortalit\]ii infantile. Nedublat\ de politici adecvate de ocupare a for]ei de
munc\, cre[terea demografic\ a condus la accentuarea [omajului [i la degra-
darea calit\]ii vie]ii.

În to]i ace[ti ani a avut loc [i un spectaculos proces de dezvoltare a unei
intelectualit\]i na]ionale. Format\ în marile universit\]i europene, aceast\ elit\
s-a v\zut exclus\ de la puterea politic\ [i administrativ\. De aici [i pân\ la dez-
voltarea unei mi[c\ri na]ionale de eliberare nu a fost decât un pas. Aceasta a
fost impulsionat\ de prezen]a unor personalit\]i politice de prim rang (Gandhi
[i Nehru în India, Leopold Senghor în Africa neagr\, Burghiba în Tunisia, Ho
{i Min în Vietnam), care au devenit simboluri ale aspira]iilor spre libertate 
ale propriilor popoare, unele, ca `n cazul Vietnamului, fiind direct sprijinite de
puterile comuniste ale vremii, conduse de URSS [i de China comunist\.

Procesul de decolonizare a debutat imediat dup\ încheierea celui de Al
Doilea R\zboi Mondial, când Vietnamul [i-a proclamat unilateral independen]a
(1945). Modalit\]ile prin care fostele colonii au trecut la un nou statut politic,
acela de state independente, a fost variat. Bazându-se pe experien]a do-
bândit\ anterior, negocierea a fost preferat\ în cazul coloniilor britanice: în
1947, Indiei [i altor colonii britanice li se recunoa[te independen]a. Marea
Britanie a valorificat astfel experien]a anului 1931, când statelor membre ale
Commonwelth-ului li se acordase o larg\ autonomie.

În pofida efortului generalului de Gaulle de a introduce reforme dup\ 1944,
destr\marea imperiului colonial francez s-a produs mai cu seam\ pe calea
r\zboiului de eliberare. A[a s-a întâmplat în Indochina (1946-1954) sau în 
Algeria (1954-1962). În cazul Marocului [i Tunisiei, independen]a a fost ob]inut\
pe calea negocierilor, dar sub presiunea unor ample mi[c\ri de gheril\.   
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„De la mijlocul anilor ’50, decoloniza-
rea s-a aflat în centrul activit\]ilor ONU.
Dup\ ce calea spre independen]\ a colo-
niilor fusese marcat\ la început de lupte
sângeroase (de eliberare), acest proces
a putut fi deviat — nu în ultimul rând
mul]umit\ Na]iunilor Unite — pe o pist\
ordonat\ [i pa[nic\. Procesul de decolo-
nizare a avut efecte substan]iale [i la
nivelul Na]iunilor Unite: statele recent
devenite independente au aderat la
Organiza]ie, astfel încât num\rul mem-
brilor acesteia s-a îmbog\]it doar între
1955 [i 1962 cu 50 noi state. În 1965, 118
state f\ceau deja parte din Na]iunile
Unite, iar distribu]ia geografic\ a mem-
brilor s-a schimbat [i ea în mod funda-
mental. Dac\ în 1945 f\ceau parte din
ONU aproape numai state nord- [i sud-
americane [i state europene, în decursul
valului de decolonizare s-au ad\ugat mai
ales state asiatice [i africane, ulterior [i
state din spa]iul oceanic [i caraibean.
Astfel, ONU s-a dezvoltat dintr-un for care
fusese alc\tuit ini]ial mai ales din fo[tii
alia]i din cel de Al Doilea R\zboi Mondial,
într-o adev\rat\ organiza]ie mondial\.”

(Günther Unser, Michaela Wimmer,
1995) 

11

Mahatma Gandhi, conduc\torul luptei 
de eliberare na]ional\ a Indiei, `n mijlocul
sus]in\tor s\i (pictur\ reprezentând 
un mar[ de protest din 1930)
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Scen\ de bucurie la Alger 
dup\ proclamarea independen]ei (iulie 1962)

La începutul deceniului al optulea, procesul de decolonizare s-a încheiat.
Nu au disp\rut îns\ [i urm\rile acestuia: r\zboaiele civile datorate artificialit\]ii
grani]elor, apartheid-ul, subdezvoltarea.

„De-a lungul R\zboiului Rece, problema na]ional\ care a marcat atât de puternic
perioada dintre cele dou\ r\zboaie mondiale a ajuns s\ fie dat\ uit\rii, în favoarea con-
frunt\rii ideologice bipolare care a sfâ[iat lumea. F\r\ îndoial\ c\ na]iunea nu a disp\rut
din orizontul politic, decolonizarea fiind opera mi[c\rilor de eliberare na]ional\. 

Îns\ dimensiunea propriu-zis na]ional\ a fost în cea mai mare parte a timpului mas-
cat\ de o retoric\ marxizant\ [i aflat\ în strâns\ leg\tur\ cu un interna]ionalism de con-
venien]\. Aceast\ strategie de disimulare reprezenta un demers obligatoriu pentru comu-
ni[tii din lumea a treia, de la China la Cuba, trecând prin Iugoslavia, dar de care nu au
fost scuti]i nici ceilal]i lideri ai anticolonialismului. 

Nasser în Egipt, cât [i promotorii sirieni ai Partidului Baas Socialist nu au uitat s\ aso-
cieze na]ionalismul lor tumultuos cu un «socialism arab» la fel de patetic, care s-a rezu-
mat, în principal, la etatizarea economiei. Perioada R\zboiului Rece s-a situat, a[adar,
sub semnul eufemiz\rii na]ionalismului.”

(Alain Dieckhoff, Na]iune [i ra]iune de stat, 2003)

33

HHoo {{ii  MMiinn  pprrooccllaamm\\  iinnddeeppeennddeenn]]aa  VViieettnnaammuulluuii

„De mai bine de 80 de ani, imperiali[tii francezi î[i reneag\ propriile principii: liberta-
tea, egalitatea, fraternitatea; ei au violat p\mânturile str\mo[ilor no[tri, ne-au oprimat
compatrio]ii. (...) În domeniul politic, ne-au privat de toate libert\]ile (...). Ei au constituit
trei regimuri politice în nordul, în centrul [i în sudul Vietnamului pentru a distruge unitatea
noastr\ na]ional\.

Ei ne-au exploatat pân\ la m\duv\, ei au redus poporul nostru la cea mai neagr\
mizerie. Ei ne-au furat orez\riile, minele, p\durile, materiile prime. (...)

În toamna anului 1940, când fasci[tii japonezi, pentru a se lupta cu trupele aliate, au
invadat Indochina pentru a organiza noi baze militare, coloniali[tii francezi s-au a[ezat în
genunchi pentru a le ceda ]ara noastr\. Din aceste motive, noi, membri ai guvernului
provizoriu, declar\m în numele întregului popor vietnamez eliberarea în totalitate de toate
raporturile coloniale cu Fran]a imperialist\.”

(Hanoi, 2 septembrie 1945)

22

„Cine va putea nega faptul c\ treizeci
de ani din via]a mea au fost petrecu]i
b\tând în van, cu r\bdare, cu modera]ie
[i cu modestie la o poart\ închis\ [i bari-
cadat\? Care au fost fructele mode-
ra]iei? Ultimii treizeci de ani au v\zut cel
mai mare num\r de legi restrângând
drepturile [i progresul nostru de pân\
acum. Am ajuns în etapa în care nu mai
avem drepturi deloc.”

(Albert Luthuli, pre[edinte al 
Congresului Na]ional African, 

Let my people go, 1962)  

44

„Apoi oamenii poporului nostru au tr\it
în mod pa[nic sub conducerea regilor lor
[i s-au mi[cat liber [i plini de încredere în
susul [i în josul ]\rii, f\r\ obstacole. }ara
era a noastr\. Noi ocupasem p\mântul,
p\durile, râurile, am extras bog\]iile sub-
solului [i toate bog\]iile acestei frumoase
]\ri. Ne-am stabilit propriul guvern, ne-am
controlat propriile armate [i am organizat
comer]ul.”
(Din biografia lui Nelson Mandela, 1986)

55
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:

11.. Identifica]i c\ile prin intermediul c\rora coloniile au încercat, dup\ cel de Al Doilea
R\zboi Mondial, s\-[i ob]in\ independen]a.

22.. Men]iona]i motivele care au condus la ob]inerea independen]ei coloniilor.
33.. Stabili]i, `ntr-un grup de 4-5 colegi, care au fost urm\rile campaniei non-violente

promovate de o parte a liderilor politici africani?
44.. De ce crede]i c\ ini]iativa campaniei non-violente nu a fost încununat\ de succes.
55.. Crede]i c\ lupta pentru ob]inerea independen]ei a fost sau nu lipsit\ de alte cono-

ta]ii politice? Argumenta]i-v\ punctul de vedere.
66.. Care crede]i c\ a fost ideologia care a influen]at în cea mai mare m\sur\ lupta de

emancipare a coloniilor? Motiva]i-v\ op]iunea.

ACTIVITATE INDEPENDENT|
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Europa secolului al XX-lea a fost unul dintre principalii actori ai globaliz\rii,
cel mai spectaculos fenomen al lumii contemporane. În]eleas\ ca proces de
suprimare a oric\rei bariere dintre statele lumii, globalizarea s-a manifestat
ini]ial în domeniul economic, mai cu seam\ dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mon-
dial. A început s\ se vorbeasc\ tot mai des despre existen]a unei economii
mondiale ale c\rei politici de dezvoltare sunt definite în comun de marile puteri
economice ale lumii, iar întreprinderile transna]ionale î[i definesc propriile poli-
tici economice, care nu ]in cont de grani]ele statelor na]ionale. Între statele lumii 
s-a creat astfel o interdependen]\ economic\ [i financiar\ tot mai accentuat\.

În momentul de fa]\, conceptul cuprinde îns\ o mare varietate de aspecte
ale vie]ii sociale, culturale [i politice. Printre factorii care au poten]at [i acce-
lerat fenomenul globaliz\rii pot fi enumerate dezvoltarea f\r\ precedent a
tehnologiei, cu consecin]e majore la nivelul comunic\rii [i transporturilor, mi[-
carea capitalurilor, precum [i apari]ia unor probleme care nu mai pot fi dep\[ite
prin efortul statelor na]ionale, precum crizele economice, poluarea, subdez-
voltarea, migra]ia for]ei de munc\, turismul, r\spândirea maladiilor (SIDA, 
gripa aviar\, boala „vacii nebune”) sau terorismul. 

Nevoia de a oferi un r\spuns adecvat fenomenului globaliz\rii a fost unul
dintre argumentele care au stat la baza construc]iei Europei unite. Împreun\,
statele europene au reu[it s\ ocupe o pozi]ie important\ în raport cu celelalte
puteri economice ale lumii. Pentru aceasta, europenii au elaborat programe de
dezvoltare comune în domeniile industrial, agricol [i al cercet\rii [tiin]ifice.
Rezultate remarcabile au fost ob]inute în cadrul programului spa]ial european
concretizat în proiectul „Airbus” sau în lansarea cu succes a rachetelor „Ariane”.
Deosebit de importante pentru consolidarea Europei unice au fost ini]iativele
din educa]ie  [i cultur\. De un mare succes s-au bucurat programele Tempus,
Erasmus, Comenius, Leonardo, care au facilitat cunoa[terea reciproc\, a[eza-
rea sistemelor educa]ionale pe baze comune, compatibilizarea programelor de
dezvoltare a resurselor umane, precum [i valorificarea tradi]iilor [i specificului
cultural na]ional ca parte a unei identit\]ii comune europene. Fenomenul
globaliz\rii a indus europenilor [i reac]ii de respingere a influen]elor venite din
alte zone culturale, mai cu seam\ din America. Extinderea nelimitat\ a re]elelor
McDonald’s, ofensiva produselor Coca Cola sau Pepsi Cola au fost percepute
ca atentate la valorile culturale europene. Uniformizarea cultural\ generat\ de
dezvoltarea comunica]iilor în limba englez\ pe re]eaua internet, muzica de
sorginte american\ au generat în egal\ m\sur\ reac]ii negative atât din zona
culturii franceze, cât [i din partea noilor state membre sau candidate care-[i
asimilau integrarea european\ cu pierderea propriilor valori culturale. Reac]ia
general\ a europenilor `n fa]a produselor americane a fost `ns\ mai moderat\
decât se credea ini]ial [i, deseori, chiar favorabil\.

GGLLOOBBAALLIIZZAARREEAA

„Exist\ mai multe procese interre-
la]ionate care definesc globalizarea.
Acum câteva decenii, Marshall McLuhan
a vorbit despre «satul mondial», (...)
surprinzând cu acea expresie esen]a
fenomenului din zilele noastre: tehnologii
ale informa]iei care ne pun mai iute [i mai
des în leg\tur\ unii cu al]ii; comprimarea
distan]elor prin noi tehnologii; inter-conec-
tarea [i cre[terea dependen]elor recipro-
ce; integrarea pie]elor financiare [i co-
merciale; interna]ionalizarea crescând\ a
produc]iei (prin intermediul firmelor cu
activitate global\); apari]ia unor proble-
me «planetare», care necesit\ abord\ri
globale; r\spândirea de comportamente
[i cli[ee presupuse a exprima ra]ionali-
tatea unui homo oeconomicus ce nu
cunoa[te frontiere [i emo]ii (...) «locale»;
apari]ia unui homo globalus; dezvoltarea
de identit\]i transna]ionale etc. (...)

Merit\ s\ eviden]iez c\ dezbaterea
privind globalizarea nu trebuie disociat\
de dou\ procese ale deceniilor trecute. În
primul rând, m\ refer la c\derea sistemu-
lui comunist, care a însemnat o extindere
geografic\ mare a sistemelor bazate pe
economia de pia]\.”

(Daniel D\ianu, Globalizarea: 
între elogii [i respingere, 2001)

11

Lansarea 
rachetei 
„Ariane”,
rezultat 
al cooper\rii 
mai multor 
state europene 
`n acest domeniu

„Eu cred c\ nu are nici un sens s\ fii pentru sau `mpotriva globaliz\rii f\r\ sim] critic.
(...) Cu alte cuvinte, nu frânarea globaliz\rii, ci implementarea ei etic\, aceasta este
provocarea. ~n acest context, a[ dori s\ folosesc denumirea de «globalizare etic\», ter-
men care const\ dintr-un triunghi format din trei elemente esen]iale: comer] liber, cunoa[-
tere [i democra]ie.”

(Guy Verhofstandt, pre[edintele Uniunii Europene, 2001)

22
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„Acest sfâr[it de secol XX cunoa[te un interes major pentru crearea de zone comer-
ciale regionale. Ast\zi, Comunitatea European\ este perceput\ ca un instrument care
poate permite o zon\ de prosperitate mai mult sau mai pu]in independent\ (...).

Recent s-a creat zona nord-american\ de liber schimb, prin acordul din 12 august
1992 (NAFTA), semnat de SUA, Canada [i Mexic, care prevede suprimarea (...) taxelor
vamale între cele trei ]\ri.

Putem evoca existen]a unei zone regionale nonformale în Asia de Sud-Est în jurul
Japoniei, ]inând cont de leg\turile economice care unesc ]\rile din zon\ cu vecinii lor
afla]i în dezvoltare rapid\.

Trebuie remarcat c\ realizarea unei zone comerciale privilegiate constituie o denatu-
rare a principiilor GATT (...). Este motivul pentru care cineva s-ar putea întreba dac\ mul-
tilateralismul comercial, care a permis cu certitudine dezvoltarea puternic\ a comer]ului
interna]ional dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mondial, nu este în pericol [i dac\ crearea sau
consolidarea unor asemenea zone nu reprezint\, finalmente, un r\spuns de tip protec-
]ionist la dificult\]ile economice actuale.”

(Universalia 1994, Enciclopedia Universalis)

33

„„O idee este repetat\ la nesfâr[it în carte [i ea reprezint\ profesiunea de credin]\ a
autorului: «Problema azi nu este globalizarea excesiv\, ci insuficienta globalizare.» Multe
grupuri au interes în sus]inerea politicilor protec]ioniste, de la siderurgi[tii americani, ale
c\ror pre]uri [i tarife sunt protejate în ciuda costului enorm pe care îl reprezint\ pentru
restul economiei americane, la fermierii subven]iona]i pentru a dep\[i orice concuren]\
pe pia]\. Puterea politic\ a acestor grupuri împinge la op]iuni dificile [i a f\cut adeseori
imposibil\ implementarea unor politici sensibile. Este [ocant\ prezen]a barierelor eco-
nomice [i a m\surilor protec]ioniste chiar [i în ]\ri care afirm\ adeziunea lor total\ fa]\ de
comer]ul liber.

Wolf recunoa[te c\ ]\rile s\race sufer\ în mod real. Lovite de barierele protec]ioniste [i
având visuri de[arte asupra m\surii în care se pot izola, pentru ele globalizarea ar fi, totu[i,
o oportunitate. Argumentele oferite de autor sunt conving\toare. El nu ignor\ nici rolul unei
guvern\ri s\n\toase, care s\ protejeze drepturile [i libert\]ile f\r\ de care nu beneficiaz\
de aceste avantaje întreaga popula]ie. Exemplul negativ este Nigeria, mare produc\tor de
petrol, dar cu o economie stagnant\, a c\rei bog\]ie este risipit\ de guvernan]i, un model
pentru ]\rile în care toate beneficiile ajung în mâinile unei p\turi conduc\toare.”

(Prezentarea f\cut\ de Yale University Press lucr\rii lui Martin Wolf, 
Why Globalization Works)

44

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. Identifica]i principalele zone de liber schimb din lume [i componen]a acestora.
22.. Comenta]i, cu colegul de banc\, avantajele [i dezavantajele celor dou\ posibile

solu]ii la problemele lumii contemporane, protec]ionismul [i liberul schimb.
33.. Care a fost reac]ia statelor europene fa]\ de tendin]a de creare a zonelor de liber

schimb? Argumenta]i-v\ punctul de vedere.
44.. Organiza]i o dezbatere – `n grupuri alc\tuite din câ]iva elevi – pe tema raportului

dintre protec]ionism [i liberul schimb.
55.. Care dintre cele dou\ politici economice crede]i c\ este favorabil\ pentru viitorul

economiei române[ti?
66.. Realiza]i un proiect prin care s\ prezenta]i acele m\suri luate de România pentru

preg\tirea economiei în vederea ader\rii la Uniunea European\. Lucra]i împreun\
cu al]i trei sau patru colegi.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

Fast-food McDonald’s la Kyoto (Japonia)

„Reducerea rolului statului depinde
deci mai pu]in de globalizare, cât de locul
pe care îl de]ine na]iunea în ierarhia mon-
dial\. Pentru toate acele state-na]iune
care nu sunt «campionii» globaliz\rii,
globalizarea nu las\ decât dou\ op]iuni,
aceea suveranist\ sau o strategie de în-
chidere fa]\ de exterior, promovat\ de
unii, dar care n-ar putea fi decât un «drum
cu sens unic» c\tre dezastru, sau regru-
parea în ansamble regionale de o m\rime
suficient\ pentru a le face vizibile [i ap\ra
interesele, de a dezvolta sinergii [i a re-
g\si un spa]iu veritabil de suveranitate [i
o putere de negociere.”

(Regis Benichi, 
Istoria mondializ\rii, Vuibert, 2003)

55

Crearea marilor imperii coloniale
este considerat\ un semn al domi-
na]iei politice, economice [i cultu-
rale pe care statele europene au
exercitat-o asupra lumii.

Influen]ele `ntre civiliza]ia europea-
n\ [i spa]iul extraeuropean au fost
reciproce, dar exportul modelelor
de dezvoltare europene a produs 
[i efecte negative: subdezvoltare,
r\zboaie civile, apartheid.

PRO MEMORIA!
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Cultura româneasc\ a secolului al XX-lea a fost dominat\ pân\ la cel de Al
Doilea R\zboi Mondial de o perpetu\ confruntare între tradi]ionalism [i mo-
dernism, între op]iunea pentru închiderea în sine [i tenta]ia modernit\]ii. Astfel,
în bun\ tradi]ie pa[optist\ [i junimist\, începutul veacului XX a continuat s\
propun\ valorile na]ionalismului [i ale vie]ii rurale, fie în varianta sem\n\to-
rist\, fie în cea poporanist\. 

Angoasa [i deziluzia induse de Primul R\zboi Mondial au generat îns\ o
puternic\ tendin]\ de negare, uneori în bloc, a valorilor ce fundamentaser\ cul-
tura româneasc\ de pân\ atunci. C\utând noi valori [i modalit\]i de exprimare,
arti[tii [i gânditorii români au dat culturii autohtone acea dimensiune euro-
pean\ de care avea atâta nevoie. Încercarea de modernizare s-a manifestat pe
cel pu]in trei direc]ii.

Primii contestatari au fost simboli[tii. De la Macedonski la George Bacovia
[i Ion Minulescu, ace[tia au reprezentat un prim moment de spargere a tiparu-
lui tradi]ional [i de racordare la tendin]ele culturii europene. De[i pe alte coor-
donate, aceea[i tendin]\ a fost cultivat\ de modernismul teoretizat [i sus]inut
de Eugen Lovinescu.

Plin\ de semnifica]ii este [i contribu]ia scriitorilor români la întemeiarea
avangardismului european, mi[care cultural\ care promova ruptura complet\
cu estetica de pân\ atunci. În 1916, Tristan Tzara pune bazele dadaismu-
lui — este drept, `n afara grani]elor ]\rii —, iar suprarealismul românesc este
considerat, datorit\ lui Urmuz, un precursor al celui francez. Alternativa
avangardist\ a fost sus]inut\ [i prin reviste precum Contimporanul, Punct,
Integral, Unu [.a. De[i deschiz\tor de drumuri, avangardismul nu a jucat îns\
un rol deosebit în cultura româneasc\ a secolului al XX-lea. 

Personalit\]ile române[ti care vor avea cel mai greu cuvânt de spus în cul-
tura european\ a secolului au fost îns\ exponen]ii unui alt produs al culturii
române[i interbelice, exponen]ii Tinerei Genera]ii. Aceast\ mi[care de idei s-a
n\scut în 1927, odat\ cu lansarea în publicistica vremii a lui Mircea Eliade, cel
care avea s\ devin\ liderul necontestat al genera]iei sale. Contemporan\ cu
mi[c\ri similare din Fran]a [i alte ]\ri europene, Tân\ra Genera]ie cuprinde
nonconformi[ti precum Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Vulc\nescu, Mihail
Sebastian sau Constantin Noica. Mizeria material\ [i moral\ proprie sfâr[itului
Primului R\zboi Mondial era asimilat\ de ace[tia unui e[ec al ordinii [i al va-
lorilor promovate pân\ atunci, temeinic motiv de „deta[are agresiv\” în raport
cu „idealurile înainta[ilor”. Scrisori c\tre un provincial (Mircea Eliade), Nu
(Eugen Ionescu) sau Pe culmile disper\rii (Emil Cioran) vor deveni expresia
acestui refuz [i adev\rate manifeste ale spiritului anilor ’30. 

STUDIU DE CAZ 

„Modernitatea viziunii lui Brâncu[i
este autentic\: ea se întrege[te într-o
epoc\ în care arta european\ c\uta teri-
torii neexplorate — din revelarea unei
crea]ii milenare, înc\rcat\ de sensuri
filosofice profunde. {i din descoperirea
acelor fluxuri subterane care poart\, în
îndep\rtatele vechimi, idei [i forme artis-
tice de la un tip de civiliza]ie la altul,
desp\r]ite de vaste întinderi geografice.
Arta lui Brâncu[i realizeaz\ o sintez\,
termen al afirma]iei [i al construc]iei: o
sintez\ a formelor primordiale din care,
prin vremi, s-au ramificat necontenit
direc]iile artei lumii.”

(Dan Grigorescu, Brâncu[i, 1980)

11

Constantin Brâncu[i, un mesager de seam\
al culturii române[ti `n lume

Brâncu[i, 
Primul ]ip\t

16Cyan 16Yellow 16Magenta 16Black
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Cunoscu]i [i sub numele de Genera]ia Criterion, ace[tia au organizat cicluri
de conferin]e de popularizare a culturii, dezbaterile prilejuite de acestea deve-
nind ocazii de confruntare a unor personalit\]i de orient\ri politice dintre cele
mai diferite. Era numai unul dintre aspectele care ilustreaz\ spiritul democra-
tic al unei societ\]i, cea româneasc\, care evolua spre modernitate.

Alternativa propus\ de Tân\ra Genera]ie a fost îns\ întoarcerea c\tre
autohtonism, ortodoxism [i ira]ionalism. Angaja]i în zona politic\, ace[tia s-au
apropiat rapid de mi[carea de extrema dreapt\, ca, de altfel, marea majoritate
a intelectualit\]ii române[ti interbelice. România se ralia din nou mi[c\rii de
idei europene, de ast\ dat\ na]ionaliste, dar cu tendin]e fasciste [i fascizante.

„Ast\zi, ca [i acum cincizeci de ani, în lume prea pu]ini sunt
aceia care au auzit de noi. Când privim lucrurile din interior [i, în
încercarea de a ne aroga o anume vizibilitate interna]ional\, sun-
tem obliga]i s\ ]inem seama de adev\rul obiectiv, numele noas-
tre de referin]\ sunt Brâncu[i, Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
Cioran, eventual Victor Brauner, Gherasim Luca, Tristan Tzara,
Marcel Iancu, Fundoianu (Benjamin Fondane). Spun eventual
pentru c\ dimensiunea avangardist\ a literaturii noastre n-a fost
niciodat\ cu adev\rat un titlu de onoare cultural\ na]ional\.
Tocmai în acest context, al numelor interna]ionale citabile, ceea
ce pare s\ ne doar\ pe noi mai mult e faptul ca Eminescu nu e
un Novalis sau un Hölderlin, c\ Blaga nu e un Trakl sau un Rilke
[i nici Rebreanu un Tolstoi sau un Flaubert. Dând aceste exem-
ple — la care a[ putea ad\uga destule altele de acela[i cali-
bru — nu vreau s\ relativizez în vreun fel valoarea acestor mari
scriitori ai no[tri (cu cine al]ii s\-i înlocuim?), ci vreau doar s\
ar\t c\ suntem o cultur\ preocupat\ de închiderea în noi în[ine
(...) [i nu de deschiderea spre ceilal]i [i de achizi]ionarea unui
concept pozitiv al traductibilit\]ii [i al dialogului intercultural.”

(Gheorghe Cr\ciun, Cultura român\ de azi pe mâine, 
`n „Observator cultural”, nr. 276, 2005)

„Cei trei b\rba]i n-au schimbat întot-
deauna între ei doar amabilit\]i. Doi din-
tre ei, Cioran [i Eliade, au fost fasci[ti. El
(n.n. Cioran) a v\zut în na]ional-socia-
lism expresia unei «barbarii creatoare» [i
[i-a pus pana, gândirea [i îndoielile în
slujba acestei barbarii. El a v\zut cu pro-
prii lui ochi cum ordinea nazist\ domnea
la Berlin [i s-a entuziasmat în fa]a unei
na]iuni capabile s\ îngroape universalis-
mul, dup\ ce a lichidat umanismul. (...)

Mircea Eliade, de asemenea, a r\s-
puns chem\rii fascismului, pe care l-a
împodobit cu farmecele ambiguie ale unei
«rena[teri spirituale» [i ale unei «revolu]ii
ascetice [i virile». El a propov\duit în sa-
tele române[ti ca un adev\rat Messia al
unei religii a mor]ii. Scrierile lui  propov\-
duiesc un «cre[tinism cosmic» purificat
de orice influen]\ evreiasc\. (...) Cel mai
uimitor este poate c\ vigoarea convinge-
rilor lui fasciste nu este egalat\, dup\
r\zboi, decât de r\bd\toarea strategie cu
care le ascunde, neregretând nimic.(...)

{i Eugène Ionesco? Este [i el un fost
fascist? Nici pomeneal\! El este, dimpo-
triv\, un democrat convins înc\ de la
începutul anilor ’20. I-a detestat pe r\ii
magistri ai tineretului român, a luptat îm-
potriva lor [i [i-a ar\tat dezgustul v\zând
cum cade «demonul sadismului» peste
mica lui Românie.” 
(Daniel Rondeau `n „L’Express”, mai 2002)

44

Studia]i cu aten]ie documentele [i re-
zolva]i sarcinile de lucru.

11.. Cioran, Eliade [i Ionescu apar]in cul-
turii române sau celei franceze?
Argumenta]i-v\ punctul de vedere.

22.. Care sunt dominantele culturii româ-
ne cel mai mult mediatizate? Exist\
[i aspecte ale culturii române care nu
au fost suficient valorificate?

33.. Sunte]i de acord cu formularea din
documentul 2: „Suntem o cultur\ pre-
ocupat\ de `nchiderea `n noi `n[ine”?
Motiva]i-v\ r\spunsul.

44.. Crede]i c\ opinia public\ european\
este interesat\ de cunoa[terea valo-
rilor culturii române? Argumenta]i.

ACTIVITATE INDEPENDENT|
„Emil Cioran, Mircea Eliade [i Eugène Ionesco sunt recunoscu]i ca trei mari clasici ai

culturii franceze [i europene din a doua jum\tate a secolului al XX-lea. (...) Ace[ti trei
b\rba]i vor izbuti, dup\ ce vor fi parcurs totu[i ni[te traiectorii accidentate, s\ se impun\
ca mae[tri cvasinecontesta]i, fiecare în domeniul s\u propriu: Cioran ca estet al apoca-
lipsei (...); Ionesco, primul scriitor francez care a fost publicat în timpul vie]ii în La Pléiade,
ca prin] al absurdului; Eliade, ca «unul dintre cei mai mari istorici ai religiilor din epoca
noastr\», conform unei formule reluate pretutindeni la moartea lui, în 1986. 

Nu e de mirare c\ o astfel de performan]\ a l\sat mult timp în planul doi perioada
româneasc\ a biografiei lor, dac\ nu ignorat\, oricum redus\ la statutul de «preistorie»
f\r\ mare pertinen]\ pentru în]elegerea parcursului lor de dup\ r\zboi. (...)

Din punctul de vedere al recept\rii [i pentru nota sa de exotism, faptul deloc banal de
a se fi format la umbra Carpa]ilor va continua totu[i s\-[i g\seasc\ locul în construirea
mitului, în timp ce cli[eul atât de îndr\git de Paul Morand cu privire la un Bucure[ti dintre
cele dou\ r\zboaie zugr\vit ca «un mic Paris al Balcanilor», francofon [i cosmopolit, va
închide de minune cercul. Cioran, Eliade [i Ionesco vor deveni «cei trei mari români de la
Paris» pe care îi invoc\ întruna presa literar\.”

(Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco, uitarea fascismului, 2002)

33
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Brâncu[i,
Coloana 
infinitului
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CCUULLTTUURRAA  ~~NNTTRREE  MMIILLIITTAANNTTIISSMM  {{II  AAUUTTOONNOOMMIIEE
Refuzând caracterul minor al culturii române de pân\ atunci, influen]a]i de

orientarea politic\ a multor state europene în deceniul al patrulea [i fascina]i
de ideile pe care le vehiculau în mediul universitar al vremii filosofi precum Nae
Ionescu, mul]i intelectuali români se vor apropia de mi[carea legionar\. De[i
gradul de adeziune a variat de la o persoan\ la alta, intelectualii români ai
perioadei interbelice au o mare responsabilitate pentru amplificarea acestei
mi[c\ri — fenomen politic înc\ insuficient studiat [i cunoscut —, pentru
transformarea sa într-o organiza]ie politic\ cu ecou `n mase.

Se n\[tea în acela[i timp o nou\ direc]ie în evolu]ia intelectualit\]ii române,
anume cea de sus]inere a regimurilor totalitare. C\ci, dac\ pe Eliade [i Cioran
îi g\sim în diferite grade de apropiere fa]\ de Garda de Fier [i de liderii ei 
politici, dup\ cel de-Al Doilea R\zboi Mondial a fost rândul altor creatori, pre-
cum Mihail Sadoveanu sau Zaharia Stancu, s\ colaboreze îndeaproape cu
regimul comunist proasp\t instalat sub obl\duire sovietic\. Cultura era pe cale
s\ parcurg\ tristul drum al întregii societ\]i române[ti, abandonându-[i valorile.
În timp ce Cioran, Eliade [i Ionesco începeau str\lucite cariere literare [i [tiin-
]ifice departe de ]ar\, în Occident, sfâr[ind prin a fi asimila]i culturii franceze,
în România înflorea proletcultismul de inspira]ie sovietic\. În spiritul „luptei de
clas\”, societatea româneasc\, inclusiv cultura, era împ\r]it\ între „noi” [i „ei”,
cele dou\ p\r]i fiind a[ezate în raporturi dihotomice: „Cine nu e cu noi, e împo-
triva noastr\”, iat\ sloganul specific epocii.

Începutul anilor ’60 marchez\ o nou\ cotitur\: urmând, din nou, orientarea
politic\ a vremii, cultura român\ se reg\se[te pe sine în orientarea c\tre na-
]ional [i via]a rural\. Abandonarea teoriei staliniste a luptei de clas\ s-a tradus
printr-o relativ\ liberalizare a vie]ii culturale, o normalizare a rela]iilor interuma-
ne [i recuperarea unora dintre autorii interbelici ale c\ror opere puteau 
servi „ideea na]ional\”. De altfel, aceast\ „idee” avea s\ fie folosit\ de intelec-
tualii români pentru a încerca s\ evadeze din cadrul ideologic îngust de pân\
atunci, fie spre specificul local, fie spre universalitate.

~nceputul anilor ’70 a însemnat revenirea, în forme de manifestare diferite,
la intransigen]a primelor decenii postbelice [i restrângerea la maximum a
oric\ror rela]ii cu lumea exterioar\, chiar [i cu cea apar]inând „blocului so-
cialist”. România nu a devenit parte a mi[c\rilor de idei [i a tendin]elor de
schimbare prezente în cazul vecinilor no[tri, r\mânând blocat\ într-o paradig-
m\ de sorginte stalinist\. În aceast\ atmosfer\, evenimente precum apari]ia
Jurnalului de la P\ltini[, o carte cu [i despre Constantin Noica scris\ de
Gabriel Liiceanu, dezbaterea aparent liber\ a unor idei [i activitatea pu]inilor
arti[ti diziden]i reprezentau mai curând excep]ia decât regula. „România este
ocupat\ de români”, spunea sugestiv, spre sfâr[itul anilor ’70, scriitorul dizident
Paul Goma, încercând s\ ilustreze drama tr\it\ de România lui Nicolae
Ceau[escu. Aceast\ realitate dur\ a acceptat îns\ un anumit grad de autono-
mie a domeniului cultural care a permis afirmarea a cel pu]in dou\ genera]ii de
arti[ti, cea a anilor ’60 [i cea a „optzeci[tilor”.

În acest context, momentul 1989, care a adus cu sine redeschiderea c\tre
lume [i reîntoarcerea, timid\ [i plin\ de convulsii, spre democra]ie, apare ca o
nou\ [ans\ pentru afirmarea dimensiunii europene a culturii române. Va fi ea
valorificat\?

„Cultura român\ rateaz\ sistematic
ie[irea în lume, în timp ce consumatorii ei
direc]i, fie ei critici literari sau public larg,
se împiedic\ în gropile c\r]ilor nescrise.
Dac\ ne putem l\uda cu scriitori ca Re-
breanu, Eliade sau C\rt\rescu, în schimb
au r\mas nescrise c\r]i fundamentale
pentru o cultur\ care conteaz\. 

În timp ce criticii încearc\ s\ nete-
zeasc\ drumul prin h\]i[urile culturii
autohtone, pu]ini autori români reu[esc
s\ p\trund\ pe pia]a interna]ional\. La 
vizibilitatea pe care o avem, Premiul
Nobel pentru literatur\ ne ocole[te în
continuare. Cultura noastr\ r\mâne mar-
ginal\, în opinia speciali[tilor, [i pentru c\
îi lipsesc anumite c\r]i. Astfel, criticul
Nicolae Manolescu spune: «Nu avem în
cultura noastr\ Odiseea, Don Quijote,
Faust, R\zboi [i pace, Muntele vr\jit [i
Ulise, adic\ exact acele c\r]i care asigu-
r\ universalitatea unei culturi. Nu [tiu de
ce nu le avem.» {i criticul Eugen Negrici
crede c\ ne lipsesc acele texte care
func]ioneaz\ ca ni[te «acte de identi-
tate». Le-am pierdut, le falsific\m, le com-
plet\m dup\ interese [i dup\ toane.”

(C\t\lina George, 
C\r]ile care lipsesc din cultura român\,

`n „Cotidianul”, 13 decembrie 2005)

11

Coperta unui roman publicat `n 1948 —
Descul] de Zaharia Stancu — 
o carte care a r\spuns „comenzii sociale” 
a acelui moment al istoriei noastre
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Debutând cu un volum de parodii —
Singur printre poe]i (1964) —, Marin
Sorescu reu[ea nu numai s\ zâmbeasc\
[i s\ `[i amuze cititorii pe seama confra-
]ilor s\i, ci [i s\ detecteze elementele car-
acteristice poeziei acestora.

Iat\ un exemplu elocvent `n aceast\ 
privin]\, `n care este parodiat un autor cu
oarecare notorietate `n epoc\.

NNiiccoollaaee  SSttooiiaann  ——  }}ââ[[nneett

Maestrului cizmar Dobril\ Tudose, 
cel care mi-a b\tut primul blacheu la

pantof, când `mplineam 15 ani.

Stam `ntr-un picior `n fa]a ta.
Mângâiai pingeaua mea b\lae...
{i ciocanul parc\ `mi cânta:
„Duriga[-ai — frate Nicolae?”

Câte nu `i vin, e cert, `n minte
Omului când e gata de zbor?
Multe `mi treceau pe dinainte
Cum st\team a[a `ntr-un picior.

T\lpile-mi cr\pate-or s\ domneasc\
~n pantofii noi cum e cureaua...
Dar un gând `ncepe s\-ncol]easc\:
Fra]ilor, dar merit eu pingeaua?

Ce-am f\cut eu pân\-acum cu har
— Pun problema-n fa]a ori[icui —
Ca s\ vin\, iat\, un cizmar
La pingeaua mea s\ bat\-un cui?

Cunoscând de mic un unic sens,
Am zvâcnit din brazd\ categoric.
Cine n-a citit de mine-un vers
Poate s\ m\-njure aprioric!

... Azi descal] a câmpului opinc\
{i noji]a dealului o las...
Coada vacii, ca o horodinc\,
Este tuiul meu c\tre Parnas.

Inima-[i `nal]\ vâlv\taia.
Plec din satul meu ca o solie.
— Pune fier mai mult la talpa aia:
Lung e drumul pân’ la poezie!

44

„Dup\ [ocul din 1971, care, la început, n-a atins decât cultura, au venit anii ’80, în
cursul c\rora s-a reinstalat teroarea, o teroare diferit\ (de cea din anii ’50), care nu mai
presupunea decât rareori arest\ri, dar care a însemnat o supraveghere în mas\, descu-
rajarea [i limitarea rela]iilor cu str\in\tatea [i cu str\inii, amenin]\ri de tot felul etc., într-un
cuvânt, o form\ actualizat\ (...) a aceluia[i terorism de stat.

{i atunci o întrebare trebuie pus\ inevitabil: a fost, oare, cu adev\rat înlocuit «timpul
progresiv al marxismului» în societatea româneasc\ postbelic\? A ie[it aceast\ societate
din tiparele politice, sociale [i economice stabilite de «clasicii» marxism-leninismului [i de
exemplul «viu» al URSS? Cu excep]ia liberaliz\rii controlate din anii ’60, schimbarea (nu
reforma, c\ci ar fi un termen prea tare pentru realitatea comunist\ autohton\) nu a atins,
de fapt, societatea, nici baza economic\, ci doar suprastructura (...). Dac\ prin «timpul
progresiv, discontinuu al marxismului» în]elegem un timp dominat de spiritul revolu]ionar
[i de consecin]ele lui, atunci va trebui, cred, s\ admitem c\ (...) România a r\mas, din
1949 [i pân\ în 1989, prin urmare, patru decenii, în cadrul acestui timp, oricâte tradi]ii [i
continuit\]i ar fi redescoperit între timp.”

(Mircea Martin, Cultura român\ între comunism [i na]ionalism, 
`n „22”, decembrie 2002)

33

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. Care crede]i c\ au fost dominantele culturii române de dup\ Al Doilea R\zboi Mondial?
22.. Evalua]i impactul pe care regimul politic comunist l-a avut asupra culturii române

dup\ 1944.
33.. ~ncerca]i s\ identifica]i câteva elemente definitorii pentru literatura proletcultist\

surprinse `n parodia lui Marin Sorescu. 
44.. A avut cultura româneasc\ postbelic\ o dimensiune european\? Argumenta]i-v\

punctul de vedere `ntr-un grup de 4-5 elevi [i confrunta]i-l cu cel al colegilor.
55.. Realiza]i un proiect prin care s\ urm\ri]i destinul a cel pu]in doi oameni de cultur\

români a c\ror carier\ a început în perioada interbelic\ [i a continuat în timpul
regimului comunist. Utiliza]i [i impresii culese de la p\rin]i [i bunici.

66.. Exist\ un raport de continuitate între cultura român\ interbelic\ [i cea postbelic\?
Argumenta]i-v\ punctul de vedere.

77.. Cunoa[te]i ini]iative sau proiecte culturale locale care pot s\ consolideze caracterul
european al culturii române? 

ACTIVITATE INDEPENDENT|

„Putem vorbi în literatura noastr\ postbelic\ despre dou\ mari [i solide genera]ii de
crea]ie, genera]ia ’60 [i genera]ia ’80, suficient consolidate [i justificate prin muta]iile de
ordin istoric petrecute în acei ani. Am putea vorbi despre o a treia genera]ie, antebelic\,
afirmat\ sau în curs de afirmare în preajma r\zboiului, ai c\rei reprezentan]i au suferit din
plin schimb\rile petrecute dup\ încheierea atât de pu]in favorabil\ a p\cii, ce a adus un
regim totalitar pentru mai bine de 40 de ani. Astfel, poe]i remarcabili precum Geo Dumi-
trescu, Ion Caraion, Constant Tonegaru, {t. Aug. Doina[, Ben Corlaciu sau Alexandru
Lungu, precum [i Petru Cre]ia, Ion Negoi]escu sau Nicolae Balot\ au fost recupera]i cu
mare întârziere, mai ales c\ unii dintre ei au suferit ororile închisorilor politice staliniste
(aceasta ar fi deja pomenita «genera]ie pierdut\»). Al]ii s-au «reabilitat» în perioada de
relativ\ liberalizare a României comuniste, descalificându-se din punct de vedere moral.” 

(Claudiu Komartin, Genera]ia 2000 — o introducere, 2005) 

22
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România `n competi]ia european\
~~MMPPRREEUUNN||  CCUU  DDEEMMOOCCRRAA}}IIIILLEE  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE......

TTaakkee  IIoonneessccuu  ((11885588--11992222))

Doctor în drept, avocat, a intrat în
via]a politic\ în 1883, ca membru al
Partidului Liberal. Ulterior s-a al\turat
opozi]iei conservatoare, iar în 1908 a
pus bazele Partidului Conservator
Democrat. 

Ministru de externe al României în
mai multe rânduri, a fost ini]iatorul sis-
temului de alian]e dintre România,
Cehoslovacia [i Iugoslavia.

S-a impus atât în via]a politic\ inter-
n\, cât [i pe plan interna]ional, prin
ini]iativ\, inteligen]\, talent oratoric [i o
deosebit\ intui]ie politic\.

Toate eforturile întreprinse pentru asigurarea unui echilibru între puterile
europene au fost spulberate de evenimentele care au condus la declan[area
Primului R\zboi Mondial. A fost momentul care a bulversat lumea politic\ a se-
colului al XX-lea, momentul care a generat, direct sau indirect, un lung [ir de
evenimente nefericite care s-au numit Al Doilea R\zboi Mondial, primul atac
nuclear, R\zboiul Rece [i nenum\ratele conflicte politice [i militare locale. {i
aceasta, în pofida numeroaselor ini]iative [i conferin]e dedicate dezarm\rii [i
asigur\rii p\cii, organizate atât în perioada interbelic\, cât [i dup\ cea de-a
doua conflagra]ie mondial\. Unde s-a plasat România în acest peisaj politic
interna]ional?

Poate c\ cel mai important lucru este acela c\, cel pu]in în prima jum\tate
a secolului al XX-lea, România a încercat s\-[i dep\[easc\ condi]ia de mic\
putere, reu[ind s\ fie un factor activ în politica european\. {i a f\cut acest
lucru încercând s\ ]in\ cont de interesul na]ional. A[a s-a întâmplat în 1914, în
1916, în 1918, cât [i în perioada interbelic\. Astfel, începutul secolului g\se[te
România ca membr\ a Triplei Alian]e, dar p\strând o distan]\ suficient\ pen-
tru a ]ine cont de interesele române legitime în Transilvania [i Banat. 

În anul 1914, de[i a fost insistent invitat\ s\ se implice în r\zboi al\turi de
Germania [i de Austro-Ungaria, România a preferat pruden]a neutralit\]ii.
Suveranul s\u de origine german\ accept\ punctul de vedere al liderilor 
politici reuni]i în Consiliul de coroan\, confirmând caracterul constitu]ional al
monarhiei române. Mai mult, în 1916 se ia decizia istoric\ de raliere la blocul
politic anglo-francez, de care este legat\ reu[ita anului 1918, constituirea
României Mari. 

Aceast\ orientare politic\ va fi men]inut\ pân\ în preajma celui de-Al Doilea
R\zboi Mondial, perioad\ în care România a fost implicat\ în numeroasele
ini]iative diplomatice menite s\ aplice politica Societ\]ii Na]iunilor de asigurare
a p\cii [i a securit\]ii colective în Europa. Între acestea trebuie amintit rolul activ
al României în constituirea unor alian]e politico-militare regionale, precum Mica
În]elegere (1921), împreun\ cu Cehoslovacia [i Iugoslavia, [i În]elegerea
Balcanic\ (1934), la care mai participau Grecia, Turcia [i Iugoslavia.

Aceea[i linie politic\ a fost urmat\ [i prin prezen]a româneasc\ la Socie-
tatea Na]iunilor, ]ara noastr\ fiind semnatar\ a Pactului Briand-Kellog (1928)
referitor la renun]area la r\zboi ca solu]ie pentru rezolvarea conflictelor dintre
state [i participant\ la conferin]ele interna]ionale dedicate dezarm\rii de la
Geneva (1931 [i 1932-1934). De asemenea, România a sus]inut toate ini]iati-
vele care condamnau agresiunea militar\, fie c\ era vorba de cea german\, de
cea italian\ sau japonez\. Era o confirmare a op]iunii României pentru sus]ine-
rea regimurilor politice democratice, în pofida ascensiunii ferme a extremei
drepte române[ti. 

„Acesta e r\zboi de cinci ani. Va intra
Anglia, va intra Italia, vom intra noi [i nu
se poate s\ nu intre [i America. Pân\ [i
Japonia va intra. Va fi vai de omenire.
Dar de un lucru sunt sigur: c\ Alia]ii vor fi
definitiv victorio[i [i c\ voi vedea cu ochii
mei România Mare. {i vom vedea alte
lucruri mari. Vom vedea multe tronuri
pr\bu[indu-se; vom vedea n\scând atot-
puternicia Americii; (...) vom vedea ome-
nirea f\când un mare pas spre stânga,
spre socialismul revolu]ionar; vom vedea
multe lucruri mari, dar zguduirea gene-
ral\ va fi a[a de formidabil\, c\ o s\r\cie
groaznic\ va st\pâni omenirea foarte
mul]i ani. Dintr-o criz\ vom intra într-alta,
(...) genera]ia mea [i a ta vor vedea
România Mare, dar nu vor mai vedea zile
bune.” (Take Ionescu, 1914)

11

STUDIU DE CAZ
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NNiiccoollaaee  TTiittuulleessccuu  ((11888822--11994411))

Remarcabil diplomat, ministru de
externe al României în mai multe rân-
duri, pre[edinte al Academiei Diploma-
tice Interna]ionale. În calitate de repre-
zentant permanent al României la
Societatea Na]iunilor (1920-1936), apoi
de pre[edinte al acestei organiza]ii 
interna]ionale (1930-1931), Titulescu 
a sus]inut numeroase ini]iative politice
în favoarea p\cii [i a stabilit\]ii inter-
na]ionale.

Prezen]a româneasc\ activ\ pe scena politic\ interna]ional\ în perioada
interbelic\ a fost completat\ de acordurile bilaterale încheiate cu Polonia [i cu
Italia. Aceste tratate completeaz\ seria ini]iativelor diplomatice care au consti-
tuit sistemul de securitate colectiv\ al României interbelice [i au f\cut ca
România s\ aib\ un cuvânt de spus în politica european\ a vremii. Succesele
politicii externe române[ti  se datoreaz\ liniei politice adoptate de guvernele
vremii, dar [i prezen]ei unor diploma]i de excep]ie, precum Take Ionescu [i
Nicolae Titulescu.

„Pân\ în momentul izbucnirii Primului R\zboi Mondial, guvernele României, fie libe-
rale, fie conservatoare, nu au modificat orientarea politicii externe române[ti spre Puterile
Centrale, adic\ spre Germania [i Austro-Ungaria. Tratatul secret de alian]\ încheiat cu
acestea [i cu Italia în 1883 a fost periodic reînnoit. A fost un gest de tr\dare a cauzei
na]ionale [i a luptei de emancipare a românilor transilv\neni? Nicidecum. Suveranitatea
[i integritatea teritorial\ a României erau puse în pericol, în acea perioad\, de Rusia, iar
pentru o viitoare întregire a statului na]ional acesta trebuia, mai întâi, s\ existe, încât, la
momentul oportun, s\ aib\ for]a de a-[i asuma responsabilitatea înf\ptuirii idealului care
anima pe românii de pe ambele p\r]i ale Carpa]ilor.” 

({erban R\dulescu-Zoner, 
Interesul na]ional [i clasa politic\ din România în secolul al XX-lea, 1998)

22

Studia]i cu aten]ie documentele [i
rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:

11.. De ce crede]i c\ despre Take Ionescu
se spune c\ a fost un mare diplomat,
dar [i un vizionar al timpului s\u?

22.. Argumenta]i de ce, la pu]in timp de la
încheierea Primului R\zboi Mondial,
România a `ncheiat o serie de tratate
de ap\rare cu state din Europa
Central\ [i din Balcani?

33.. Au fost aceste tratate eficiente? 
Aduce]i un argument în favoarea [i un
altul în defavoarea r\spunsului dat.

44.. Explica]i motivul pentru care Nicolae
Titulescu a insistat pentru includerea
în protocolul cu URSS a articolului 2.

55.. Evalua]i prevederile protocolului ne-
gociat de Titulescu [i Litvinov din
perspectiva obiectivelor Societ\]ii
Na]iunilor. 

66.. Dac\ a]i fi fost ministrul de externe 
al României, a]i fi semnat pactul 
de asisten]\ mutual\ cu URSS?
Argumenta]i-v\ op]iunea.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

„Pre[edintele Republicii Cehoslovace [i Majestatea Sa regele României (...) s-au
în]eles în privin]a urm\toarelor stipula]iuni:

Art. 1. În cazul unui atac, neprovocat, din partea Ungariei contra uneia din Înaltele
P\r]i Contractante, cealalt\ parte se oblig\ a veni în ajutorul p\r]ii atacate. (...)

Art. 4. În scop de a coordona sfor]\rile lor pa[nice, ambele guverne se oblig\ s\ se
consf\tuiasc\ în privin]a chestiunilor de politic\ extern\ care au leg\tur\ cu raporturile
lor cu Ungaria. (...)

Art. 6. Prezenta conven]ie va fi comunicat\ la Societatea Na]iunilor, conform pactului.”
(Conven]ia de alian]\ defensiv\ între Regatul României [i Republica Cehoslovac\ —

22 aprilie 1921 —, parte a procesului de constituire a Micii În]elegeri)

33

„(...) 1. Asisten]a mutual\ în cadrul Societ\]ii Na]iunilor (ca, de exemplu, în tratatul
cehoslovac sau francez) care s\ nu vizeze în mod special un stat, ci, în general, orice
agresor european.

2. Intrarea în ac]iune a fiec\reia din cele dou\ ]\ri se va face numai când Fran]a va
fi intrat în ac]iune.

3. Guvernul URSS recunoa[te c\, în virtutea diferitelor sale obliga]ii de asisten]\, tru-
pele sovietice nu vor trece niciodat\ Nistrul f\r\ o cerere formal\ în acest sens din partea
guvernului regal al României, la fel cum guvernul (...) României recunoa[te c\ trupele
române nu vor trece niciodat\ Nistrul în URSS f\r\ o cerere formal\ a guvernului URSS. 

4. La cererea guvernului regal al României, trupele sovietice trebuie s\ se retrag\
imediat de pe teritoriul român la est de Nistru, dup\ cum, la cererea guvernului URSS,
trupele române trebuie s\ se retrag\ imediat de pe teritoriul URSS la vest de Nistru.”

(Protocol negociat de mini[trii de externe ai României [i URSS, Nicolae Titulescu 
[i Maxim Litvinov, privind pactul de asisten]\ mutual\ româno-sovietic — 21 iulie 1936.

Odat\ cu îndep\rtarea lui Titulescu din func]ia de ministru de externe, 
negocierile pentru semnarea pactului au fost abandonate.)

44
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Nu sunt foarte multe lucruri de remarcat în ceea de prive[te performan]ele
politicii externe române[ti dup\ 1940. Dac\, din 1938, România abandonase
spa]iul democra]iei optând pentru regimul politic autoritar, fie el de extrema
dreapt\, stâng\ sau de factur\ militar\, anul 1940 a marcat [i p\r\sirea politicii
externe tradi]ionale. Pentru o lung\ perioad\ de timp, România s-a aflat mai
întâi în tab\ra Germaniei hitleriste, apoi în cea sovietic\. 

Decizia de abandonare a liniei politice tradi]ionale a fost prefa]at\ de eveni-
mente tragice petrecute `n acel an: pierderea unei semnificative p\r]i a terito-
riului na]ional în favoarea URSS, a Ungariei hortiste [i a Bulgariei. Nici ceea ce
va urma nu va fi îns\ în favoarea României. Motivat\ de interesul na]ional
(nevoia de recuperare a Basarabiei [i a Bucovinei), decizia de participare
al\turi de Germania hitlerist\ la atacul împotriva URSS va e[ua lamentabil în
stepa calmuc\ [i la cotul Donului. Curajoasa hot\râre de repozi]ionare a
României la 23 august 1944, datorat\ `ndeosebi regelui Mihai I, nu a fost sufi-
cient\, ]ara noastr\ fiind plasat\ la sfâr[itul r\zboiului în tab\ra statelor învinse,
cu toate consecin]ele politice [i economice ce au decurs de aici. 

Capacitatea României de a se exprima asupra destinului s\u politic a fost
împiedicat\ de cinica decizie de la Ialta privind împ\r]irea lumii în zone de 
influen]\, precum [i de prezen]a militar\ sovietic\. Perioada de revenire a
regimului democratic în România a fost astfel extrem de scurt\, plasarea sa în
zona de interes a URSS dovedindu-se decisiv\ pentru evolu]ia regimului
politic. Impus prin for]\, regimul comunist a scos pentru o jum\tate de secol
]ara de pe orbita democra]iei. România a ajuns membr\ a Tratatului de la
Var[ovia [i a CAER-ului, devenind, direct sau indirect, parte a R\zboiului
Rece. Sugestive pentru pozi]ia statului român în primii ani de dup\ instalarea
regimului de sorginte stalinist\ au fost atitudinea fa]\ de autonomia politic\ a
Iugoslaviei lui Iosif Broz Tito, precum [i condamnarea revolu]iei maghiare din
1956. 

Anul 1965 aduce o perioad\ de relativ\ destindere atât în plan intern, cât
[i în cel extern. În aceast\ perioad\ se iau decizii majore precum recunoa[te-
rea Republicii Federale Germania, România devenind prima ]ar\ socialist\
care a restabilit rela]iile diplomatice cu acest stat. Desigur, refuzul României de
a participa la interven]ia militar\ în Cehoslovacia din 1968 r\mâne evenimen-
tul cel mai discutat [i disputat al acelor ani. Discutat admirativ pentru semnifi-
ca]ia sa în deta[area României de politica Moscovei, dar disputat din perspec-
tiva a ceea ce avea s\ se `ntâmple în România socialist\ a anilor urm\tori.
C\ci, a[a-numita independen]\ fa]\ de URSS a însemnat, în acela[i timp,
semnalul pentru debutul na]ional-comunismului, care a evoluat spre revenirea
la practicile staliniste [i la izolarea diplomatic\ a României. 

Incapacitatea economic\ a URSS de a continua cursa înarm\rilor [i refor-
mele politice ini]iate de Mihail Gorbaciov au dus la pr\bu[irea blocului statelor
socialiste în 1989. A fost momentul revenirii României între statele democra-
tice ale lumii. O revenire spectaculoas\, datorat\ revolu]iei televizate `n direct,
[i tragic\, prin sacrificiile umane din decembrie 1989. 

„Orientarea politicii externe a Româ-
niei, în cadrul celor dou\ mari na]iuni ale
Axei, este un fapt împlinit. Aceast\ orien-
tare nu este o întâmplare sau o ac]iune
de moment, ci reintr\m prin ea în vechi
tradi]ii ale statului nostru, tradi]ii care au
fost rupte pentru considera]iuni ce nu mai
sunt actuale [i care erau dep\[ite de
evenimente înc\ cu mult înaintea actua-
lului conflict.”

(Ion Gigurtu, prim-ministru 
al României, în „Universul”, 8 iulie 1940)

11

~n politic\, prieteniile [i adversit\]ile 
sunt relative: 
Tito, prezentat ca un du[man primejdios 
`ntr-o caricatur\ din anii stalinismului
[i un pre[edinte cu tabieturi 
la ultima sa `ntâlnire cu Ceau[escu



2233EEuurrooppaa  [[ii  lluummeeaa  `̀nn  sseeccoolluull  XXXX

Modulul I

23Cyan 23Yellow 23Magenta 23Black

Scopul politicii externe române[ti va deveni din acest moment recucerirea
rolului pe care România îl jucase, cândva, în Europa. În acest sens, integrarea
în NATO [i în structurile Uniunii Europene au devenit ]intele care au justificat
deciziile de politic\ extern\, între acestea cele referitoare la sus]inerea inter-
ven]iei militare a NATO în fosta Iugoslavie fiind cea mai curajoas\ dintre cele
ce au marcat `nceputul acestei noi politici.

„P\trunderea trupelor celor cinci ]\ri
socialiste în Cehoslovacia constituie o
mare gre[eal\ [i o primejdie grav\ pentru
pacea în Europa, pentru soarta socialis-
mului în lume. Este de neconceput în
lumea de ast\zi (...) ca un stat socialist,
ca state socialiste s\ încalce libertatea [i
independen]a altui stat. Nu exist\ nici o
justificare, nu poate fi acceptat nici un
motiv pentru a admite, pentru o clip\ nu-
mai, ideea interven]iei militare în treburile
unui stat socialist fr\]esc.

(...) Am hot\rât ca începând de ast\zi
s\ trecem la constituirea g\rzilor patrio-
tice înarmate, alc\tuite din muncitori,
]\rani [i intelectuali, ap\r\toare ale inde-
penden]ei patriei noastre socialiste. (...)
S-a spus c\ în Cehoslovacia exist\ peri-
colul contrarevolu]iei; se vor g\si poate
mâine unii care s\ spun\ c\ [i aici, în
aceast\ adunare, se manifest\ tendin]e
contrarevolu]ionare.”

(Nicolae Ceau[escu, cuvântare rostit\
la 21 august 1968, cu prilejul interven]iei

armatelor Tratatului de la Var[ovia în
Cehoslovacia pentru în\bu[irea

„Prim\verii de la Praga”)

33
„La un deceniu de la începerea procesului de destr\mare a lag\rului socialist se pare

c\ unele personalit\]i occidentale au început s\ în]eleag\ c\ dispari]ia du[manului so-
vietic a l\sat lumea democratic\ f\r\ repere de politic\ extern\ [i, în acela[i timp,
deschizându-i perspectiva globaliz\rii — am putea spune, chiar, obliga]ia globaliz\rii —,
i-a impus s\ se transforme pe sine, s\-[i schimbe mesajul, priorit\]ile, abord\rile ideatice
[i modul de operare, spre a se adapta noului context caracterizat de noi riscuri, noi sfid\ri
[i noi [anse. În realitate, sfâr[itul ordinii mondiale bipolare nu înseamn\ capitularea
blocului r\s\ritean [i instaurarea suprema]iei blocului occidental, ci decesul unei logici, al
unui mecanism de func]ionare a omenirii care trimite în nefiin]\ ambele blocuri.
Neîn]elegând aceasta, Occidentul a vorbit despre «extinderea NATO» sau «extinderea
UE» ca despre o împingere a frontierelor sale spre R\s\rit [i o înglobare a teritoriilor ori-
entale în spa]iul civiliza]iei, ordinii [i culturii apusene [i totodat\ s-a deplasat spre nord,
purtat mai mult de vechiul reflex al indign\rii Rusiei decât de nevoile sale reale de secu-
ritate, în timp ce «esticii ex-comuni[ti» se a[teptau la o adev\rat\ «reconciliere a Europei
cu ea îns\[i» [i la «reunificarea Europei», ca [i a universului euro-atlantic.

Faptul c\ civiliza]ia vest-european\ este superioar\ ast\zi celei din partea oriental\
a continentului nu înseamn\ nici c\ drumul de urmat este al dizolv\rii culturii sau culturilor
r\s\ritene în cele occidentale [i nici c\ nu este indispensabil ca noua ordine [i noua arhi-
tectur\ euro-atlantic\ s\ fie proiectate împreun\ de toate popoarele europene [i euro-
atlantice ca sintez\ a valorilor [i experien]elor lor istorice. Perceperea exact\ a con-
secin]elor [i semnifica]iei decalajului în nivelul de dezvoltare dintre Est [i Vest ar fi trebuit
s\ conduc\ la concluzia c\, înainte de a li se oferi Acordul de la Maastricht, statele
Europei de Est au nevoie s\ primeasc\ un Plan Marshall. ~ntr-adev\r, Marshall înainte de
Maastricht înseamn\ agregarea stabilit\]ii prin dezvoltare cu stabilitatea prin integrare,
dezvolt\rii revenindu-i rolul natural de fundament [i catalizator al cooper\rii [i integr\rii,
al trecerii de la strategia jocului de sum\ nul\ la cea a proiectelor comune [i de la diplo-
ma]ia distributiv\ la cea integrativ\.”

(Adrian Severin, Tranzi]ia real\ — de la [ocul f\r\ terapie la speran]ele pierdute)

22

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. Preciza]i care au fost motivele interven]iei militare a unor trupe ale Tratatului de la

Var[ovia împotriva Cehoslovaciei, în 1968?
22.. Care a fost urmarea, în plan extern, a atitudinii adoptate de Nicolae Ceau[escu

fa]\ de invadarea Cehoslovaciei de c\tre trupe ale Tratatului de la Var[ovia?
33.. Compara]i atitudinea României fa]\ de interven]ia împotriva revolu]iei maghiare

din 1956 [i cea fa]\ de interven]ia din Cehoslovacia din 1968. Explica]i diferen]ele.
44.. Considera]i c\ `n România exist\ un singur punct de vedere referitor la integrarea

în Uniunea European\? Dar referitor la consecin]ele integr\rii?
55.. Organiza]i, `n grupuri restrânse de 4-5 elevi, o dezbatere referitoare la în]elesul

sintagmei „trecerea de la diploma]ia distributiv\ la cea integrativ\”. 

ACTIVITATE INDEPENDENT|

Manifestarea „entuziast\” a adeziunii fa]\ de politica regimului comunist
[i a conduc\torului s\u a devenit, cu timpul, o obliga]ie

Dup\ Primul R\zboi Mondial, Româ-
nia a reu[it s\ devin\ un factor
politic important `n zona Europei
Centrale [i `n Balcani.

~n perioada interbelic\, toate ini]iati-
vele diplomatice ale României au
sus]inut politica securit\]ii colective.

~n perioada 1940-1944, manifest\rile
pe plan interna]ional ale României au
fost marcate de autoritarismul anto-
nescian, iar ulterior de cel al regimu-
lui comunist, cu diferitele sale fe]e.

PRO MEMORIA!
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Istoria interbelic\ re]ine numele unor mari personalit\]i ce au adus faim\
politicii externe române[ti. Take Ionescu [i Nicolae Titulescu sunt, f\r\ îndoial\,
cele mai cunoscute dintre ele. Scris\ în perioada comunist\, aceast\ istorie a
trecut îns\ sub t\cere, din motive de ordin politic, alte vârfuri ale societ\]ii
române[ti, intelectuali de marc\ [i fini anali[ti politici precum  Grigore Gafencu.

Membru de frunte al noului val din Partidul Na]ional }\r\nesc, Gafencu a
ocupat mai multe demnit\]i publice în perioada 1928-1933. Al\turi de al]i câ]iva
tineri membri ai partidului, a acceptat în 1938 oferta regelui Carol al II-lea de a
ocupa portofoliul externelor, într-un moment de maxim\ tensiune pentru soar-
ta politic\ a Europei: Anglia [i Fran]a, garan]ii politicii de securitate colectiv\
pân\ în acel moment, cedau în fa]a presiunii germane [i acceptau ocuparea
Cehoslovaciei. Semnarea tratatului de la München era dublat\ de serioase
probleme în rela]iile româno-germane, asociate lichid\rii de c\tre autorit\]i a
unui grup de legionari în frunte cu Corneliu Zelea Codreanu. 

Contextul politic nefavorabil nu l-a împiedicat pe Grigore Gafencu s\-[i
manifeste ata[amentul fa]\ de tradi]ionala alian]\ cu Fran]a [i cu Marea
Britanie. Ca urmare a efortului s\u diplomatic, România reu[ea s\ ob]in\, în
1939, o reconfirmare a garan]iilor anglo-franceze referitoare la independen]a [i
grani]ele României. Nici rela]iile diplomatice cu Germania nu sunt neglijate,
normalizarea acestora fiind marcat\ de încheierea în acela[i an a tratatului
economic româno-german. Eforturile diplomatice s-au dovedit pân\ la urm\
zadarnice, România intrând într-una din cele mai negre perioade din istoria sa,
marcat\ de pierderea Basarabiei, Bucovinei [i a Transilvaniei de Nord.
Schimbarea în 1940 a liniei politice externe tradi]ionale [i ralierea la blocul ger-
mano-italian a determinat p\r\sirea de c\tre Grigore Gafencu a demnit\]ii de
ministrul de externe [i, un an mai târziu, a ]\rii. Gest politic simbolic, n\scut din
convingerea c\ nu mai avea nici o [ans\ s\ readuc\ politica extern\ româ-
neasc\ pe f\ga[ul tradi]ional. Nu înainte de a fi pledat pentru ie[irea României
din alian]a cu Germania hitlerist\ [i al\turarea ei Alia]ilor.

Plecarea la Geneva a însemnat începutul unei noi etape din via]a diplo-
matului român, dedicat\ pe de o parte mi[c\rii anticomuniste, pe de alt\ parte
cre\rii Europei unite. De[i nu a avut nici un mandat politic oficial, Gafencu a
reprezentat interesele României [i ale statelor Europei de Est intrate dup\ cel
de-Al Doilea R\zboi Mondial în sfera de domina]ie sovietic\. 

Convins c\ Europa unit\ trebuie s\ cuprind\ atât vestul, cât [i estul conti-
nentului european, diplomatul român nu a economisit nici un efort pentru a
încerca s\ explice nevoia de coagulare a exilului [i de dirijare a efortului aces-
tuia spre preg\tirea revenirii ]\rilor comuniste la un regim economic liberal [i la
valorile statului de drept. 

GGrriiggoorree  GGaaffeennccuu  ((11889922--11995577))

Provenind dintr-o familie boiereasc\
din Moldova, doctor în drept al {colii
de Drept din Paris, decorat cu Ordinul
„Mihai Viteazul” în urma particip\rii 
la primul r\zboi mondial, a fost ministru
de externe al României între anii 
1938-1940. A p\r\sit România în 1941,
stabilidu-se la Geneva, la New York [i
apoi la Paris. Diplomat vizionar, publi-
cist, scriitor [i profesor, a devenit un
membru activ al exilului românesc [i al
mi[c\rii anticomuniste. A fost un fer-
vent sus]in\tor al cre\rii unei Europe
federale. 

„S\ lu\m acum dintre toate ipotezele
singura care m\ preocup\ (...) [i anume:
victoria «Na]iunilor Unite». E o ipotez\
care, pe zi ce merge, poate tot mai greu
fi trecut\ cu vederea. }ara noastr\ va
avea de trecut, în acest caz, prin dou\
momente grele: unul, când victoria mili-
tar\ a alia]ilor va fi resim]it\ la hotarele [i
apoi pe teritoriul ]\rii, [i al doilea, în ziua
îndep\rtat\, drept, a negocierilor de pace.
Aceste momente nu sunt pentru noi
deopotriv\ de primejdioase: pân\ în ziua
p\cii multe se pot întâmpla, unii dintre
alia]i pot obosi, al]ii î[i vor putea strânge
puterile [i valorifica rezervele, vom vedea
r\s\rind principii de echitate, de «interes
general», de echilibru. Vom putea atunci
[i noi pleda cu sor]i de succes cauza 
]\rii noastre; vom ap\ra drepturile,
hotarele, pozi]ia [i misiunea european\ a
României.”

(Grigore Gafencu, Scrisoare adresat\
mare[alului Antonescu în iunie 1944)

11

STUDIU DE CAZ 
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Bogata activitate publicistic\ [i numeroasele conferin]e stau m\rturie în
acest sens. În 1949, Grigore Gafencu a devenit membru al Comisiei Europei
Centrale [i Orientale, care avea în vedere problematica statelor Europei de Est
recent c\zute sub domina]ie sovietic\. În acest cadru au fost stabilite princi-
piile care vor orienta realizarea în deceniile urm\toare a unui fascinant [i, în
acela[i timp, izb\vitor proiect politic: Europa unit\. 

„Faptul de a vizita în toiul fr\mânt\rilor europene, rând pe rând, Berlinul, Londra,
Parisul [i Roma era îndr\zne]. Era [i mai îndr\zne] de a spune, pretutindeni, cu aceea[i
sinceritate, cuvinte de pace. Îndr\zneala a izbutit deplin. Dosarele pe care le-am adus cu
mine din c\l\torie (...), ca de altfel m\rturisirile din pres\ [i din public, dovedesc c\ poli-
tica noastr\ a fost în]eleas\ [i pre]uit\.

Am c\utat s\ înt\resc pozi]iile astfel câ[tigate, strângând leg\turile între statele din
În]elegerea Balcanic\. C\l\toria la Ankara [i la Atena nu era f\r\ riscuri. Puteam sl\bi
încrederea Berlinului [i Romei în politica noastr\, schimbând cuvinte bune cu turcii, toc-
mai în toiul mult discutatelor negocieri anglo-franco-turce. (...)

Politica noastr\ de echilibru ne preg\tise, în caz de r\zboi, pentru o politic\ de neu-
tralitate. Când Germania a declarat r\zboi Poloniei, nu aveam de intervenit. Polonia
respinsese în mai multe rânduri propunerea noastr\ — pe care nu am impus-o de altfel
niciodat\ cu prea mult\ energie — de a da alian]ei noastre un caracter general. (...) Nu
am insistat.

Interven]ia Rusiei, fire[te, ne-ar fi putut pune într-o situa]ie grea. Trupele ruse[ti au
trecut îns\ hotarul polon chiar în ziua în care guvernul polon, în frunte cu pre[edintele
Moscicky [i mare[alul Rydz Smigli, s-a refugiat în România. Alian]a noastr\ cu Polonia
era o chestiune ce nu se mai punea.

Voin]a noastr\ de neutralitate, care se afirmase de la începutul conflictului [i c\p\tase
o consfin]ire oficial\ prin cele dou\ comunicate — al Consiliului de Mini[tri [i al consilie-
rilor regelui —, a fost înt\rit\ înc\ în urma interven]iei ruse[ti (...).” 

(Grigore Gafencu, Însemn\ri politice. 1929-1939)

22

„Parlamentul s-a întrunit pentru a
p\stra o clip\ de t\cere. {edin]a a fost
apoi ridicat\ în semn de doliu. Lacrimi
în\bu[ite, sim]\minte de sup\rare [i de
revolt\, mare nervozitate.

Am citit cu b\gare de seam\ schimbul
de note telegrafice dintre ru[i [i noi.
Notele ruse[ti sunt abile ca form\ [i fond,
moderate ca ton [i de o perfidie foarte
bine socotit\. Notele noastre sunt gre[it
concepute [i foarte prost formulate. La
preten]iile ruse[ti referitoare la drepturile
istorice [i etnice ale Rusiei asupra
Basarabiei nu am r\spuns nimic: nici o
punere la punct, nici un contraargument,
nici un protest. Ne-am mul]umit s\ r\s-
pundem (...) c\ suntem gata s\ st\m de
vorb\. (...) Fapt e c\ ne-am plecat în fa]a
for]ei, f\r\  s-o spunem [i f\r\ s\ st\ruim
asupra bunului nostru drept. (...)

Am pierdut, deci, Basarabia:
1. fiindc\ Rusia nu a renun]at niciodat\

la aceast\ provincie [i era hot\rât\ s\ se
foloseasc\ de orice prilej pentru ca, spriji-
nit\ pe uria[a ei putere, s\ ajung\ din
nou la Dun\re; (...)

2. fiindc\ oricare ar fi fost politica pe
care am fi urmat-o fa]\ de Germania,
Reich-ul ar fi sacrificat oricând interesele
noastre la Dun\re (...) pentru a-[i acoperi
spatele înspre Rusia într-un r\zboi euro-
pean; (...)

3. fiindc\ Italia, care în timpul din urm\
ne f\g\duise sprijinul Germaniei în caz
de agresiune ruseasc\, a intrat în r\zboi
însu[indu-[i toate angajamentele [i toate
atitudinile Germaniei;

4. fiindc\ singurul nostru sprijin adev\rat
[i real, for]a anglo-francez\, s-a pr\bu[it.”

(Grigore Gafencu, Jurnal. 1940-1942)

33

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. Identifica]i orientarea politicii externe a României în timp ce la conducerea

Ministerului de Externe se afla Grigore Gafencu. 
22.. A dat politica extern\ a României rezultatele scontate în perioada 1938-1940?

Argumenta]i-v\ r\spunsul.
33.. Organiza]i o dezbatere, pe grupuri de 3-4 elevi, pe tema politicii externe române[ti

în contextul intern [i interna]ional al anilor 1938-1940 [i încerca]i s\ r\spunde]i la
întrebarea: Se puteau evita pierderile teritoriale ale anului 1940 prin promovarea
unor linii de politic\ extern\ diferite? 

44.. Pierderile teritoriale înregistrate de România în anul 1940 au fost un eveniment 
singular în peisajul politic interna]ional? Da]i exemple care s\ v\ sus]in\ opinia.

55.. Realiza]i un eseu prin care s\ explica]i motivele care au condus la pierderile terito-
riale ale anului 1940, reconstituind contextul politic intern [i cel extern, cu referire
la pozi]ia lui Grigore Gafencu.

ACTIVITATE INDEPENDENT|

O strângere de mân\ `ntre semnatarii Pactului Ribbentrop-Molotov 
a pecetluit  pentru decenii istoria României [i a altor ]\ri europene
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EEUURROOPPAA  UUNNIITT||  ~~NN  VVIIZZIIUUNNEEAA  LLUUII  GGRRIIGGOORREE  GGAAFFEENNCCUU
În perioada exilului, fie el cel genevez, new-yorkez sau parizian, Grigore

Gafencu s-a dedicat total ideii de realizare a unit\]ii europene, v\zut\ ca
solu]ie a tuturor dificult\]ilor [i provoc\rilor cu care b\trânul continent se con-
frunta la sfâr[itul celui de Al Doilea R\zboi Mondial. Toate celelalte aspecte ale
politicii europene, reconstruc]ia economic\, Planul Marshall, lupta împotriva
comunismului, raporturile cu URSS, trebuiau armonizate pentru a conduce
spre obiectivul ultim, Europa unit\. 

Viziunea diplomatului român asupra viitoarei configura]ii politice a continen-
tului a fost puternic influen]at\ de modelul federalist elve]ian. Gafencu nu era
singurul care gândea în ace[ti termeni. W. Churchill însu[i propunea înc\ din
1940 un continent european cuprinzând patru confedera]ii reunite în jurul a
cinci mari puteri. Alte propuneri vizau îns\ o Europ\ împ\r]it\ în dou\ sfere de
influen]\, una occidental\ [i o alta înglobând statele Europei Centrale [i de Est. 

În lucrarea sa Preliminarii ale r\zboiului din Est, Gafencu ofer\ o perspec-
tiv\ opus\ teoriei sferelor de influen]\. Europa era v\zut\ ca reunind mai multe
confedera]ii, de Nord, de Centru, de Est, precum [i o confedera]ie de Sud-Est,
care trebuia s\ reuneasc\ România, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia [i Turcia.
Noua construc]ie politic\ trebuia s\ cuprind\ în egal\ m\sur\ Vestul [i Estul [i
s\ r\spund\ anumitor exigen]e politice, precum: crearea unei puteri economi-
ce europene în care resursele industriale [i cele agricole s\ fie reprezentate în
mod echilibrat, extinderea prosperit\]ii economice dinspre Vest spre Est, men-
]inerea tradi]iilor [i a organiz\rii politice specifice fiec\rui stat membru, ap\ra-
rea drepturilor [i a libert\]ilor fundamentale ale omului, asigurarea securit\]ii
sociale etc. Ca reprezentant al Estului, Gafencu punea a[adar un mare accent
pe protejarea intereselor politice, economice, pe respectarea identit\]ii statelor
acestei p\r]i a continentului. {i, cum `n viziunea asupra noii Europe nu se
putea face abstrac]ie de raporturile cu URSS, Gafencu s-a pronun]at pentru
men]inerea unor rela]ii pa[nice cu puterea de la R\s\rit, acesteia urmând s\-i
revin\, al\turi de Marea Britanie, un rol major în asigurarea securit\]ii euro-
pene. Pentru a deveni cu adev\rat viabil\, construc]ia european\ trebuia s\ se
bazeze în egal\ m\sur\ pe un set de virtu]i [i de principii morale care s\ garan-
teze pacea [i securitatea pe continent, dep\[irea diviz\rii existente în acel
moment istoric [i combaterea sferelor de influen]\, prin respectarea principiilor
dreptului interna]ional. Viziunea sa asupra viitoarei Europe includea principii
precum echilibrul de putere de natur\ s\ promoveze o ordine european\
corect\ [i durabil\, pacea [i colaborarea interna]ional\. Toate aceste principii
ale rela]iilor dintre statele lumii [i-au p\strat în totalitate actualitatea.

Gafencu a avut numeroase ocazii pentru a-[i afirma principiile [i filosofia
politic\. Important\ este participarea sa la întâlnirile liberalilor europeni din
1955 [i 1956. De asemenea, au continuat lu\rile de pozi]ie împotriva comu-
nismului, Gafencu acuzând în mod public URSS, în 1956, pentru crimele sale
împotriva umanit\]ii [i manifestându-[i scepticismul în leg\tur\ cu procesul de
destalinizare. Recunoa[terea interna]ional\ deplin\ a eforturilor depuse de
Grigore Gafencu s-a produs în aprilie 1956, când acesta a fost ales pre[edinte
al Uniunii Europene a Federali[tilor. Era, în egal\ m\sur\, o recunoa[tere a
rolului exilului românesc la realizarea Europei unite.

„Continui s\ cred, a[a cum v-am mai
spus, c\ nimic nu va putea împiedica
crearea Europei [i ea se va face. Ea se
va face f\r\ entuziasm, din nefericire,
c\ci renun]area la prerogativele [i atribu-
tele statului na]ional este dificil\ [i ridic\
în fiecare zi obiec]ii [i temeri noi. Totu[i,
ea se va face, deoarece caracterul s\u
de necesitate sfâr[e[te prin a se impune
chiar [i celor mai reticen]i.”

(Grigore Gafencu, martie 1953)

11

„}inem s\ aducem un omagiu plin de
emo]ie poporului ungar pentru lupta sa
eroic\ împotriva opresorilor patriei sale,
care sunt deopotriv\ opresorii patriei
noastre, [i ne înclin\m respectuos în fa]a
sacrificiului tuturor celor care, b\rba]i [i
femei, au c\zut pentru libertatea noastr\
comun\.

Proclam\m întreaga noastr\ solidari-
tate cu toate revendic\rile formulate de
combatan]ii unguri în cursul acestei
lupte: ca [i ei, declar\m c\ ]elul tuturor
eforturilor noastre este acela de a ob]ine
alegeri libere; (...) cerem, de asemenea,
(...) desprinderea noastr\ de Tratatul de
la Var[ovia care a inclus ]ara noastr\,
contra voin]ei sale, într-un bloc militar al
Estului, constituit de URSS.”

(Mo]iune redactat\ de emigra]ia
român\ din Paris în sprijinul revolu]iei

ungare din 1956, dup\ ce au ascultat o
alocu]iune a lui Grigore Gafencu)

22

Pledoaria lui Grigore Gafencu pentru
crearea unei Europe unite [i-a g\sit, 
peste ani, `mplinirea. ~n imagine, o [edin]\ 
a Consiliului Europei la Bruxelles
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„Dragi compatrio]i,
Marea mi[care care determin\ popoarele vechiului continent s\ se uneasc\ pentru 

a forma o Europ\ Unit\ are pentru noi, ceilal]i români, o importan]\ deosebit\. Situat\
într-unul din punctele cele mai expuse ale continentului, România a beneficiat de mai
multe ori de sprijinul [i protec]ia ideii europene. În timpurile str\vechi ale istoriei noastre,
poporul român rezista deja la frontierele sale din Est, luptând pentru ap\rarea ideii
cre[tine care îl lega de Europa. Mai târziu, în secolul trecut, sub egida Europei [i a unei
ordini de drept europene, }\rile Române unite, eliberate de dubla constrângere a suze-
ranit\]ii turce[ti [i a protectoratului rusesc, s-au trezit la o via]\ nou\. În sfâr[it, în zilele
noastre, împ\r]irea arbitrar\ efectuat\ în detrimentul Europei a însemnat pentru România
pierderea libert\]ilor [i a independen]ei sale. 

Acestea sunt motivele pentru care poporul român a considerat dintotdeauna c\ ideea
european\ îi putea garanta ordinea [i libertatea. 

S\ cit\m câ]iva dintre str\bunii no[tri care au aderat, ca ni[te adev\ra]i precursori, la
cauza Europei Unite? Aurel Popovici, apostol al federalismului dun\rean; Take Ionescu,
care, înc\ din 1914, prevedea c\ tulbur\rile europene nu vor lua sfâr[it decât dup\ înte-
meierea Statelor Unite ale Europei; Nicolae Titulescu, care [i-a consacrat talentul [i toate
eforturile pentru instaurarea securit\]ii colective [i a unei ordini politice unitare; în sfâr[it,
Iuliu Maniu, care n-a încetat s\ repete c\, pentru ]\rile mici [i mari ale Europei, nu poate
exista salvare decât în uniune [i în federalism.

Fideli tradi]iilor politicii noastre [i convin[i fiind c\ realizarea Europei Unite, asigurând
securitatea ]\rilor înc\ libere [i libertatea ]\rilor din Est, este singurul mod de a salva
existen]a na]iunilor europene [i valorile civiliza]iei lor comune, ne-am hot\rât s\ partici-
p\m la Mi[carea pentru crearea unei Europe unite [i libere.”

(Grigore Gafencu, Apel în favoarea constituirii unei Grup\ri Române 
pentru Europa Unit\, Geneva, iunie 1948)

33

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
11.. A avut teoria lui Grigore Gafencu despre federalizarea Europei un suport istoric? 

A reprezentat el o voce izolat\ în epoc\?
22.. Explica]i motivele pentru care ideea de mi[care europen\ a fost puternic sus]inut\

de oamenii politici români.
33.. Realiza]i un proiect prin care s\ demonstra]i pozi]ia diplomatului Grigore Gafencu

fa]\ de mi[carea european\.
44.. De ce crede]i c\, de[i veche, ideea de unitate european\ a prins contur abia dup\

sfâr[itul celui de Al Doilea R\zboi Mondial. Organiza]i o dezbatere `n care s\ v\
confrunta]i punctele de vedere cu acela al altor colegi.

55.. Realiza]i un eseu prin care s\ evalua]i actualitatea viziunii lui Grigore Gafencu
despre Europa unit\. 

ACTIVITATE INDEPENDENT|

„Ceea ce se nume[te Mi[carea European\ — denumire care desemneaz\ atât o orga-
niza]ie interna]ional\ ce militeaz\ pentru înf\ptuirea uniunii europene, cât [i ansamblul
eforturilor depuse în Europa în vederea realiz\rii acestui ]el — a luat na[tere în timpul
r\zboiului [i reprezint\ o sintez\ a sentimentelor care înfloresc, în general, la sfâr[itul unui
cataclism: speran]e [i planuri de viitor, bucuria de a fi r\mas în via]\ printre atâtea ruine,
o nevoie imperioas\ de a începe o oper\ de reconstruc]ie. S-a vorbit despre Europa la
sfâr[itul fiec\rei mari r\sturn\ri r\zboinice. Cuceritorii aveau propria idee în leg\tur\ cu
acest subiect; popoarele aveau [i ele ideile lor.”

(Grigore Gafencu, Strasbourg, 1957)

44

„Înc\ nu ne d\m seama cât am pierdut
prin moartea lui Grigore Gafencu. Nu m\
gândec numai la noi, românii din exil, dar
[i la to]i cei din lumea întreag\. Dincolo
de frontierele noastre, nimeni altul nu a
avut renumele [i prestigiul lui Grigore
Gafencu. El nu reprezint\ numai ceea ce
noi suntem obi[nui]i s\ numim «interese-
le» române[ti, dar [i cele ale vecinilor
no[tri. El era purt\torul de cuvânt, ascul-
tat [i respectat de toate popoarele opri-
mate de dincolo de Cortina de Fier. El
era, în acela[i timp, un «european» 
pentru c\ a în]eles c\ solu]ia era fede-
ralizarea Europei.(...) Sub un aspect
senin [i sub masca polite]ii [i elegan]ei,
Grigore Gafencu ascundea o mare [tiin]\
politic\. El se compl\cea s\ dea impresia
celor din jurul s\u c\ nu era un agresiv,
c\ nu avea «un temperament de comba-
tant», c\ era mai degrab\ un «intelectual
de cabinet». Aceast\ legend\ i-a permis
s\ urce pe cele mai înalte trepte ale poli-
ticii europene. Odat\ ajuns acolo [i în
momentul când el se considera a fi cel
mai aproape, când zeci de canale de
radio îl înregistrau [i sute de ziari[ti din
lumea întreag\ îl stenografiau — Grigore
Gafencu pronun]a lini[tit, precis [i cu aten-
]ie, rechizitoriul Rusiei sovietice [i al poli-
ticii occidentale de coexisten]\ pa[nic\.”

(Mircea Eliade, 1957)

55

Grigore 
Gafencu 
`n 1939

Ca ministru de externe `n ani difi-
cili pentru România (1938-1940),
Grigore Gafencu a sus]inut men]i-
nerea tradi]ionalei alian]e cu Fran]a
[i Marea Britanie.

Plecat din ]ar\, dup\ r\zboi s-a de-
dicat, pe de o parte, luptei `mpotriva
comunismului, iar pe de alta cre\rii
unei Europe unite.

PRO MEMORIA!
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*Imaginea României `n presa interna]ional\ dup\ 1989
IIMMAAGGIINNEEAA  RROOMMÂÂNNIIEEII  ~~NN  AANNIIII  ’’9900

O caracteristic\ general\ a presei interna]ionale `n ceea ce prive[te
România dup\ 1989 este aceea c\ a fost de la început foarte bine informat\;
în acela[i timp, se cuvine s\ preciz\m c\ a interpretat [i prezentat aceast\
informa]ie conform propriilor valori [i propriilor interese. Cele mai importante
publica]ii, cu tirajele cele mai mari, care s-au dovedit a fi interesate de România
dup\ 1990 sunt New York Times, Le Figaro, Time [i Le Monde.

Odat\ cu Revolu]ia din decembrie 1989, România a ie[it din conul de
umbr\ în care intrase [i a beneficiat de toat\ aten]ia lumii prin transmisiile în
direct ale Televiziunii Române. Din p\cate, entuziasmul de la început s-a trans-
format într-o atitudine rezervat-obiectiv\ pe tot parcursul anilor ’90. În acei ani,
imaginea României s-a degradat treptat din cauza lipsei de reforme [i de
schimb\ri radicale în economie [i societate.

Presa interna]ional\ — [i `ndeosebi cea din Statele Unite, Marea Britanie,
Fran]a sau Germania — a fost foarte interesat\ de situa]ia României dup\
pr\bu[irea comunismului. Au fost publicate articole despre politic\, mediu
sindical, mediu social, mediu de afaceri, catastrofe naturale, incidente cu pier-
deri de vie]i omene[ti, performan]e sportive. 

Primul plan l-a de]inut mediul politic, instabil în anii ’90, chiar dac\ era în
dezvoltare. Presa interna]ional\ a relatat despre constituirea noii puteri de la
Bucure[ti, F.S.N., [i despre pa[ii f\cu]i de aceasta în conducerea României.
Presa de peste hotare a sesizat luptele politice între F.S.N., [i partidele istorice,
terminate cu victoria celor afla]i la putere. De asemenea, a semnalat m\surile
economice luate [i pa[ii f\cu]i `n direc]ia apropierii de Occident.

Cel mai mare [oc pe care l-a avut opinia public\ interna]ional\ în leg\tur\
cu România a fost provocat de situa]ia copiilor abandona]i în orfelinate. Ace[tia
tr\iau în condi]ii de mizerie, la limita supravie]uirii. Foarte mul]i copii din orfeli-
nate erau infecta]i cu virusul HIV. Reac]iile la textele [i imaginile prezentate au
fost imediate. A ap\rut o puternic\ cerere de adop]ie a copiilor din România
sau au ap\rut funda]ii interna]ionale care s\ managerieze situa]ia.

Presa interna]ional\ a relatat cu simpatie despre demonstra]iile din Pia]a
Universit\]ii [i cu consternare despre evenimentele din 13-15 iunie 1990, când
minerii au invadat capitala ]\rii. {i celelalte a[a-numite mineriade au fost
prezente pe primele pagini ale ziarelor str\ine. Se poate spune c\ aceste
evenimente au dus la atenuarea entuziasmului în ceea ce prive[te România [i
chiar a simpatiei de care se bucura aceasta în paginile ziarelor din str\in\tate.

În afar\ de excep]ionala performan]\ a echipei na]ionale de fotbal de la cam-
pionatul mondial din Statele Unite din 1994, publicul str\in a mai fost informat `n
acei ani despre semnarea de c\tre România, prima de altfel, a „Parteneriatului
pentru pace” cu NATO [i despre tentativele ]\rii noastre de a se apropia de
Comunitatea European\ [i de a se desprinde de trecutul totalitar [i comunist.

STUDIU DE CAZ 

Nicolae Ceau[escu pentru ultima dat\ 
în balconul Comitetului Central 
(Bucure[ti, 21 decembrie 1989)

Manifesta]ie a opozi]iei (februarie 1990)

SScchhiimmbbaarree  îînn  EEsstt

„„Cei 145 de membri ai Consiliului
Frontului Salv\rii Na]ionale, parlamentul
provizoriu român, au votat dizolvarea
pentru a l\sa loc liber unei adun\ri for-
mate din reprezentan]ii mai multor 
partide. Consiliul Frontului Salv\rii Na]io-
nale (F.S.N.), care a guvernat România
de la revolu]ia popular\ din decembrie
ce l-a r\sturnat pe pre[edintele Nicolae
Ceau[escu, are de gând s\ se reorga-
nizeze într-un partid politic [i s\ participe
la alegeri.”

(New York Times, 4 februarie 1990)

11
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Echipa na]ional\ a României 
bucurându-se pentru un nou gol `nscris

la Campionatul Mondial de Fotbal 
(SUA,1994)

O grav\ problem\ social\, 
copiii din orfelinatele române[ti în 1990

NNooiiii  lliiddeerrii  ddee  llaa  BBuuccuurree[[ttii  aauu  ddeesscchhiiss  uu[[aa  lliibbeerreeii  iinnii]]iiaattiivvee  

„„Conducerea provizorie a legalizat ast\zi libera ini]iativ\ pe o scar\ mai mare decât
a existat în cei 45 de ani de comunism. În acest sens a fost semnat un decret de c\tre
pre[edintele interimar Ion Iliescu.”

(New York Times, 6 februarie 1990)

22

CCooppiiii  rroommâânnii  bboollnnaavvii  ddee  SSIIDDAA..  OO  lleeggiissllaa]]iiee  aa  nneegglliijj\\rriiii

„Copiii, în jur de 60, sunt la etajul al treilea al spitalului insalubru, singura clinic\ pen-
tru bolnavii de Sida din România. În aceea[i camer\ sunt doi copii în pat. Într-o mic\ re-
zerv\, patru copii, aproape mor]i, z\ceau acoperi]i de o singur\ p\tur\.”

(New York Times, 8 februarie 1990)

33

EEvvoolluu]]iiee  îînn  EEuurrooppaa

„De nou\ zile, mii de români manifesteaz\ în Pia]a Universit\]ii din Bucure[ti (...)
demonstrând rezisten]\ [i ridicând demonstra]iile politice pe noi în\l]imi.”

(New York Times, 1 mai 1990)

44

MMiinneerriiii  rroommâânnii  vviinn  llaa  BBuuccuurree[[ttii

„Mii de mineri din nordul României au descins ast\zi în capital\ cu bâte de lemn, bas-
toane din cauciuc, cerând r\zbunare pentru tulbur\rile antiguvernamentale de miercuri.”

(New York Times, 15 iunie 1990)

55

RRoommâânniiaa  ss--aa  aall\\ttuurraatt  ppllaannuulluuii  NNAATTOO
„„România a devenit ast\zi prima na]iune care s-a înscris oficial în noul program prin

care NATO se ofer\ s\ colaboreze cu fostele inamice din Tratatul de la Var[ovia, refuzân-
du-le calitatea de membru cu drepturi depline.”

(New York Times, 27 ianuarie 1994)

66

11.. Analiza]i cu toat\ aten]ia informa]iile reproduse din aceea[i publica]ie, New York
Times. Comenta]i modul cum au fost percepute evenimentele relatate din
România. Ce impresie crede]i c\ [i-a putut forma despre ]ara noastr\ un cititor al
acestei publica]ii?

22.. Citi]i documentul 3 [i privi]i imaginile al\turate. Dezbate]i cauzele care au dus la
situa]ia orfanilor din România în anii ’90. Preciza]i cum au evoluat lucrurile.

33.. Identifica]i, cu ajutorul documentelor, 5 elemente caracteristice pentru imaginea
României în anii ’90. Argumenta]i de ce crede]i c\ de la entuziasmul relat\rii revo-
lu]iei „`n direct” s-a ajuns la o sc\dere a interesului [i `ncrederii manifestate de
presa interna]ional\.

33.. Descrie]i [i explica]i starea de spirit a juc\torilor din imagine, cât [i a iubitorilor fot-
balului din ]ar\.

ACTIVITATE INDEPENDENT|






