
ANIVERSARE ASTRA

Aula Academiei Române a gãzduit la 25 octombrie 2011 sesiunea de omagiere a prestigioasei
Asociaþiuni Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român la 150 de ani de la
înfiinþare. Manifestarea ºtiinþificã dedicatã acestui eveniment de Secþia de Filosofie, Teologie,
Psihologie ºi Pedagogie ºi deASTRAa relevat istoria ºi, deopotrivã, actualitateaAsociaþiei, activi-
tatea culturalã impresionantã desfãºuratã de generaþii de eminenþi intelectuali transilvãneni în
scopul „deºteptãrii simþului naþional“, „formãrii conºtiinþei naþionale“ ºi „întãrirea solidaritãþii
naþionale“ — începând de la „Adunarea Constituantã“ din 23 octombrie 1861 pânã la desfiinþarea
impusã în 1948 ºi din 1990, anul „reaprinderii spiritului“ ASTREI, pânã în prezent.
Cuvântul de deschidere al acad. Dan Berindei, vicepreºedinte al Academiei Române, a subsu-

mat activitatea culturalã a ASTREI demersurilor de constituire a „ansamblului mare al naþiunii“
române ºi de „integrare europeanã a ei, în modernitate“. Comunicãrile susþinute cu elocinþã au
vizat etape, domenii, filiale ºi personalitãþi reprezentative care au marcat evoluþia celei mai impor-
tante societãþi culturale a românilor transilvãneni: „Trecutul ºi prezentul Asociaþiunii ASTRA“ —
prof. Dumitru Acu, preºedintele Asociaþiunii Transilvane ASTRA; „Mitropolitul Andrei ªaguna ºi
Asociaþiunea ASTRA“ — ÎPS Laurenþiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului, Mitropolitul Ardealului;
„Mitropolitul Alexandru Sterca-ªuluþiu ºi Asociaþiunea ASTRA“ — P. S. Mihai Frãþilã, episcop
vicar greco-catolic de Bucureºti; „Asociaþiunea ASTRA ºi cultura româneascã“ — acad. Ionel Va-
lentin Vlad, vicepreºedinte al Academiei Române; „Despãrþãmântul Central-Braºov al ASTREI“
— acad. Alexandru Surdu, preºedintele Secþiei de Filosofie, Teologie, Psihologie ºi Pedagogie;
„Asociaþiunea ASTRA ºi biserica“ — pr. prof. Mircea Pãcurariu, membru corespondent al Aca-
demiei Române; „Bibliotecile ASTREI“ — lect. dr. Silviu Borº, directorul Bibliotecii ASTRA;
„De la Muzeul la Complexul Asociaþiunii“ — dr. Valeriu Olaru, directorul Complexului Naþional
Muzeal ASTRA.
Pentru publicul numeros care a onorat sesiunea a fost elocvent evocatã istoria prodigioasã a

ASTREI, începând cu dezideratul iniþierii unei „societãþi literare“ ºi a unor „reuniuni pentru cu-
noaºterea literaturii ºi culturii româneºti“ — formulat întâia oarã, în 1852, deAvram Iancu, Axente
Sever ºi Simion Bãrnuþiu — ºi cu transpunerea lui în realitatea politicã, socialã ºi culturalã a dua-
lismului austro-ungar, parþial liberalizat, de elita intelectualã a românilor transilvãneni, mulþi din-
tre ei lideri ai miºcãrii paºoptiste din Transilvania ºi participanþi la Adunarea de pe Câmpia Liber-
tãþii de la Blaj — George Bariþ, Timotei Cipariu, episcopul ortodox Andrei ªaguna, mitropolitul
greco-catolic Alexandru Sterca-ªuluþiu, Axente Sever, Iacob Bologa, Gavriil Munteanu. Activi-
tatea multilateralã a ASTREI — în domeniile limbã ºi literaturã, ºtiinþã, învãþãmânt, agriculturã –,
în care s-au angajat de-a lungul timpului numeroase alte personalitãþi de referinþã precum Vasile
Ladislau Pop, Ioan Micu-Moldovan, Alexandru Mocioni, Ion Pop-Reteganul, Ioan Puºcariu,
Miron Cristea, Vasile Goldiº, Onisifor Ghibu, Octavian Goga, Iosif Sterca-ªuluþiu, Andrei Bâr-
seanu — mulþi dintre ei membri fondatori ºi titulari ai Academiei Române —, a fost prezentatã ca
fiind primordial consacratã „culturii poporului român“, ca „singurã fortãreaþã de apãrare a fiinþei
naþionale româneºti“ (acad. Valentin Vlad). Pentru membrii ASTREI cultura, ca „centru de unire
a tuturor românilor“, trebuia sã conducã atât la emanciparea culturalã, cât ºi la emanciparea poli-
ticã, economicã ºi socialã a românilor din Transilvania. Pânã la realizarea emancipãrii politice,
prin Marea Unire, ºi la împlinirea dezideratului de constituire a unei Universitãþii în limba românã,
activitatea ASTREI s-a focalizat asupra apãrãrii ºi cultivãrii limbii române în toate componentele
ei (ortografie, gramaticã, vocabular), cunoaºterii istoriei românilor, promovãrii literaturii ºi presei
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în limba românã, studiului limbii ºi a civilizaþiei române, conservãrii valorilor culturale ºi istorice,
susþinerii „specificului românesc“ ºi a unei civilizaþii în spirit comunitar a populaþiei româneºti,
menþinerii legãturilor cu intelectualitatea progresistã românã din Regat. Deopotrivã, Asociaþia a
desfãºurat un amplu program pentru „înaintarea poporului“, pentru „luminarea lui cu toate mij-
loacele culturii moderne“, pentru emanciparea educaþionalã, socialã ºi economicã a românilor
transilvãneni.
Prin intermediul unei ample organizãri teritoriale în despãrþãminte (centrale, judeþene ºi de

plasã) ºi în cercuri care aveau capacitatea de „a intensifica lupta pentru unitatea naþionalã a româ-
nilor“, emanciparea a fost urmãritã preponderent prin „luminarea maselor“ — în prelungirea acti-
vitãþii reprezentanþilor ªcolii Ardelene — „«luminarea» prin ºcoalã, prin învãþãtura de carte“, prin
educare ºi culturalizare, prin stimularea ºi organizarea învãþãmântului primar, gimnazial, liceal, a
învãþãmântului religios ºi a celui profesional, a ºcolilor de adulþi la sate, prin înfiinþarea de biblio-
teci sãteºti (chiar biblioteci poporale ambulante) ºi orãºeneºti (începând cu Biblioteca Centralã din
Sibiu), case de citire, tipãrirea de cãrþi de citire, de literaturã, religie, economie, agriculturã, creºte-
rea animalelor, igienã, prin editarea unor reviste precum Transilvania, Gazeta Transilvaniei, Þara
noastrã, Foaia poporului º.a., prin organizarea de sãrbãtori naþionale, festivaluri de cântece ºi
dansuri populare, parade folclorice, muzee ºi expoziþii. Prin cotizaþiile ºi donaþiile membrilor (prin
fondul inaugurat în 1861 de cei doi capi ai Bisericilor ortodoxã ºi greco-catolicã: episcopul Andrei
ªaguna ºi mitropolitul Alexandru Sterca-ªuluþiu) ºi prin patrimoniul important pe care l-a creat —
biblioteci, muzee, ºcoli, clãdiri importante, cooperative, bãnci, tipografie, sistem de asigurare –,
Asociaþia a avut capacitatea de a stipendia, de a acorda premii ºi burse, de a sprijini tineretul de la
sate — în scopul de a „crea o intelectualitate legatã de aspiraþiile poporului“ — ºi, deopotrivã,
studenþi, savanþi, cãrturari ºi inventatori (precum Aurel Vlaicu), dar ºi cultivatori de pãmânt ºi
meºteºugari din industria casnicã, de a susþine „fondul de teatru român“: teatre-cinematografe ºi
teatre pentru copii, Conservatorul ASTRA Braºov, „muzica instrumentalã“, „vãduvele scãpãtate“,
„literatura juridicã românã“ etc.
În acest cadru s-a subliniat cã ASTRA a avut capacitatea unicã de a clãdi solidaritatea ºi unita-

tea naþionalã a românilor pe unitatea lor culturalã, pe recunoaºterea legitimitãþii, a reprezentativi-
tãþii celor douã Biserici româneºti: ortodoxã ºi greco-catolicã, pe educaþia spiritualã, comunitarã
ºi instituþionalã, dar ºi pe o mobilizare exemplarã a resurselor de moralitate, convivialitate ºi al-
truism care dau ºi astãzi mãsura gradului dezirabil de civilizaþie ºi, implicit, a gradului de împlinire
umanã a patriotismului. Doar o Asociaþie ai cãrei membri considerau cã „scopul [lor] cel mai înalt
ºi deodatã mântuitor“ este „binele general al poporului român“ a putut duce la îndeplinire, dincolo
de revendicarea drepturilor politice pentru români ºi de „pregãtirea“ Marii Uniri, proiecte teoretice
ºi practice de anvergurã, precum, de pildã, editarea primei enciclopedii româneºti, sub îndrumarea
lui Corneliu Diaconovici, Enciclopedia României, în trei volume, între anii 1898 ºi 1904 ºi deschi-
derea Muzeului Unirii de la Alba Iulia (1929), dar ºi înfiinþarea „ªcolii Þãrãneºti de bãrbaþi ºi
femei“ASTRABraºov (1934) ºi angajarea de „«învãþãtori agronomici» care sã cutreiere comunele
dând sãtenilor îndrumãri practice“ º.a.m.d. „Ridicarea materialã, moralã ºi intelectualã a neamului
românesc“, „a celor de o limbã ºi de un sânge“ a rãmas, de altfel, ºi dupã Marea Unire, scopul
muncii ASTREI alãturi de „celelalte surori“, ca ºi efortul de pãstrare a unor tradiþii strãvechi.
A fost evidenþiatã evoluþia ASTREI dupã „reînvierea“ din 1990 ca depãºire a „semnificaþiei

restrâns ardeleneºti“, prin înfiinþarea de noi despãrþãminte în Moldova ºi Muntenia, alãturi de cele
tradiþionale din Transilvania care au fost reactivate, ºi, mai ales, prin preocuparea pentru destinul
românilor de dincolo de graniþele României, pentru posibilitãþile de susþinere a continuitãþii cultu-
rale, a legãturii dintre trecut ºi prezent, dintre tineri ºi bãtrâni, „pe fundalul viu al unitãþii culturale
a românilor de pretutindeni“ (acad. Alexandru Surdu).
Omagierea îndelungatei ºi prodigioasei activitãþi culturale a ASTREI a fost întregitã prin

lansarea cãrþilor A sufletului românesc cinstire ºi Despãrþãmântul ASTRA Braºov 1870-2011, dato-
rate acad. Alexandru Surdu, prima ca lucrare de autor, cealaltã — o lucrare colectivã — îngrijitã
ºi sponsorizatã de distinsul preºedinte al Despãrþãmântului ASTRA Braºov.

Gabriela Tãnãsescu
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„DOSARUL TRANSNISTRIA“, 20 DE ANI DE CONTROVERSE

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale alAcademiei Române împreunã cu Funda-
þia Europeanã Titulescu au organizat în data de 29 februarie 2010 o dezbatere pe marginea lucrãrii
lui Corneliu Filip Dosarul Transnistria. Istoria unui „conflict îngheþat“, apãrutã la sfârºitul anului
2011, la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale. Evenimentul a avut loc în
contextul în care pe 2 martie se împlinesc 20 de ani de la începutul conflictului armat din
Transnistria, un conflict care a rãmas pânã astãzi nedesluºit în toate dimensiunile lui. Dezbaterea
s-a desfãºurat în prezenþa unui numeros auditoriu, format din profesori universitari, cercetãtori,
foºti membri ai corpului diplomatic ataºaþi la Chiºinãu, dar ºi studenþi ºi doctoranzi.
George G. Potra, directorul executiv al Fundaþiei Europene Titulescu, moderator al dezbaterii,

a remarcat faptul cã lucrarea lui Corneliu Filip face o incursiune istoricã asupra teritoriului trans-
nistrean ºi este în acelaºi timp rezultatul a numeroase întâlniri pe care autorul le-a avut cu lideri
locali. „Avem o carte densã ca informaþie“, a afirmat George G. Potra, care cautã sã ofere rãspun-
suri despre situarea acestui conflict în raport cu românii de dincolo de Prut.
În continuarea intervenþiilor, dr. Ioan Popa a afirmat cã lucrarea „apare într-un context potrivit,

200 de ani de la raptul Basarabiei“ ºi cã are câteva atuuri, printre care analiza longitudinalã, întinsã
pe câteva secole ºi bogãþia surselor folosite. În opinia sa, „Transnistria n-a fost teritoriu românesc,
dar ne obligã sã privim spre ea, pentru cã acolo sunt români ºi trebuie sã ne ocupãm de ei, aºa cum
Rusia, de pildã, se ocupã de etnicii ruºi“. Ioan Popa a mai evidenþiat faptul cã subiectul este unul
care „necesitã eforturi instituþionale, coordonate ºi nu singulare.“
Directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, prof. univ. dr. Dan Dungaciu

a þinut sã precizeze cã lucrarea lui Corneliu Filip reuºeºte sã portretizeze foarte bine acest dosar.
Referitor la conflictul transnistrean, profesorul Dan Dungaciu a afirmat cã dupã 20 de ani de con-
flict „nu e limpede ce tip de conflict a fost, care au fost cele douã pãrþi care s-au confruntat. Nu
sunt nici înþelegeri clare la nivelul definirii conflictului. În funcþie de cine îl defineºte, primim rãs-
punsuri diferite.“ Directorul ISPRI a analizat ºi ultimele evenimente legate de spaþiul transnis-
trean, discuþiile de la Dublin, în formatul „5+2“ sau recentele alegeri din Transnistria. Un alt aspect
pe care sociologul Dan Dungaciu l-a subliniat este faptul cã acest conflict este mult mai greu de
rezolvat acum, decât cu 20 de ani în urmã. 20 de ani înseamnã în termeni sociologici o generaþie,
o altã viziune a populaþiei. Aceºti tineri, nãscuþi ºi crescuþi în cei 20 de ani, nu se percep ca cetãþeni
ai Republicii Moldova ºi mulþi îºi concep viitorul în legãturã cu spaþiul estic. În încheierea inter-
venþiei sale, profesorul Dan Dungaciu a pledat pentru ca problematica legatã de spaþiul transnis-
trean sã fie tratatã cu un „optimism pragmatic“, în condiþiile în care trebuie sã se înþeleagã cã
soluþionarea conflictului nu este vãzutã în acelaºi fel la Chiºinãu, Moscova sau Berlin.
A luat apoi cuvântul ambasadorul Ion Bistreanu, primul diplomat al României la Ambasada de

la Chiºinãu, aflat în funcþie în perioada izbucnirii conflictului armat din Transnistria. Domnia sa a
precizat cã „Transnistria n-a fost un teritoriu politic românesc“ ºi cã Republica Moldova a privit-o
în anii 90 ca „un dat“, fãrã a face nici un efort de a demonstra cum s-a ajuns aici. În opinia am-
basadorului, Transnistria a fost folositã drept pretext de ambele tabere, Rusia ºi Republica Mol-
dova (ca argument împotriva unirii cu România) ºi cã autoritãþile moldoveneºti nu au depus efor-
turi pentru a avea o prezenþã semnificativã în Transnistria. În finalul luãrii sale de cuvânt ambasa-
dorul s-a arãtat sceptic cu privire la soluþionarea acestui dosar.
Istoricul Ion Constantin a fãcut o incursiune în istoria Transnistriei, începând cu anii 1917-1918

pânã în perioada celui de-al doilea rãzboi mondial. Referitor la conflictul actual Ion Constantin a
afirmat cã a fost provocat de Rusia împotriva unei uniri prezumtive a Republicii Moldova cu
România ºi a remarcat o posibilã sporire a implicãrii Ucrainei în acest dosar, în condiþiile în care
noul lider de la Tiraspol este de origine ucraineanã.
În intervenþia sa, istoricul Viorica Moisuc a susþinut aprecierea lui Alexandru Averescu, po-

trivit cãreia „Nistru e o graniþã prea bunã pentru România pentru a o depãºi“ ºi ºi-a exprimat con-
vingerea cã „dosarul transnistrean va fi rezolvat între Rusia ºi Germania, aºa cum s-a întâmplat în
istorie, chiar înainte de primul rãzboi mondial“.
În finalul dezbaterilor a luat cuvântul Corneliu Filip care ºi-a explicat demersul ºtiinþific, pre-

cizând cã a inclus un numãr mare de documente, din dorinþa de a lãsa cititorul sã-ºi facã singur o
opinie despre dosarul transnistrean.
Evenimentul desfãºurat la Casa Titulescu a reprezentat ºi un prilej pentru lansarea, la Bucu-

reºti, a ultimei apariþii editoriale semnate de Corneliu Filip.

Cristina Arvatu Vohn
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ISPRI, COORGANIZATOR AL CONFERINÞEI
RUSIA ªI VECINII SÃI CENTRAL-EST EUROPENI

În zilele de 5-6 martie 2012 a avut loc la Bucureºti a treia conferinþã din cadrul proiectului cu
o duratã de doi ani, Rusia ºi vecinii sãi central-est europeni, iniþiat ºi sponsorizat de fundaþia ger-
manã Friedrich Ebert. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Institutul de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române (ISPRI), Institutul Român de Studii Internaþionale
(IRSI) ºi Fundaþia EURISC. La eveniment au participat invitaþi din Republica Cehã, Estonia,
Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Federaþia Rusã ºi Slovacia. Finalitatea proiectului
constã în publicarea, la finele anului 2012, a douã volume (în englezã ºi rusã) cuprinzând studii
academice despre relaþiile Federaþiei Ruse cu fiecare dintre statele participante la proiect.
Sesiunea a fost condusã de Dan Dungaciu, directorul Institutului de ªtiinte Politice ºi Relaþii

Internaþionale al Academiei Române. Interesul pentru tematicã ºi dezbateri a fost stimulat o datã
în plus de contextul specific al alegerilor prezidenþiale din Federaþia Rusã ºi al anunþãrii rezulta-
telor alegerilor cu doar o searã înainte, cei care au luat cuvântul adaptându-ºi ad-hoc intervenþiile.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de Ambasadorul Sergiu Celac. Domnul Celac a fãcut re-

marci interesante cu privire la dialogul academic ºi importanþa acestuia pentru normalizarea rela-
þiilor dintre state ºi a dat drept exemplu dialogul academic instituþionalizat ruso-polonez, fructi-
ficat în lucrãri de cercetare comune bine documentate, menite a face luminã în ce priveºte aspecte
controversate ale trecutului istoric comun. Exemplul colaborãrii academice ruso-poloneze se poate
constitui într-un model de urmat ºi pentru mediul academic românesc drept una dintre modalitãþile
de creare a unei relaþii constructive cu Federaþia Rusã.
Stephanie Moser, reprezentanta fundaþiei germane Friedrich Ebert, a informat publicul parti-

cipant în legãturã cu apartenenþa acestui gen de dezbateri la o serie de sesiuni similare organizate
de fundaþie, în diverse colþuri ale lumii, în ideea dezvoltãrii unui concept nou de politicã între Ru-
sia ºi statele central ºi est-europene, bazat pe un model partenerial al gestionãrii problemelor co-
mune, incluzând aici aspectele controversate, generatoare de tensiuni politice bi sau multilaterale.
Slawomir Debski, reprezentant al Institutului de Relaþii Internaþionale din Polonia ºi editor al

revistei Polish Diplomatic Review, a fãcut o previziune de un optimism rezervat faþã de relaþiile
þãrii sale cu Rusia în perioada imediat urmãtoare, rezervele putând fi cauzate ºi de rezultatul alege-
rilor prezidenþiale. Un parteneriat strategic pare a fi singura formã de cooperare avantajoasã atât
pentru Rusia, cât ºi pentru Polonia ca parte a Uniunii Europene. Este încurajator faptul cã Rusia
se aflã într-un proces de schimbare potenþial benefic cooperãrii. Construirea treptatã a unui parte-
neriat strategic între Rusia ºi Uniunea Europeanã, dublat de parteneriate bilaterale, trebuie sã fie
un punct de referinþã atât pentru Rusia, cât ºi pentru UE. Este important pentru Rusia sã-ºi creeze
o nouã imagine, în mod special în Europa Centralã ºi de Est, imaginea unei þãri moderne, promo-
toare ºi apãrãtoare a valorilor democratice, valori în care societatea civilã din aceste þãri crede.
Specific, pe relaþia Rusia-Polonia, domnul Debski a menþionat tragedia de la Smolensk, în intenþia
de a aminti audienþei cã este de dorit ca nu doar acest gen de evenimente sã plaseze, inclusiv emo-
þional, douã þãri de aceeaºi parte a baricadei. Este nevoie de acþiuni concrete care sã contribuie la
o reconciliere istoricã ºi la instaurarea unui climat de încredere reciprocã. Polonia are deja o expe-
rienþã de 20 de ani de detensionare gradualã a raporturilor cu Federaþia Rusã, sugerând cã aceastã
experienþã poate sã fie potenþial utilã ºi pentru alte state central ºi est-europene, membre ale Uniu-
nii Europene. Un anumit formalism al discursului domnului Debski a fost întrerupt brusc de re-
marci cu privire la viitorul relaþiilor bilaterale UE – Federaþia Rusã, respectiv UE – Polonia, care
depind de respectarea angajamentelor Federaþiei Ruse privind „democratizarea societãþii“ ºi
drepturile omului, având în vedere încã numeroasele sesizãri privind încãlcarea drepturilor omului
sau presiunile asupra mass-media ºi restricþionarea dreptului de liberã exprimare. Dacã este adusã
în discuþie problema reciprocitãþii, atunci aceasta trebuie sã se manifeste în ambele direcþii. Inclu-
siv în privinþa vizelor, nu doar UE dar ºi Rusia trebuie sã acþioneze în sensul liberalizãrii ºi sã îºi
rezolve aspectele administrative ce împiedicã liberalizarea turismului, prin modificarea actualelor
proceduri administrative.
Doamna Irina Kobrinskaya, director executiv al Fundaþiei de Studii Prospective ºi iniþiative

din Moscova ºi cercetãtor în cadrul Academiei Ruse de ªtiinþe, a încercat sã demonteze opinii larg
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rãspândite în Europa Centralã ºi de Est în virtutea cãrora relaþiile dintre Federaþia Rusã ºi þãrile
foste satelite din Europa de Est ar fi saturate de percepþii negative printre guvernanþi ºi publicul
larg, iar Kremlinul ar nutri suspiciuni profunde faþã de ambiþiile prooccidentale ale acestor þãri.
Aparatul diplomatic ºi mediul academic rus sunt active în propagarea unei linii oficiale în centrele
internaþionale ca ºi pentru propria populaþie în care Moscova îºi exprimã dorinþa de cooperare, de
respect pentru þãrile vecine ºi pentru democraþie, dorinþa de bunã vecinãtate cu Uniunea Euro-
peanã, deoarece acum este de aceeaºi parte a baricadei cu aceasta în lupta împotriva ameninþãrilor
teroriste, a poluãrii, a declinului demografic. O altã idee laitmotiv o constituie senzaþia la nivelul
opiniei publice cu abilitate exploatatã în campaniile electorale de a fi o þarã „încercuitã“, neres-
pectatã ºi ameninþatã. Mai mult chiar, doamna Kobrinskaya a încercat sã explice imaginea pe care
þãrile central ºi est-europene nou intrate în Uniunea Europeanã o au în rândul opiniei publice ruse,
o imagine de susþinãtori ai unei politicii de îndiguire a Rusiei în virtutea unei istorii percepute de
aceste þãri ca fiind de dominaþie ºi interferenþã. Opinia publicã rusã trebuie sã înþeleagã pe de altã
parte cã principalul inamic al Federaþiei Ruse trebuie identificat nu în exterior, ci în ea însãºi, con-
stând într-o culturã a corupþiei ºi o administraþie ineficientã ce poate sabota orice politicã guverna-
mentalã de deschidere, eficientizare ºi înnoire a sistemelor ºi procedurilor. Pe lista parteneriatului
Rusia – UE în general, respectiv Rusia ºi vecinii sãi central ºi est-europeni, trebuie sã se afle o
strategie comunã de securitate, materializatã în fapte concrete, pentru cã ameninþãrile comune sunt
cât se poate de concrete ºi vizibile: schimbãrile climatice, traficul de droguri ºi de fiinþe umane,
proliferarea crimei organizate, terorismul, fundamentalismul islamic, proliferarea armelor nuclea-
re, problema iranianã, procesul de pace din Orientul Mijlociu.
Alocuþiunea domnului Andras Rasz (Institutul de Relaþii Internaþionale al Academiei Ma-

ghiare) a punctat îngrijorarea opiniei publice maghiare, dar ºi a opiniei publice din alte þãri central
ºi est-europene (inclusiv în contextul rezultatului alegerilor prezidenþiale din Federaþia Rusã anun-
þat cu o searã înainte) în legãturã cu aspiraþiile imperiale latente ale Rusiei, care sunt o provocare
permanentã pentru independenþa lor. O teamã latentã ºi ancestralã de Rusia rãmâne prezentã în
þãrile care au avut conflicte istorice cu Moscova. Discursuri precum cel þinut de preºedintele ales
Vladimir Putin la anunþarea rezultatului alegerilor nu sunt în mãsurã sã atenueze aceste temeri
ancestrale, care rãmân dincolo de formalismul declaraþiilor politice ºi limbajul diplomatic. Dl Rasz
a sugerat cã opiniei publice central ºi est-europene trebuie sã i se reaminteascã constant rolul lui
Mihail Gorbaciov în cãderea regimurilor dictatoriale, Gorbaciov fiind cel care anunþa oficial sfâr-
ºitul doctrinei Brejnev în raporturile Moscovei cu statele socialiste din Europa. Prin intervenþia
domnului Rasz am putut sã constatãm cã nu doar România este o þarã ce solicitã Federaþiei Ruse
restituirea de bunuri confiscate în contextul celor douã rãzboaie mondiale, ci ºi Ungaria, problema
retrocedãrilor fiind speculatã în plan politico-demagogic ºi afectând imaginea Federaþiei Ruse în
rândul opiniei publice ºi implicit relaþiile bilaterale. ªi în cazul Ungariei, în problema retrocedã-
rilor, Federaþia Rusã a preferat tãcerea sau pasivitatea în locul dialogului ºi al negocierii unor po-
sibile soluþii.
Alexander Duleba, director de cercetare în cadrul Asociaþiei Slovace de Politicã Externã din

Bratislava, semnala diferenþele constructive de opinii ºi absenþa constructivã a formalismului în
abordãri ca fundament de soluþionare a unor probleme a cãror existenþã nu poate fi negatã în relaþia
dintre Federaþia Rusã ºi þãrile central ºi est-europene. Pentru fiecare þarã, politica externã este, în
general, o reflectare mai mult sau mai puþin fidelã a politicii sale interne, cu tot ce presupune asta
din punctul de vedere al corectitudinii ºi caracterului inspirat (sau mai puþin inspirat) al acestei
politici. Dincolo de disensiuni, rãmâne realitatea pragmaticã a vecinãtãþii cu o mare putere econo-
micã ºi militarã în a cãrei stabilitate ºi prosperitate economicã Uniunea Europeanã ºi statele mem-
bre au un interes comun, direct ºi pragmatic, fie ºi pentru cã investind în securitatea, democratiza-
rea ºi prosperitatea economicã a Rusiei aceste þãri investesc, de fapt, în propria prosperitate ºi
securitate. La ora actualã, relaþiile UE cu Rusia sunt mult prea puþin dezvoltate, chiar mai puþin
decât relaþiile cu China. Aceastã situaþie trebuie sã se schimbe, iar relaþiile sã se dezvolte, pentru
cã este vorba de cel mai important stat din partea esticã a continentului european. Problema ener-
geticã s-a aflat ºi se va afla în continuare în centrul oricãror agende UE – Rusia ºi este de o impor-
tanþã imediatã pentru vecinii est-europeni ai Rusiei. UE are o poziþie intransigentã în negocierile
privind domeniul energetic. Dialogul în domeniul energetic are loc ºi în condiþiile în care Rusia
asigurã 40% din petrolul importat de UE ºi 30% din gazele naturale.
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Andris Spruds, de la Universitatea Riga Stradina din Letonia, a evidenþiat diferenþele de abor-
dare ºi percepþie existente între diversele þãri central ºi est-europene vizavi de relaþia cu Rusia,
având în vedere atât experienþa istoricã proprie, cât ºi alte considerente precum vechimea stata-
litãþii în sine. Dacã România este un stat cu o lungã statalitate, Letonia are o tradiþie statalã realã
de doar 20 de ani, ceea ce ar putea sã explice gesturile considerate uneori exagerate, inclusiv de
cãtre alte state membre din Uniunea Europeanã, în ce priveºte gestionarea relaþiei cu Rusia sau tra-
tamentul minoritãþii ruse din aceastã þarã sau alte state baltice. Domnia sa a subliniat importanþa
gesturilor de curtoazie ºi bunãvoinþã cu un impact direct asupra opiniei publice din Federaþia Rusã,
cum ar fi liberalizarea regimului de vize sau rezolvarea problemelor de infrastructurã logisticã,
care sunt la ora actualã o piedicã în stabilirea unor relaþii normale între Federaþia Rusã ºi statele
baltice. Mai mulþi experþi din prezidiu au constatat de altfel cã nu se poate vorbi de o relaþie nor-
malã între þãrile baltice ºi Federaþia Rusã atât timp cât nu existã rute de transport aerian direct între
Moscova ºi capitalele acestor state, iar costurile de tranzit prin alte aeroporturi europene descura-
jeazã orice fel de turism sau chiar vizite de afaceri sau academice.
Karsten Voigt, diplomat de carierã în ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, a subliniat

caracterul pragmatic al abordãrilor UE – Rusia, respectiv dintre Federaþia Rusã ºi statele central ºi
est-europene, pornind de la interesele comune. Uniunea Europeanã se aºteaptã ca Rusia sã respecte
angajamentele luate în domeniul drepturilor omului ºi legislaþiei. Din perspectiva Berlinului,
Rusia trebuie sã fie admisã în Organizaþia Mondialã a Comerþului, ca o condiþie prealabilã a înce-
perii oricãror negocieri privind o zonã de liber schimb cu Uniunea Europeanã. Apoi, pentru libera-
lizarea regimului de vize, Rusia trebuie sã emitã paºapoarte biometrice ºi sã îºi securizeze fron-
tierele, având în vedere faptul cã în Uniunea Europeanã existã încã temeri vizând probleme de
securitate de fiecare datã când se aflã pe agendã luarea unei decizii de liberalizare a regimului de
vize pentru cetãþenii Federaþiei Ruse.
Majoritatea aspectelor ce þin de abordarea politicii externe ruse sunt de naturã pragmaticã. Nu

alegem nici locul ºi nici timpul în care ne naºtem, atât domnia sa cât ºi preºedintele proaspãt ales
al Rusiei — Vladimir Putin — nãscându-se în þãri cu regim totalitar. Experienþa germanã însã, de
a trece, treptat dar hotãrât, de la o experienþã dictatorialã la valorile democraþiei, poate sã fie un
exemplu bun ºi pentru societatea civilã ºi clasa politicã din Federaþia Rusã. Diplomatul german a
subliniat (nu farã temei) diferenþa dintre valorile democraþiei „reale“ ºi valorile democraþiei „fabri-
cate“ ºi „de faþadã“, binecunoscute ºi deloc plãcute politicienilor cu experienþã din statele membre
ale Uniunii Europene.
Pe de altã parte, schimbãrile din Rusia trebuie sã porneascã nu la presiuni externe, ci din con-

ºtientizarea sincerã ºi realã a necesitãþii de schimbare. Or aceastã conºtientizare, într-o succesiune
logicã, poate sã provinã doar din cunoaºterea reciprocã, care poate sã fie facilitatã de vizite reci-
proce, programe de schimburi academice, de jurnaliºti etc… care la rândul lor depind de liberaliza-
rea, cel puþin parþialã, a regimului de vize.
Andrei Zagorski, de la Centrul pentru Studii ale Pãcii ºi Rãzboiului din Moscova, a remarcat

existenþa, în relaþia dintre Federaþia Rusã ºi þãrile central ºi est-europene, a unor probleme deloc
comode, care automat se reflectã ºi asupra relaþiei þãrii sale cu UE. Experienþa istoricã ne aratã însã
cã, printr-o abordare realistã ºi pragmaticã, probleme ce provin dintr-o experienþã istoricã percepu-
tã diferit ºi cu aspecte uneori traumatizante de ambele pãrþi pot sã fie depãºite prin comunicare
directã ºi dialog instituþionalizat la toate nivelurile societãþii, multilateral. Or în acest caz, rolul for-
matorilor de opinie, ºi în primul rând al oamenilor de presã, este esenþial. Modificarea mesajului
discursurilor politice, al materialelor educaþionale reprezintã condiþia necesarã pentru a materializa
la nivelul societãþii în sine aceastã culturã a dialogului ºi înþelegerii reciproce. Cu alte cuvinte,
genul acesta de mesaje ºi dezbateri nu trebuie sã rãmânã în „turnul de fildeº“ reprezentat de sala
Rapsodia a Hotelului Intercontinental din Bucureºti, ci trebuie sã ajungã la oamenii de presã, la
politicieni ºi alegãtorii lor pentru a asista la o schimbare realã ºi pentru a da consistenþã realã aces-
tui gen de evenimente precum cel organizat de fundaþia germanã Friedrich Ebert la Bucureºti pe 5
ºi 6 martie 2012.

Lucian Jora
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