
REFORMELE DEMOCRATICE
ªI PROBLEMELE RELAÞIILOR ROMÂNO-RUSE

Masa rotundã cu titlul „Reformele democratice ºi problemele relaþiilor româno-ruse“, desfãºu-
ratã la Institutul de Informaþie ªtiinþificã în ªtiinþele Sociale al Academiei de ªtiinþe a Rusiei
(INION RAN) din Moscova la 20 iunie a. c., reprezintã al treilea eveniment ºtiinþific important al
ultimilor doi ani care concretizeazã acordul de colaborare încheiat pentru perioada 2011-2014 între
Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române (ISPRI AR) ºi INION
RAN. Au participat din partea ISPRI: CS III dr. Gabriela Tãnãsescu, CS III dr. Lorena Stuparu ºi
CS III dr. Bogdan Popescu. Principalul organizator al manifestãrii a fost cercetãtor senior dr. Tatiana
G. Bitkova, coordonatorul colectivului INION RAN care participã la programul de cooperare ºti-
inþificã cu ISPRI.

Moderatorul dezbaterii a fost directorul adjunct al INION RAN, cercetãtor senior dr. Tatiana
Parkhalina, ºeful Centrului pentru Securitate Europeanã, care a subliniat în deschiderea lucrãrilor
relevanþa temelor cuprinse în programul manifestãrii pentru evoluþia relaþiilor româno-ruse. A dat
curs invitaþiei INION de a asista la dezbatere adjunctul ºefului de misiune al Ambasadei României
în Federaþia Rusã, consilier Mãdãlina Lupu. Programul a inclus urmãtoarele comunicãri: Gabriela
Tãnãsescu — „Consideraþii asupra democraþiei actuale din Federaþia Rusã“, Lorena Stuparu —
„Reforma clasei politice româneºti dupã 1989“, Tatiana G. Bitkova — „Rusia ºi România: istoria
ºi perspectivele relaþiilor“, Bogdan Popescu — „Dimensiuni ale relaþiilor actuale româno-ruse“,
Nadezda V. Feyt — „Cu privire la starea relaþiilor economice ruso-române contemporane“, Tatiana
A. Pokivailova — „Unele aspecte ale relaþiilor ruso-române: problema «aurului românesc»“, Irina
F. Selivanova — „Rusia ºi vectorul european al Republicii Moldova“.

În deschiderea dezbaterii cercetãtorii români au salutat organizarea manifestãrii ºtiinþifice, au
exprimat satisfacþia de a contribui, în colaborare cu colegii ruºi, la amplificarea cercetãrii realitã-
þilor politice, economice, geostrategice ºi culturale ale Rusiei ºi României ºi a relaþiilor româno-
ruse ºi au mulþumit conducerii INION pentru disponibilitatea deosebitã de a dezvolta colaborarea
cu ISPRI în acestã sferã ºi CS dr. Tatiana G. Bitkova pentru organizare ºi pentru ataºamentul sãu
constant faþã de România. Se impune a fi specificat cã toþi conferenþiarii au cãutat sã aducã în dez-
batere aspecte noi ºi de maximã relevanþã ale cercetãrii problemelor circumscrise, lucru remarcat
ºi de cei care au participat la discuþii. De remarcat în mod special intervenþia ºefului Departamen-
tului „Europa de Vest“ al INION ºi redactor-ºef al revistei Rusia în lumea contemporanã, Iuriy
Ivanovici Igritsky, care a solicitat precizãri asupra conceptului de semiprezidenþialism, a prezentat
punctul sãu de vedere asupra adecvãrii includerii sistemului politic al Rusiei actuale în tipul
president-parlamentary ºi asupra discutãrii personalizãrii puterii în Rusia în contextul existenþei
nu a unui partid puternic prezidenþializat, ci a unui partid existent în jurul preºedintelui ºi depen-
dent de preºedinte care, în viitorul previzibil, nu atrage o alternativã. De asemenea, distinsul vor-
bitor Iuriy Ivanovici Igritsky a pus foarte exact problema participãrii cetãþeneºti în temenii „deco-
nectãrii“ cetãþenilor de viaþa politicã, ai nereprezentãrii lor în ºi de cãtre structurile de putere. Pro-
blema democraþiei ruse actuale a fost pusã nu în termenii „participãrii indivizilor“, ci ai posibili-
tãþii originãrii participãrii în organizaþiile publice active. „Democraþie suveranã“, formulatã de
Vladislav Surkov, a fost consideratã un concept oficial, neluat în serios de cercetãtorii din ºtiinþele
politice ºi de cetãþeni. Gabriela Tãnãsescu a mulþumit pentru precizãri, pentru sugestii ºi pentru în-
trebãri ºi a specificat argumentele în virtutea cãrora în literatura de specialitate occidentalã, la Gio-
vanni Sartori îndeosebi ºi la Matthew S. Shugart, semiprezidenþialismul din Federaþia Rusã repre-
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zintã un „sistem super-prezidenþial“, a fãcut referire la prerogativele prezidenþiale prevãzute în
Constituþia Federaþiei Ruse ºi, la solicitarea CS dr. Irina Selivanova, a fãcut o comparaþie între sis-
temul semiprezidenþial al României ºi cel al Rusiei, ca ºi între semiprezidenþialismul din Rusia ºi
prezidenþialismul specific Statelor Unite ale Americii. Au fost puse întrebãri care au vizat obiec-
tivele ºi comportamentele clasei politice din România ºi ale preºedintelui român actual (Iuriy Iva-
novici Igritsky ºi Irina Seliavnova), determinaþiile „europene“ (adoptarea acquis-ului communautaire)
ºi „româneºti“ ale accelerãrii procesului de democratizare în România (Tatiana Parkhalina), impli-
caþiile acordãrii cetãþeniei române cetãþenilor Republicii Moldova (Irina Seliavnova), disponibili-
tatea cercurilor de putere ºi de business ruse de a se deschide exporturilor din România, conside-
rate a avea un bun profil ºi o bunã structurã (Gabriela Tãnãsescu), evaluarea rusã a prestaþiei diplo-
maþiei moldoveneºti înainte de apariþia „problemei transnistreene“ (Gabriela Tãnãsescu), rapor-
tarea diferenþiatã a Rusiei la orientarea europeanã a Ucrainei ºi a R. Moldova (Bogdan Popescu),
posibilitãþile de publicare a documentelor relevante despre avatarurile „aurului românesc“ (Ga-
briela Tãnãsescu), despãgubirile acordate în ultimii ani de Rusia unor þãri precum Republica Ser-
bia ºi Republica Slovacã (Bogdan Popescu).

Dezbaterea prelungitã s-a desfãºurat într-o propice atmosferã intelectualã ºi umanã, animatã
de dorinþa participanþilor de a construi nu doar un dialog onest ci mai ales unul deosebit de nuanþat
ºi profitabil pentru cercetarea bilateralã ºi evoluþia practicã politicã viitoare. A fost evidentã apre-
cierea prestaþiei cercetãtorilor români de cãtre partea rusã ºi dorinþa exprimatã recurent de a con-
tinua ºi dezvolta colaborarea dintre INION RAN ºi ISPRI AC ºi chiar de a o lãrgi prin participarea
altor institute academice de profil din România ºi Federaþia Rusã.

Gabriela Tãnãsescu

SEMINAR PE TEMA SECURITÃÞII EUROPENE

Centrul de Studii Strategice deApãrare ºi Securitate din cadrul Universitãþii deApãrare „Carol
I“ a organizat în ziua de 30 mai 2013 seminarul ºtiinþific anual, cu participare internaþionalã, inti-
tulat Impactul statutului ºi rolurilor statelor membre ale Uniunii Europene asupra evoluþiei
securitãþii europene. Ediþia din acest an (a XIII-a) a abordat o temã de maximã actualitate ºi de in-
teres major pentru studiile de securitate ºi apãrare, esenþialã pentru înþelegerea fenomenului
securitãþii contemporane, reunind experþi ºi personalitãþi de marcã din România ºi Bulgaria. Dis-
cuþiile au fost centrate pe relaþiile dintre statele membre UE ºi modul în care interesele naþionale
sunt proiectate ºi reflectate în Politica de Securitate ºi Apãrare Comunã, precum ºi pe rolul statelor
naþionale în asigurarea securitãþii europene.

În cadrul lucrãrilor a fost evidenþiatã implicarea activã a României în dezbaterile pe tema re-
formei instituþiilor ºi politicilor europene, inclusiv în procesul de actualizare a Strategiei Europene
de Securitate. De asemenea, a fost prezentatã contribuþia þãrii noastre în cadrul misiunilor angajate
de UE. Aceste aspecte au fost expuse de general-locotenent dr. ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major
General, în alocuþiunea rostitã în deschiderea seminarului ºi de conf. univ. dr. BogdanAurescu, se-
cretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, în comunicarea Contribuþia României la PSAC. De
la Tratatul de la Lisabona la Consiliul European din 2013. Lucrãrile seminarului au continuat cu
expunerea conf. univ. dr. Gheorghe Calopãreanu, locþiitorul comandantului UNApC, intitulatã
Securitate prin educaþie ºi instruire în UE. Chestorul de poliþie, Sorin Oprea, directorul Agenþiei
NaþionaleAntidrog, a adus în discuþie modalitatea în care politicile naþionale antidrog sunt corelate
cu cele ale UE pentru securitatea Europei, în comunicarea Politici naþionale antidrog pentru
securitatea Europei. Au mai prezentat comunicãri colonel lect. univ. dr. Stan Anton, directorul
Centrului de Studii Strategice de Apãrare ºi Securitate (Securitatea europeanã între NATO ºi UE),
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precum ºi CS II dr. Petre Duþu, reprezentantul Asociaþiei Absolvenþilor UNApC (Statutul ºi ro-
lurile statului naþional în UE). Participanþii de la Academia Naþionalã deApãrare „G.S. Rakovski“
din Bulgaria, conf. univ. dr. Ivaylo Ivanov ºi dr. Vyara Zhekova au susþinut prelegerile Tendinþe în
securitatea ºi politica de apãrare a UE ºi Schimbãrile în politica economicã a statelor membre —
catalizatori ai evoluþiei securitãþii europene în condiþiile actuale ale globalizãrii.

În calitate de invitaþi au participat personalitãþi de marcã ai domeniilor conexe securitãþii, re-
prezentanþi ai instituþiilor statului, Parlament, MApN, MAE, MAI, SRI, profesori de la instituþii
de învãþãmânt superior (militare ºi civile) ºi cercetãtori. Discuþiile s-au axat pe dimensiunile ºi
evoluþia securitãþii europene, atât cu plusuri, cât ºi cu minusuri. Perspectivele prezentate reprezintã
repere importante pentru comunitatea academicã, instituþiile responsabile ºi practicieni.

Sanda Cincã

COLOCVIU INTERNAÞIONAL

La 12 iunie 2013, Universitatea Roma Tre a organizat colocviul internaþional cu tema Delegi-
ttimazioni, rod al colaborãrii Departamentelor de Limbi ºi Literaturi Strãine, ªtiinþe Politice ºi Stu-
dii Umanistice.

Reuniunea ºtiinþificã a fost deschisã de profesorul Francesco Guida, directorul Departamen-
tului de ªtiinþe Politice din cadrul Universitãþii Roma Tre. Participanþii — Mario Turchetti (Uni-
versité de Fribourg), Carmen Burcea (Universitatea din Bucureºti), José Antonio Pérez Bowie
(Universidad de Salamanca), Anne Marijnen (Université de La Rochelle), Patricia Peterle (Uni-
versidade Federal de Santa Catarina), Santiago Fernández Mosquera (Universidade de Santiago de
Compostela), Julián Lozano Navarro (Universidad de Granada) — au tratat conceptul de delegiti-
mare într-o perspectivã multi ºi interdisciplinarã, cu aplicaþii la diverse spaþii ºi momente istorice.
Lucrãrile colocviului vor fi tipãrite în al doilea numãr al revistei Krypton — publicaþie digitalã
plurilingvã, creatã în cadrul proiectului internaþional de cercetare „Putere, Identitate, Reprezentãri“.

Colocviul a prilejuit totodatã prezentarea primului numãr al revistei Krypton de cãtre respon-
sabilul proiectului Roma TrE-Press— Emanuele Conte ºi directorul revistei — Giorgio de Marchis.

COLOCVIU ITALO-ROMÂN DE STUDII ISTORICE

Centro Romeno-Italiano di Studi Storici (CeRISS), Università Roma Tre þi Associazione Ita-
liana di Studi del Sud-Est Europeo (AISSEE) au organizat, în data de 28 iunie 2013, colocviul ita-
lo-român de studii istorice cu tema Italia e Romania tra XIX e XX secolo: relazioni, convergenze,
contrasti. Evenimentul a fost inaugurat de alocuþiunea Excelenþei Sale Diego Brasioli —Ambasa-
dorul Republicii Italiene la Bucureºti, ºi a istoricului Dan Berindei — vicepreºedintele Academiei
Române.

În prima sesiune a colocviului, desfãºuratã în sala de consiliu a Facultãþii de Istorie a Univer-
sitãþii Bucureºti, ªtefan Delureanu (Bucureºti), Raluca Tomi (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“
al Academiei Române), Antonio D’Alessandri (Università Roma Tre), Emanuela Costantini (Uni-
versità di Perugia), Ana Sima (Universitatea din Cluj), Ion Cârja (Universitatea din Cluj) au relie-
fat multiple intersectãri ale celor douã spaþii, înregistrate în veacul al XIX-lea, în plan politic, ideo-
logic ºi cultural.

A doua sesiune a colocviului, desfãºuratã la sediul Institutului Italian de Culturã „Vito Grasso“
din Bucureºti, a fost deschisã de cuvântarea directorului Ezio Peraro, ataºat cultural al Republicii
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Italiene la Bucureºti. Ion Bulei (Universitatea Bucureºti), Alina Dorojan (Università Roma Tre),
Rudolf Dinu (Institutul român de culturã ºi cercetare umanisticã, Venezia), Carmen Burcea (Insti-
tutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române), Francesco Guida (Univer-
sità Roma Tre), Alberto Basciani (Università Roma Tre), Adrian Niculescu (ªcoala Naþionalã de
ªtiinþe Politice ºi Administrative, Bucureºti) au evidenþiat în comunicãrile lor influenþe ºi con-
fluenþe italo-române în arcul de timp cuprins între finele veacului al XIX-lea ºi deceniul opt al vea-
cului XX.

La eveniment a participat ºi deputatul Mircea Grosaru, reprezentant al minoritãþii italiene din
România, care a fãcut referiri la istoria migraþiei italiene, ilustratã în volumul bilingv Italienii din
România. O istorie în imagini, editat de Asociaþia Italienilor din România (RO.AS.IT).

A DOUA CONFERINÞÃ INTERNAÞIONALÃ
CU TEMA UNIUNEA EUROPEANÃ ªI REGIUNEA MÃRII NEGRE

În perioada 6-8 iunie 2013, CS III dr. Lorena Stuparu a participat la a doua conferinþã interna-
þionalã cu tema Uniunea Europeanã ºi Regiunea Mãrii Negre (EUBSR 2013 International Confe-
rence, Second Edition — EU & Black Sea Regions), organizatã de Facultatea de Istorie a Univer-
sitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“ din Bucureºti, în parteneriat cu mai multe instituþii ce se regã-
sesc pe site-ul Conferinþei ºi în programul final al acestei manifestãri de înaltã þinutã ºtiinþificã.

La secþiunea a IV-a Lorena Stuparu a prezentat comunicare „Armonia civilizaþiilor în viziunea
lui Mircea Eliade“ („Harmony of Civilizations in Mircea Eliade’s Vision“), dupã cum se poate ve-
dea accesând http://eubsr.ucdc.ro/; http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2013-program.pdf.

AL XII-LEA CONGRES AL ASOCIAÞIEI FRANCEZE
DE ªTIINÞE POLITICE

În perioada 9-11 iulie 2013, CS III dr. Lorena Stuparu a participat la al XII-lea Congres al
Asociaþiei Franceze de ªtiinþe Politice, organizat la Paris de AFSP în parteneriat cu SciencePo., în
cadrul cãruia principalã temã de dezbatere a constituit-o problema inegalitãþilor ºi a democra-
þiei (12-ème Congrès Association Française de Science Politique — Inégalités et Démocratie).

Activitãþile desfãºurate în plen ºi pe secþiuni au suscitat un viu interes din partea tuturor celor
care au fost de faþã, dovedind importanþa acordatã în Franþa cercetãrii academice din domeniul
ºtiinþelor politice. La Secþiunea Tematicã 63 Lorena Stuparu a susþinut comunicarea „Comunitatea
libertarianã. O expresie politicã a libertãþii absolute?“ („Communauté libertaire. Une expression
politique de la liberté absolue?“). Amãnunte despre acest important eveniment se regãsesc pe
http://www.congres-afsp.fr/st/st63/st63.html, http://www.congres-afsp.fr/st.html.

DEZBATERE ASUPRA TENDINÞELOR
TRANSATLANTICE ACTUALE

Directorul ISPRI, prof. univ dr. Dan Dungaciu a participat la o dezbatere asupra rezultatelor
sondajului anual Transatlantic Trends 2013 Survey, organizatã la Bucureºti, de German Marshall
Fund, Biroul din România, în data de 18 septembrie 2013. Principalele teme de discuþie au avut în
vedere felul în care românii privesc alte þãri, de cine se se tem, ce valori au ºi cât de diferite sunt
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opiniilor lor faþã de cele ale americanilor sau ale altor europeni. Cu aceastã ocazie directorul ISPRI
a prezentat o analizã a punctelor de vedere româneºti asupra mai multor teme de actualitate pe plan
internaþional. În expunerea sa, dl Dan Dungaciu a abordat subiecte precum Siria, fenomenul mi-
graþional sau viitorul Uniunii Europene.

Sondajul anual Transatlantic Trends mãsoarã în fiecare an opiniile publice din SUA, Turcia ºi
11 state membre ale Uniunii Europene, printre care ºi România. Sondajul din acest an a avut în ve-
dere mãsurarea opiniilor cetãþenilor din cele 13 state vizavi de relaþia transatlanticã ºi mai multe
provocãri la adresa lumii contemporane, printre care criza economicã, apariþia unor puteri în afara
spaþiului occidental sau provocãrile majore la adresa securitãþii mondiale (Afganistan, Siria, Iran,
folosirea dronelor).

NOILE PROVOCÃRI LA ADRESA SECURITÃÞII:
PERSPECTIVE ALE ESTULUI ªI ALE VESTULUI

Institutul European pentru Risc, Securitate ºi Managementul Comunicãrii (EURISC)
împreunã cu The German Marshall Fund of the United States au organizat, la Bucureºti, în zilele
de 24 ºi 25 septembrie a.c. prima întâlnire între reprezentanþi ai NATO, Uniunii Europene ºi ai
Organizaþiei de Cooperare Shanghai (SCO) sub titulatura „First NATO/EU-SCO Think Tank
Meeting. New Security Challenges: perspectives from the West and from the East“. Dezbaterea a
avut ca scop depãºirea lipsei de comunicare ºi deschiderea unor linii de dialog cu statele membre
SCO, ale cãror iniþiative recente au fost puþin înþelese în SUA ºi în statele europene.

În prima zi a dezbaterii, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a prezentat o expunere în cadrul primei
sesiuni care a avut ca temã „The Changing Paradigm of the Security Environment: New
Tendencies in security and resilience“. Au fost prezente numeroase personalitãþi ale vieþii publice
din þarã ºi din strãinãtate, printre care Valeriu Zgonea, preºedintele Camerei Deputaþilor; Iulian
Fota, consilier prezidenþial; Iulian Chifu, consilier prezidenþial; Liviu Mureºan, preºedintele
executive al Fundaþiei EURISC; Sergiu Celac, ambasador; gen. Jean Guinard, secretar general
EURODEFENCE; Li Zihai, director al Academiei din Shanghai pentru ªtiinþe Sociale º.a.

Redacþia

MASA ROTUNDÃ „CONFERINÞA DE LA MÜNCHEN
— DRUMUL SPRE DESTRUCTURAREA DEMOCRAÞIEI ÎN EUROPA“

Pe data de 23 septembrie 2013, la Palatul Parlamentului, Sala „Avram Iancu“, a avut loc, sub
organizarea Institutului de Studii Politice, de Apãrare ºi Istorie Militarã (ISPAIM), a Ambasadei
Republicii Cehe în România, având ca invitat Institutul de Istorie al Academiei de ºtiinþe al Re-
publicii Cehe, masa rotundã „Conferinþa de la Munchen— drumul spre destructurarea democraþiei
în Europa“.

Iniþiativa principalului organizator, ISPAIM, este cu atât mai meritorie, cu cât o dezbatere si-
milarã la un înalt nivel academic, nu a mai fost organizatã de alte instituþii de profil din Capitalã.
Relevanþa subiectului reprezentat de Conferinþa de la Munchen (29 septembrie 1938) este atât de
naturã strict academicã, cât ºi tangentã mecanismelor de gestionare a memoriei istorice în interio-
rul statelor democratice ºi membre ale Uniunii Europene, precum România ºi Cehia. Ambele state
s-au confruntat, în mãsuri ºi cu rezultate diferite, cu sistemele distructive de facturã totalitarã. Alo-
cuþiunile de deschidere, prezentate de Milan Stech, preºedintele Senatului Republicii Cehe, Crin
Antonescu, omologul sãu român, dr. Jiri Sitler, ambasadorul Republicii Cehe la Bucureºti ºi Se-
bastian Huluban, secretar de stat pentru Politica de Apãrare ºi Planificare, Ministerul Apãrãrii Na-
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þionale, au indicat natura politicii revizioniste naziste faþã de Cehoslovacia. Marea putere totalitarã
reprezentatã de Germania nazistã a obligat Cehoslovacia la conturarea unei strategii de apãrare,
subsumatã, dupã expresia (uzitatã în limbajul istoric ºi politic) „rãului cel mai mic“. Praga, a pre-
cizat preºedintele Senatului Republicii Cehe, a fost orientatã spre utilizarea mecanismelor de
securitate ce includeau atât Franþa ºi Anglia, pe de-o parte, cât ºi Uniunea Sovieticã. Preºedintele
Senatului României a menþionat cã Munchenul „nu reprezintã un moment clasat“, ceea ce con-
firmã încã viabilitatea epistemologicã a subiectului, cât ºi avertismentul serios pe care poate sã-l
constituie faþã de renaºterea proiectelor revizioniste actuale. În intervenþia sa, directorul ISPAIM,
prof. univ. dr. Mihail E. Ionescu, a reiterat atitudinea loialã a României, atât în 1938/1939, cât ºi
în 1968, când România nu a dorit sã profite de slãbiciunea sistemului statal cehoslovac, deºi pre-
tinºi aliaþi tradiþionali (expresia mea) au înþeles sã-ºi ataºeze fraudulos porþiuni din statul ceho-
slovac sau sã reimpunã un model stalinist, legitimat de Moscova, în numele principialitãþii ideo-
logice ºi a „suveranitãþii limitate“.

Comunicãrile susþinute de istoricii participanþi s-au plasat în aceste norme ale respectului sta-
talitãþii cehoslovace, cât ºi ale reconfirmãrii coordonatelor istoriografice ale politicii antire-
vizioniste din anii 30, direcþii susþinute tot mai clar de grupurile profesionale ale istoricilor în-
cepând de la sfârºitul deceniului 7 al secolului XX.

Jindrich Dejmek, în prezentarea sa intitulatã Politica externã cehoslovacã în tumultul anilor
30, a reconstruit cadrul mai amplu al politicii externe al Cehoslovaciei interbelice, ca intersecþie a
ataºamentului prodemocratic cu cel prooccidental al statului construit de Masarik ºi Eduard Benes.
Pentru istoricul ceh, noua statalitate nu s-a putut baza eficient pe organismul supranaþional repre-
zentat de Societatea Naþiunilor, care „n-a atins importanþa scontatã“ de aliaþii centrali ºi rãsãriteni
europeni ai Parisului ºi, secundar, aº considera eu, Londrei. Politica Cehoslovaciei (în esenþã a
componentei cehe, aº preciza) a fost aceea de a dubla apropierea de marile puteri occidentale cu o
amiciþie destul de pronunþatã, încãrcatã de aºteptãri nejustificate, faþã de Moscova. În plus, atitu-
dinea loialã, de completare la nord-est a securitãþii teritoriale a Cehoslovaciei, prin apropiere faþã
de Polonia, a eºuat.

O primã constatare personalã, care completeazã direcþii clasice ale istoriografiei antirevi-
zioniste, ar fi aceea cã Cehoslovacia este judecatã ºi azi (cel puþin aºa a rezultat la Masa Rotundã)
ca un stat unitar în care nu au existat (nici mãcar neoficial) atitudini diferite faþã de linia consacratã
a apropierii faþã de Paris ºi Moscova, la nivelul elitelor cehe (cãci „secesiunea“ slovacã nu a fost
tratatã în sine, ci doar ca efect al revizionismului germano-maghiar). În realitate, în afara presiunii
(de înþeles, dacã gândim în logica totalitarismelor) germano-maghiare (ºi circumstanþial polone) a
existat ºi un deficit în privinþa coeziunii statului cehoslovac, subiect care rãmâne a fi mãcar men-
þionat în analizele curente, fie ele cehe sau româneºti. Doar astfel se poate depãºi blocajul alinierii
la puncte de vedere deja clasicizate.

În aceeaºi notã conformistã se poate plasa ºi comunicarea Vioricãi Moisuc (Politica externã a
României în anii 30. Impactul înþelegerii de la Munchen), care a reintrodus în dezbatere tezele ani-
lor ’70: criza europeanã declanºatã ºi întreþinutã de revizionismul german ºi maghiar, terorismul
internaþional, rãspunderea multiplã a marilor puteri occidentale (Franþa ºi Anglia), continuitatea
dintre politica Republicii de la Weimar ºi cel de-al Treilea Reich, prãbuºirea sistemului de alianþe
în urma ºtergerii statalitãþii cehoslovace. Sistemul Tratatelor de la Paris (1919-1920) a fost un sis-
tem legitim ºi pacifist, dar carenþele sale interne nu pot fi ocultate în analizã: incapacitatea clasei
politice din marile state democratice de a bloca instaurarea nazismului la putere, dar, mai ales crea-
rea unei stãri de spirit de rezistenþã internã faþã de revizionism. Credem cã, în analizã, ar trebui in-
troduse ºi elemente care þin de psihologia statelor noi, beneficiare ale primului rãzboi mondial,
unde cultul legitimitãþii istorico-juridice a împiedicat o stare de spirit ofensivã. Problema reprezen-
tãrii politice a minoritãþilor ar fi meritat ºi ea adusã în discuþie, ca ºi supralicitarea forþei reprezen-
tate de „maºina de rãzboi“ nazistã. Profilul spiritual al celor state (Cehoslovacia ºi România), axat
pe supralicitarea diplomaþiei occidentale, este ºi el responsabil de victoria (din fericire trecãtoare)
a revizionismelor germano-maghiaro-sovietice. Nu au fost atinse în analiza istoricilor cehi proble-
mele dificile de integrare a Slovaciei dupã 1919 în noul stat, marginalizarea Bratislavei fiind unul
dintre motivele speciale a lipsei de solidaritate în 1938-1939 (reconfirmate la începutul anilor ’90
ai secolului XX) cu proiectul statal ceh.
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Emil Voracek a prezentat, comunicarea colegei sale Zlatica Zudova-Leskova, Armata cehoslo-
vacã dupã Pactul de la München ºi personalitatea lui Heliodor Pika. Cu un efectiv de 1,25 milioa-
ne de militari mobilizaþi (în condiþiile existenþei a 263 obiective fortificate grele, dupã informaþiile
avansate) consider cã Cehoslovacia ar fi fost capabilã de rezistenþã; ideea centralã a comunicãrii a
fost aceea a blocãrii rezistenþei prin lipsa unui ajutor extern, cât ºi inexistenþa unui plan detaliat de
apãrare. Au fost menþionate lupte izolate (ar fi fost interesante, pentru auditoriul român, mai multe
amãnunte) în Cehia de nord, la graniþa cu Germania. Factorul extern, protectiv faþã de republica
central-europeanã, nu a acþionat, a precizat istoricul ceh, Moscova nedorind sã se implice, izolat,
în conflictul cu Germania.

Discuþiile au fost „dezmorþite“ de intervenþia lui Adrian Niculescu, pentru care marea victimã
a revizionismului german a fost Austria. Maniera de explicaþie a invitatului a fost, oarecum, con-
torsionatã: Austriei nu i s-a permis aplicarea, în cazul sãu, a „principiilor wilsoniene“ (adicã recu-
noaºterea unirii cu Germania, în 1918). În esenþã, Hitler a pus în aplicare, ca „dictator sângeros“
(Adrian Niculescu) o „cauzã realã“ (Adrian Niculescu). În realitate, Hitler nu a urmãrit în niciun
fel, prin Anschluss-ul din 1938, o cauzã realã ºi, cu atât mai puþin, una moralã: Austria nu a dispus
de niciun fel de autonomie, a reprezentat o simplã „marcã rãsãriteanã“, dupã cum era ºi denumirea
sa oficialã.

Concluziv, istoricii cehi au transmis colegilor români informaþii consistente ºi relevante, care
reiterau direcþia clasicã, ce legitimeazã ºi azi gestionarea memoriei în Cehia; istoricii români, la
fel de documentat, au sintetizat concluziile antirevizioniste ale istoriografiei noastre. Efortul aca-
demic a completat linia de forþã a construcþiei memoriei istorice în Cehia ºi România: respingerea
revizionismului este parte constitutivã a statalitãþii, democraþiei ºi asumãrii valorilor occidentale
(franco-engleze).

Florin Müller
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