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Sub un titlu generic care vãdeºte îngrijorare, 1914-2014. ªi dacã Europa eºueazã?, s-au desfã-
ºurat la Bucureºti, în 19 ºi 20 septembrie a.c., mai multe dezbateri care au marcat un secol de la
declanºarea primei conflagraþii mondiale. Neliniºtitoarea ºi provocatoarea interogaþie a fost mo-
tivatã de Andrei Pleºu, fondatorul Colegiului Noua Europã – instituþie care a organizat seria de
evenimente alãturi de Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, S. Fischer Stiftung ºi Allianz
Kulturstiftung (cu sprijinul Reprezentantului Guvernului Federal German pentru Culturã ºi Media)
–, în registrul preocupãrilor care au însoþit ºi însoþesc procesul extinderii europene ºi în cel acutizat
de deteriorarea gravã a situaþiei la graniþa esticã a Uniunii Europene. În stilul sãu inconfundabil,
distinsul profesor a considerat cã la 100 de ani de la declanºarea primului rãzboi mondial discuta-
rea „noutãþilor“ cu care se confruntã Europa ºi a modului în care vor „convieþui“ „patosul diversi-
tãþii ºi raþionalitatea unificãrii“ – dincolo de „spectrul diviziunii de care pare urmãritã dintotdeauna“
Europa, de „împãrþirea între Roma ºi Bizanþ, între catolicism ºi ortodoxie, între catolicism ºi pro-
testantism, între Imperiu ºi Papalitate, între Est ºi Vest, între Nord ºi Sud, între germanitate ºi lati-
nitate, între comunism ºi capitalism“ – este umbritã de „voalul neliniºtitor“ ºi „presentimentele fu-
neste“ generate de conflictul escaladat dintre Ucraina ºi Federaþia Rusã.

Cele patru „mese rotunde“ au fost gândite ca „dezbateri europene“, ca forumuri în care prota-
goniºtii sunt personalitãþi cunoscute – scriitori, istorici, sociologi, juriºti, profesori ºi publiciºti –
din mai multe þãri europene – Bulgaria, Cehia, Croaþia, Germania, România, Slovacia, Ucraina,
Ungaria –, din Federaþia Rusã ºi Turcia, ale cãror lucrãri trateazã subiecte politice. Deopotrivã,
cele patru „mese rotunde“ au fost gândite ca dezbateri în care sã fie abordate din patru unghiuri de
vedere distincte implicaþiile complexe ale situaþiei conflictuale din Ucraina ºi ale deciziilor Fede-
raþiei Ruse în privinþa Crimeei ºi a unor provincii estice ale Ucrainei care au „relativizat valabili-
tatea unor tratate internaþionale“ ºi care, în consecinþã, au devenit probleme stringente ale diploma-
þiei europene ºi americane.

O primã perspectivã de abordare – Cum convieþuim unii cu alþii în Europa ºi þãrile vecine: di-
plomaþie, sancþiuni, rãzboi – a circumscris gama tipurilor de reacþie la situaþia conflictualã din
Ucraina ºi a repercusiunilor lor asupra þãrilor din „vecinãtatea apropiatã“ sub aspect politic ºi
uman. A fost pusã în balanþã posibilitatea ºi imposibilitatea evitãrii rãzboiului ºi a violenþei, utili-
tatea ºi lipsa de utilitate a prelungirii duratei negocierilor diplomatice, implicaþiile sancþiunilor
economice asupra politicii Federaþiei Ruse ºi implicaþiile lor asupra „maselor largi de cetãþeni ne-
vinovaþi“, inclusiv implicaþiile lor retroactive asupra þãrilor care le aplicã, garanþiile de securitate
pe care organismele internaþionale le pot da þãrilor vecine conflictului, celor afiliate sau neafiliate
„blocurilor de putere existente“ ºi problemele complexe generate de „urmele istoriei“ în relaþiile
România-Moldova, Polonia-Ucraina, Ucraina-Rusia, Rusia-Crimeea. Aceastã primã dezbatere a
avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, la 19 septembrie a.c., ºi s-a bucurat de par-
ticiparea sociologului Dan Dungaciu, expert în geopolitica spaþiului ex-sovietic, cu deosebire în
cea a problematicii R. Moldova, director al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
al Academiei Române, autor al mai multor lucrãri în domeniu; a scriitorului ºi publicistului Emil
Hurezeanu, azilant în Germania din 1983, redactor al Radio Europa liberã pânã în 1994, unul
dintre cei mai reputaþi analiºti politici din România; a redactorului ºi analistului politic bulgar Ivan
Krastev, preºedinte al Centrului de Strategii Liberale din Sofia ºi permanent fellow al Institutului
pentru ªtiinþe Umaniste din Viena, autor inclus pe listaWorld Thinkers al revistei britanice Prospect;
ºi a juristului Michael Stolleis, fost profesor de drept civil ºi istoria dreptului la Universitatea
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Johann Wolfgang Goethe din Frankfurt, membru al Academiei Germane de ªtiinþã – Leopoldina,
moderator fiind istoricul ºi diplomatul Mihai-Rãzvan Ungureanu, în douã rânduri Ministru al Afa-
cerilor Exerne, emisar special al pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (2001-2003), co-
ordonator adjunct al iniþiativei de Cooperare Sud-Est Europeanã (2003-2004), fost director al Ser-
viciului de Informaþii Externe (2007-2012) ºi Prim Ministru al guvernului român (2012).

Vecinii de aproape ºi «vecinii» de departe ai Europei: Federaþia Rusã ºi Statele Unite a repre-
zentat titlul sub care s-a desfãºurat cea de a doua perspectivã din care a fost abordatã situaþia ac-
tualã a pãrþii estice a continentului european. Din aceastã perspectivã, conflictul din Ucraina a fost
evaluat ca problemã regionalã, iar rezolvarea ei ca trebuind „sã þinã cont de interese, presiuni ºi
solidaritãþi ale unor parteneri care, deºi aflaþi la distanþã, au un cuvânt de spus“. Din acest motiv,
în privinþa Europei, aflatã între doi „jucãtori“ politici foarte diferiþi, dar la fel de influenþi, una
dintre problemele reiterate ca esenþiale a fost cea a garanþiilor de stabilitate politicã a „vecinãtãþii“
NATO în raport cu „vecinãtatea“ Federaþiei Ruse ºi a potenþialilor ei aliaþi asiatici, o alta fiind cea
a semnificaþiei istorice, culturale, politice a Rusiei pentru Europa, respectiv a Statelor Unite pentru
Europa. O altã clasã de probleme a vizat capacitatea Europei de a îndeplini rolul unui negociator
în relaþia dintre Federaþia Rusã ºi Statele Unite, precum ºi interogaþia asupra existenþei unui antia-
mericanism european ºi a unui antieuropenism american. Protagoniºtii acestei dezbateri, desfã-
ºuratã la Colegiul Noua Europã în 20 septembrie a.c., au fost istoricul ºi scriitorul maghiar György
Dalos, participant în anii ’70 la acþiunile opoziþiei democratice din Ungaria, autor a numeroase vo-
lume de eseuri ºi prozã; publicista de origine rusã Sonja Margolina, stabilitã la Berlin din 1986,
autoare a lucrãrii de rãsunet Das Ende der Lügen. Russland und die Juden im 20. Jahrhundert, a
unor romane ºi articole de profil în revista Internationale Politik a Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik; scriitoarea ucraineanã Oksana Sabuschko, în anii ’90 writter-in-residence la
Penn State University, actualmente vicepreºedintã a PEN Clubului ucrainean ºi profesoarã de scri-
ere creativã la Universitatea din Kiev; scriitorul suedez Richard Swartz, cu studii la Praga, colabo-
rator a numeroase ziare ºi reviste internaþionale din Europa ºi autor al unor apreciate volume de
prozã, unul dintre cei mai importanþi jurnaliºti din Europa Centralã ºi de Sud-Est. Moderator a fost
profesorul german de literaturã comparatã Heinrich Detering, director al Centrului de Studii Com-
parate din Göttingen, un reputat cercetãtor ºi critic literar.

O a treia perspectivã de dezbatere a fost cea a semnificaþiei actuale a „Europei naþiunilor“, a
etnicitãþii ºi statului naþional. Sub titlul Europenism ºi etnicitate. O reinventare a conceptului de
«stat naþional»?, au fost examinate dificultãþile statelor naþionale de a concilia ºi de a echilibra în
contextul actual al globalizãrii ºi al „retoricii comunitare“ „anumite cedãri de suveranitate“, impu-
se prin imperativul cooperãrii ºi acþiunii politice ºi economice concertate, cu sentimentul identitãþii
etnice ºi orgoliul naþional. Aceastã perspectivã de analizã a vizat, deopotrivã, tendinþele centrifuge
manifestate în construcþia comunitarã europeanã ca reflex al experienþei istorice nefericite de
„aglutinare impusã“ în þãrile central ºi sud-est europene ºi tendinþele naþionalist xenofobe înre-
gistrate în democraþiile europene avansate. Gãzduitã tot de Colegiul Noua Europã în aceeaºi zi,
dezbaterea i-a avut ca participanþi pe eseistul ºi publicistul Andrei Cornea, istoric al artei ºi filosof,
profesor la Universitatea din Bucureºti, colaborator permanent al revistei 22 ºi autor a numeroase
volume de istoria artei, istoria mentalitãþilor ºi filosofie; scriitoarea ºi publicista croatã Slavenka
Drakuliæ, rezidentã în Suedia, autoare a unor cãrþi de ficþiune ºi non-ficþiune traduse în întreaga
lume, colaboratoare a publicaþiilor americane The Nation, The New Republic, The New York Times
Magazine, The New York Review of Books ºi a unor reviste la fel de prestigioase din Europa; cerce-
tãtoarea Silvia Marton, lector la Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii din Bucureºti, secretar
general al Centrului Regional Francofon de Cercetare Avansatã în ªtiinþe Sociale (CeReFrEA);
scriitoarea Ilma Rakusa, nãcutã în Slovacia într-o familie multietnicã ºi educatã în medii multi-
lingvistice, rezidentã în Elveþia, colaboratoare a cotidienelor Die Zeit ºi Neue Zürcher Zeitung,
traducãtoare din rusã, croatã, maghiarã ºi francezã, membrã a Deutsche Akademie für Sprache und
Dichtung. Moderarea a fost asiguratã de Raluca Alexandrescu, lector la Facultatea de ªtiinþe Poli-
tice a Universitãþii din Bucureºti, comentator politic la revista 22.

Ultima temã a dezbaterii – Graniþele Europei: o ameninþare, o zonã gri sau o «zonã de nego-
ciere»? – a urmãrit parcursul þãrilor central- ºi est-europene de la sindromul excluziunii din perioada
Rãzboiului Rece, la cel al non-apartenenþei în perioada preaderare ºi la statutul de „zonã gri“,
parcursul actual al þãrilor candidate precum Moldova ºi Ucraina, ca ºi pe cel al „vecinului“ re-
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calcitrant – Federaþia Rusã – „cu perspectiva de a deveni o ameninþare“. A fost evocat punctul de
vedere exprimat de Wolf Lepenies, anume necesitatea ca anumite teritorii circum-europene, pre-
cum Ucraina ºi Turcia, sã accepte statutul de trading zones, de intermediari, întrucât aparþin simul-
tan unor lumi diferite ºi întrucât „europenizarea“ dupã calapodul clasic al integrãrii ar deteriora
vocaþia lor de reconciliere, de temperare a confruntãrilor, de deliberare paºnicã ºi i-ar „irita“
contraproductiv pe vecinii lor rãsãriteni. A fost susþinutã ºi necesitatea ca þãrile sã poatã fi lãsate
sã opteze pentru integrare sau neintegrare dincolo de situarea geograficã, în condiþiile în care totuºi
Europa nu trebuie sã se dovedeascã nici „club exclusivist“ ºi nici o construcþie care se extinde „ne-
controlat“ ºi disfuncþional. Aceastã a patra dezbatere a fost onoratã de participarea istoricului turc
Edhem Eldem, profesor la Facultatea de Istorie a Universitãþii din Istanbul ºi autor a unor lucrãri
privind comerþul, istoria, ordinele, medaliile, decoraþiile ºi ritualurile Imperiului Otoman; a istori-
cului ºi publicistului ucrainean Yaroslav Hrytsak, profesor de istorie la Universitatea Catolicã
ucraineanã ºi director al Peter Jacyk Program for Studies of Modern Ukrainian History and
Society, autor al unor lucrãri apreciate ºi laureat al „Premiului pentru curaj intelectual“; a profeso-
rului de istorie contemporanã Jörn Leonhard, Universitatea din Freiburg, director al ªcolii de Isto-
rie din cadrul Institutului de Studii Avansate (ERIAS) din Freiburg, autor al unor lucrãri de istorie
a secolelor XIX ºi XX ºi de istorie comparatã; ºi a istoricului german Karl Schlögel, unul dintre
cei mai apreciaþi ºi activi profesori de istorie a Europei de Est, actualmente la Universitatea Vla-
drina din Frankfurt/Oder, autor a numeroase lucrãri, între cele mai recente înscriindu-se Grenzland
Europa. Unterwegs auf einem neuen Kontinent (2013), Mastering Russian spaces. Raum und
Raumbewältigung als Probleme der russischen Geschichte (2011). Moderator al acestei ultime
dezbateri, care a avut loc în seara zilei de 20 septembrie pe scena Teatrului Odeon din Bucureºti,
a fost Andrei Pleºu, Ministru al Culturii (1989-1991) ºi al Afacerilor Externe (1997-1999), mem-
bru al Consiliului Naþional pentru Cercetarea Arhivelor Securitãþii, director al Institutului de Isto-
rie a Religiilor al Academiei Române, fondator ºi rector al Colegiului Noua Europã, director al
sãptãmânalului Dilema veche, autor al unor lucrãri de filosofie, cu deschideri teologice ºi etice, ca
ºi al unor volume de publicisticã.

Argumentele, concluziile ºi tonul dezbaterilor pot fi apreciate ca situându-se sensibil pe o scalã
mai redusã a neliniºtii ºi a presentimentelor funeste decât titlul generic al Conferinþei, ca fiind cate-
gorice în privinþa avantajelor negocierii, a sancþiunilor ºi a diplomaþiei concertate, a atenþiei lucide
îndreptate spre viitor ºi spre „influenþele pe care deciziile de la Moscova le au asupra lumii“, într-o
raþionalã ºi elegantã încercare de alunga spectrul violenþei ºi al rãzboiului, de a arãta cât de caducã
a devenit în al doilea deceniu al secolului la XXI-lea imaginea stilizatã a coloanei de recruþi mãrºã-
luind aliniaþi care se pierde la orizont – imagine folositã ca afiº de propagandã în timpul primului
rãzboi mondial ºi aºezatã, pentru reamintire, pe afiºul Dezbaterilor europene din septembrie 2014
de la Bucureºti.

Gabriela Tãnãsescu

REGELE CAROL I ªI ACADEMIA ROMÂNÃ

Academia Românã a organizat, la 6 octombrie 2014, înAula Mare, sesiunea ºtiinþificã omagialã
dedicatã comemorãrii centenarului morþii Regelui Carol I, la care au participat membri ai Acade-
miei Române, reprezentanþi ai instituþiilor statului (Parlamentul României, Guvernul României,
Avocatul Poporului), ai Corpului Diplomatic acreditat la Bucureºti, ai Casei Regale, precum ºi per-
sonalitãþi ale vieþii publice ºi reprezentanþi ai presei.

Evenimentul, moderat de Preºedintele Academiei Române, academician Ionel Valentin Vlad,
a constituit un prilej de a omagia personalitatea fondatorului Familiei Regale în România ºi înte-
meietorul Statului român modern, Carol I, ºi de a evalua domnia sa de 48 de ani, fiind abordate
toate domeniile în care ºi-a pus amprenta personalitatea Regelui. Acad. Ionel Valentin Vlad a des-
chis seria lucrãrilor acestei reuniuni cu comunicarea intitulatã Regele Carol I în Academia Ro-
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mânã. Elogiind personalitatea providenþialã ºi emblematicã a Regelui Carol I, academicianul a
evidenþiat rolul acestuia în dezvoltarea acestei instituþii – înfiinþatã cu o lunã înainte de venirea sa
în þarã (1 aprilie 1866) sub numele de Societatea Literarã Românã, denumitã apoi Societatea Aca-
demicã Românã, iar începând cu anul 1879 Academia Românã – pe care a sprijinit-o moral ºi ma-
terial, precum ºi realizãrile remarcabile ale acestui înalt for academic în anii în care Carol I a fost
membru de onoare ºi protector al Academiei. În continuare, academicianul Dan Berindei, pre-ºe-
dintele de onoare al Secþiei de ªtiinþe Istorice ºi Arheologie a Academiei Române, a prezentat un
scurt bilanþ al domniei Regelui Carol I, evidenþiind realizãrile României din punct de vedere po-
litic, economic, social, dar mai ales cultural, realizãri datorate implicãrii Regelui în viaþa Statului
român ca îndrumãtor, arbitru, garant, care a înþeles importanþa culturii ºi a contribuit la dezvoltarea sa.

Prof. dr. Victor Axenciuc, membru de onoare al Academiei Române, a prezentat comunicarea
Dezvoltarea economicã a României în vremea Regelui Carol I, în care a realizat o succintã trecere
în revistã a reformelor privind legislaþia economicã ºi legislaþia agrarã, a dezvoltãrii sistemului
bancar, a infrastructurii ºi urbanizãrii, care au adus României o creºtere economicã avansatã, o pe-
rioadã inovatoare, de progres ºi de modernizare.

Prof. dr. Mircea Dumitru, membru corespondent al Academiei Române ºi rector al Univer-
sitãþii din Bucureºti, a vorbit despre marile reforme educaþionale din România ºi instituþiile care
au fost ridicate sub patronajul marelui Rege (ºcoli, orfelinate, fundaþii), în comunicarea ºtiinþificã
Educaþia ºi instrucþiunea publicã sub Carol I; iar prof. dr. Mircea Duþu, directorul Institutului de
Cercetãri Juridice al Academiei Române, sub titlul Regele Carol I ºi Constituþia României, a pre-
zentat inaugurarea regimului monarhic în România ºi instituirea principiului monarhiei consti-
tuþionale odatã cu adoptarea Constituþiei de la 1866, pactul care l-a legat pe domnitor/monarh pen-
tru totdeauna de România.

Sesiunea solemnã s-a încheiat cu Cuvântul Casei Regale prezentat de Alteþa Sa Regalã Prin-
cipele Radu al României, care a vorbit despre Familia Regalã ca instituþie istoricã ºi a arãtat cã
„puterea exemplului personal este tot atât de valoroasã ca ºi prosperitatea“. „Comemorarea de as-
tãzi este o sursã de inspiraþie pentru generaþia tânãrã, fiindcã omagiazã curajul, profesionalismul,
loialitatea ºi un nou început european în istoria noastrã modernã“, a conchis Principele Radu.

Sesiunea solemnã a fost urmatã, în Sala „Theodor Pallady“ a Bibliotecii Academiei Române,
de vernisajul expoziþiei de fotografie ºi graficã intitulatã Regele Carol I, 175 de la naºtere – 100
de ani de la moarte, organizatã de Cabinetul de Stampe al Bibliotecii. Au fost expuse lucrãri fun-
damentale pentru istoria politicã a României, gravuri surprinzând marile evenimente în care Re-
gele a fost implicat (Rãzboiul de Independenþã, formarea Regatului României în 1881), ca ºi nu-
meroase instituþii care au fost ridicate sub patronajul marelui Rege; dicþionare ºi exponate privind
viaþa ºi opera Regelui în Academia Românã; inclusiv fotografii originale ºi câteva portrete execu-
tate, în gravurã sau desen, de artiºti români ºi strãini renumiþi (Carol Popp de Szathmari, Theodor
Aman, Gabriel Popescu etc.). Toate fotografiile exponatelor au fost cuprinse în Catalogul expozi-
þiei lansat cu acest prilej de Biblioteca Academiei Române.

Sanda Cincã

VIZITA UNEI DELEGAÞII DE THINK TANKERS
DIN ROMÂNIA LA SEDIUL NATO (BRUXELLES)

La data de 9 octombrie 2014, prof.univ.dr. Dan Dungaciu, director al Institutului de ªtiinþe Po-
litice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, a participat la un program de informare, gãz-
duit de Engagements Section, Public Diplomacy Division of NATO (Secþia Angajamente. Divizia
Diplomaþie Publicã a NATO), la cartierul general al NATO (Bruxelles), ca membru al unei dele-
gaþii de think tankers români din care au fãcut parte, de asemenea, Narciz Bãlãºoiu, de la Centrul
de Prevenire a Conflictelor ºi Early Warning, Gabriela Drãgan, director al Institutului European
din România, Mihaela Drãghici, Director al Fundaþiei Europene „Titulescu“ – Centrul de Studii
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Strategice, Mihail Ionescu de la Institutul pentru Studii Politice de Apãrare ºi Istorie Militarã,
Liviu Mureºan, preºedinte al Fundaþiei Eurisc, Victor Alistar, director al Transparency International
România. Întâmpinarea delegaþiei române a avut loc în Sala de Conferinþe Martino, cu o introdu-
cere ºi un briefing referitor la rezultatele celui mai recent summit al NATO (Þara Galilor, 4-5 sep-
tembrie 2014), expuse de dr. Gerlinde Niehus, ºef al Engagements Section, Public Diplomacy Di-
vision. În continuare, au fost rostite diferite prezentãri ce acoperã teme de interes ºi de actualitate
pentru activitatea ºi implicarea NATO în problematica internaþionalã, toate din perspectiva rezulta-
telor respectivului summit. Astfel, Guna Snore (Engagements Section, Public Diplomacy Divi-
sion) a vorbit despre angajamentele NATO în chestiuni de apãrare, aºa cum au fost conturate la a-
celaºi summit din Þara Galilor; José Maria Lopez-Navarro (Engagements Section, Public Diplo-
macy Division) a schiþat aspecte relevante ale implementãrii de cãtre NATO a Rezoluþiei Naþiuni-
lor Unite 1325 privind Femeile, Pacea ºi Securitatea; Eric Povel (Engagements Section, Public Di-
plomacy Division) s-a referit la rolul jucat de NATO în Afganistan.

PARTENERIATUL ROMÂNO-POLONEZ – MASÃ ROTUNDÃ
LA CENTRUL DE STUDII ESTICE (VARªOVIA)

La data de 23 octombrie 2014, domnul prof.univ.dr. Dan Dungaciu, directorul Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, a participat la o Masã Rotundã la
Centrul de Studii Estice (OSW), de la Varºovia (Polonia). Acest eveniment a constituit prilejul
unei întâlniri ºtiinþifice, pe teme relevante din problematica internaþionalã ce acoperã zonele de in-
teres pentru preocupãrile OSW, între o delegaþie românã, din care au fãcut parte dl Ambasador
Ovidiu Dranga, dna Teodora Simion, consilier la Ambasada României în Polonia, dl Cãtãlin Rã-
doi, Secretar adjunct, Ambasada României în Polonia, dl Dan Dungaciu (ISPRI), ºi o delegaþie po-
lonezã, formatã din dl Olaf Osica, directorul OSW, dl Marke Menkiszak, director al Departa-
mentului Rusia al OSW, dna Agata Wierzbowska-Miazga, cercetãtor, Departamentul Rusia al
OSW, Wojciech Konoczuk, director al Departamentului Ucraina, Belarus, Republica Moldova al
OSW, Kamil Calus, cercetãtor Departamentul Ucraina, Belarus, Republica Moldova al OSW, Ma-
teusz Gniazdowkis, director al Departamentului Europa Centralã al OSW ºi Tomasz Daborowski,
cercetãtor, Departamentul Europa Centralã al OSW. În cadrul aceleiaºi vizite ºtiinþifice, dl Dan
Dungaciu s-a întâlnit cu Wodzimierz Cimoszewicw, preºedintele Comisiei pentru Afaceri Externe
din Senatul Poloniei, dar ºi cu Bohuslav Chrabota, redactor ºef al cotidianului Rzeczpospolita.

Alexandra Vasile
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