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Este un fapt deja intrat în rutinã a se spune cã Uniunea Europeanã traverseazã
o perioadã de crizã, dar nu una simplã ºi unilateralã, ci mai degrabã un vârtej de
crize suprapuse/interconectate. Se spune de altfel cã, într-o abordare „clasicã“,
„alternanþa de crize ºi relansãri se aflã în esenþa (acestei) viziuni privind istoria
integrãrii europene“, „într-o miºcare linearã de construire a unei Europe comu-
nitare“.1 Un simplu detur cronologic scoate la luminã succesiunea de impasuri
prin care comunitatea europeanã a trecut de la crearea sa, în 1951: criza Comuni-
tãþii Europene de Apãrare ºi în suita acesteia, criza privind proiectul unei comu-
nitãþi politice europene; criza Suezului, care a rearanjat interesele statelor membre
ale CECO în direcþia instituitã prin Tratatele de la Roma, într-un sensibil balans
între comunitatea economicã ºi comunitatea energiei atomice; criza aderãrii bri-
tanice, deschisã cu candidatura din 1963 ºi întreþinutã de opoziþia francezã, fina-
lizatã în 1973; criza scaunului gol, finalizatã cu aºa numitul Compromis de la
Luxembourg, ce pãrea a înclina în faþa poziþiei lui de Gaulle; criza economicã (nu
doar europeanã) din anii ’70, planând cu efectele ei ºi asupra comunitãþilor; criza
privind ratificarea Tratatului de la Maastricht, ce a reorganizat comunitatea euro-
peanã într-un proiect de restart, dupã schimbarea configuraþiei scenei internaþio-
nale la sfârºitul Rãzboiului Rece ºi al lumii bipolare; criza proiectului constituþiei
europene, din 2004-2005; ºi, cel mai recent, straturile de crizã ce debuteazã prin
2010-2011, cumulând, compunând vectori multipli: cel economico-financiar global,
cel derivat din rãbufnirea din zonele fierbinþi ale lumii, unde conflictele sunt
active de decenii, cu dimensiuni multiple, migraþia ºi terorismul fiind cele mai
percutante; prin urmare o crizã de securitate în interiorul Uniunii, resimþitã pânã
la nivelul vieþii de zi cu zi; ºi, într-un mod aparte, inedita situaþie a primei ieºiri
din Uniune.
Peste aceste vârfuri de aisberg, facil de denumit cu termenul de crizã, am putea

aminti ºi aºa-numitele crize de fond ale Uniunii, de la cea instituþionalã, ce alimen-
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teazã pledoaria mai mult sau mai puþin consistentã despre reforma instituþiilor
europene, la criza de legitimitate a elitistului proiect european, sau la criza ideii
însãºi de a avea o uniune a statelor europene.
În faþa provocãrilor ce se profileazã în contextul actualei crize, ambiþia atât a

oamenilor politici dar ºi a domeniului academic este ºi de a prognoza/anticipa/
explica/viziona/propune scenarii posibile/probabile privind Uniunea Europeanã
în viitor, mai mult sau mai puþin îndepãrtat. Aceste proiecþii sunt necesare pentru
a mai da combustibil unui proiect european deja zgâlþâit de „furtuna perfectã“;
dar poate ºi un excurs înspre trecut ar fi mãcar interesant: „…. întoarcerea la
istorie ar permite o mai bunã cuprindere a crizelor actuale, dar ºi mãsurarea
anvergurii tentativelor de relansare, dincolo de succesiunea de Consilii europene
prezentate ca decisive pentru reglarea crizei“2.
Chiar dacã Uniunea Europeanã de astãzi nu este o simplã succesoare/dez-

voltare a comunitãþilor iniþiale, elementele de continuitate dar ºi de rupturã
dintre ele pot apãrea într-o luminã utilã dintr-un astfel de exerciþiu de întoarcere
în trecut.
Ne gândim, în prezentul text, la o scurtã revenire nu neapãrat la un moment

sau la o serie de momente, ci ºi la un nume strâns legat de debuturile proiectului
european: Jean Monnet. Mai degrabã un necunoscut pentru publicul larg, se
spune – încã o dovadã a caracterului elitist al proiectului european – ºi totuºi eti-
chetat/vehiculat, în mod curent ºi uneori simplist/simplificator, ca unul dintre
sau, uneori, marele pãrinte fondator al comunitãþilor europene, lui Monnet i se
atribuie, în primul rând, paternitatea concepþiei expuse în celebrul discurs adresat
de Ministrul de Externe Robert Schuman la 9 mai 1950 în numele Franþei, cãtre
Germania în special, dar deschis ºi altor state interesate, ce a dat startul CECO.
Între cunoscãtori, opiniile cu privire la rolul lui Monnet în proiectul comuni-

tãþilor europene sunt destul de împãrþite, am spune pe aceeaºi linie sau pe o linie
aproximativã cu cea care separã pe cei ce apreciazã de cei ce criticã Uniunea
Europeanã. Aici am putea face sã intervinã nuanþele pe care unii autori simt
nevoia de a le inocula în abordarea clasicã ce repereazã poate prea rigid, într-o
logicã de „manual sau de memorialisticã“, o serialitate crizã-relansare. Aceastã
nuanþare nu contestã întru totul schema generalã în care funcþioneazã acest binom,
dar îi „aprofundeazã resorturile, denunþând simplificãri abuzive ale istoriei marilor
oameni“3.
Cei dintâi sunt mai preocupaþi de a stabili o filiaþie clarã ºi incontestabilã

între Monnet ºi comunitãþile europene ºi între acestea din urmã ºi Uniunea Euro-
peanã, într-o dezvoltare liniarã ºi naturalã. Autori ce au realizat ample biografii
ale lui Monnet, printre care Pascal Fontaine ºi François Fontaine, dar mai ales
Eric Roussel într-un uriaº volum, refac pas cu pas viaþa acestei personalitãþi, por-
nind de la mediul familiar ºi categoria socialã de origine, trecând apoi în revistã
cariera sa profesionalã ºi încercând sã stabileascã o conexiune între diferitele
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etape din viaþa lui Monnet, profesionalã ºi chiar personalã, ºi ideea majorã ce se
susþine cã l-ar fi urmãrit, cea de a reorganiza Europa (postbelicã) în scopul unei
pãci durabile între state istoric rivale.
Proiectele sale sunt apreciate ca „revoluþionare“, „vizionare“, „generatoare

de schimbare“, fructificãri ale unor „ferestre de oportunitate“ la timp sesizate; se
insistã pe pragmatismul iluminat ºi liber de constrângeri ideologice sau doctrinare
ce a stat la baza unei filosofii a acþiunii, a implicãrii, în timp ce colaborãrile sale
cu cercul (restrâns) al decidenþilor politici sunt catalogate drept „providenþiale“,
aºa cum se spune spre exemplu despre conjunctura ce i-a adus împreunã pe Jean
Monnet ºi Robert Schuman, în prima parte a anului 19504.
Cei din a doua categorie argumenteazã supralicitarea rolului lui Monnet în

întreagã aceastã construcþie europeanã în scopul construirii unui mit originar,
susþinut ºi autoîntreþinut printr-un discurs oficial, uneori „ipocrit“, printr-o nara-
þiune artificialã menitã a da ceva rãdãcini unui proiect european elitist, lipsit de
susþinerea principalã de care avea nevoie: cea popularã, cea a oamenilor5.
Monnet ar fi, în mod exagerat, promovat în imaginea sa de „arhitect al

Comunitãþii Europene“, de „pãrinte fondator“, înconjurat de o anumitã „sacralitate“
(saintiliness) ce l-a fãcut, mult timp, imun faþã de contestãri. Imunitate care nu
l-a scutit de aprecierile critice ale unui alt nume sonor de pe scena construcþiei
europene; lui Altiero Spinelli, faimosul federalist european, îi sunt atribuite
urmãtoarele vorbe despre Monnet: „Monnet has the great merit of having built
Europe and the great responsibility to have built it badly.“6 ªi nici de tentaþia cer-
cetãtorilor de a argumenta cã printre cauzele permanentei crize de legitimitate ºi
ale deficitului democratic de la nivel european se aflã specificul însuºi – marcat
de tehnocraþie ºi elitism – al contribuþiei acestei personalitãþi la lansarea pro-
iectului comunitar7.
Dincolo de aceste linii mari care separã criticii de admiratorii unei vieþi

într-adevãr de excepþie, abordãri nu întotdeauna lipsite de patimi hrãnite de per-
spective opuse, putem reliefa într-un mic text ce aparþine acad. Mircea Maliþa, o
abordare indirectã ºi succintã, dar poate mai temperatã cu privire la rolul acestei
personalitãþi în istoria recentã a continentului (vest)european. Numele lui Jean
Monnet este invocat ca parte a unui exemplu concret care sã ilustreze conceptul
de opuºi inseparabili, preluat de Mircea Maliþa de la Denis de Rougement –
acele perechi de concepte opuse dar de nedespãrþit, care „coexistã ºi pulseazã
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simultan“8; opuºii inseparabili constituie deci un motiv principal al respectivului
text, motiv explicat prin diferite referinþe teoretice, iar perechea la care autorul
face referire este cea formatã de conceptele interes/valoare. Care este relaþia
dintre ele? „Valoarea este o mãsurã cu ajutorul cãreia plasãm un interes mai sus
sau mai jos într-o listã de preferinþe, aºa cum temperatura mãsoarã gradul de cãl-
durã. Cuplul acesta lucreazã împreunã în gândirea noastrã tot timpul“, precizeazã
Mircea Maliþa, ºi nu este lispit de tensiuni, dar acestea „sfideazã raþionalismul
binar ºi dualismul rigid“9.

Cazul Comunitãþilor Europene/Uniunii Europene oferã o dovadã concretã a
felului în care pot funcþiona astfel de perechi de contrarii ce-ºi sunt reciproc ne-
cesare ºi ce pot întreþine o fructuoasã complementaritate: „Nimeni nu poate nega
cã în Europa sa, cu o varietate mare de culturi ºi deci de valori, nu existã ºi valori
integratoare, comune, recunoscute de toþi. Dar înainte de toate Europa este o co-
munitate de interese.
Uniunea Europeanã este un proiect de civilizaþie ºi nu de culturi.“10 Prio-

ritatea acordatã intereselor este, susþine autorul, confirmatã de întreprinderile ºi
scrierile lui Jean Monnet ºi Robert Schuman, dar ºi de evoluþia comunitãþilor.
Ideea celor doi – ºi, mai cu seamã a lui Jean Monnet, dacã e sã accentuãm pa-
ternitatea în genere atribuitã acestuia în ce priveºte concepþia din spatele primei
comunitãþi, asumatã politic de Schuman – era de a reface o civilizaþie distrusã
printr-o pace durabilã dincolo de rivalitãþi istorice ºi de diferenþe culturale, o
pace construitã pe un interes comun ºi integrator cu siguranþã mai puþin spec-
taculos, dar care poate „sã lase culturile în pace, sã nu invoce valori despãrþi-
toare....[…] îndepãrtând orice impuls separatist“: „Cu greu se poate gãsi un subiect
mai ºters ºi neutru din punct de vedere valoric, dar mai dinamizator ca interes co-
mun, decât cãrbunele ºi oþelul. Nimic mai puþin cultural, nimic mai creator de inte-
racþiune. Dacã n-ar fi procedat aºa, Europa occidentalã nu ar fi întreprins primul
pas în lungul ºi solidul proces al integrãrii.“11

Monnet ºi Schuman ar fi avut meritul de a sesiza cuplul fructuos interes/va-
loare ºi de a-l fi valorificat înclinând balanþa înspre cel dintâi termen al binomului,
cel pe care s-a putut clãdi constructul comunitar, în defavoarea termenului gene-
rator de diferenþe, de separatisme. A pune oamenii sã lucreze împreunã, în nu-
mele unui interes comun ºi lãsând în plan secund afinitãþi sau nonafinitãþi, a fost,
aratã Maliþa, calea de a învãþa practic „convieþuirea civilizatã“ între indivizi, dar
ºi calea de a încerca o regândire a statului suveran ºi a relaþiilor dintre state suve-
rane. Sectorul cãrbune-oþel a experimentat aceastã proiecþie privind interacþiunea
indivizilor ºi renunþarea la suveranitatea statului pe un domeniu limitat, dar semni-
ficativ în epoca anilor ’50.
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Aceastã idee/inspiraþie, aratã Maliþa, îi plaseazã pe cei doi „fãrã reþinere, în
lista marilor înþelepþi europeni“, dar niºte mari înþelepþi lipsiþi de vocaþia de pre-
dicatori – aºa cum în genere se spune spre exemplu despre Monnet cã nu era
defel un bun orator –, ºi de carisma ce i-ar fi apropiat de mase, întrucâtva însã în
spiritul prea puþin spectaculosului domeniu „cãrbune ºi oþel“ ce a stat la baza
primei comunitãþi europene. Aceeaºi propensiune faþã de coagularea unui interes
comun leagã numele lui Monnet ºi aºa-numita metodã comunitarã de perspecti-
vele teoretice furnizate de funcþionalism (teoretizat de autorul american de ori-
gine românã David Mitranyi) ºi de neofuncþionalism (evocat fiind de cele mai
multe ori numele lui E. B. Hass). Atributul tradiþional ºi de neatins al statului –
suveranitatea – este rediscutatã din perspectiva celor douã teorii în termenii unui
transfer cãtre un nivel suprastatal, a cãrui primã ilustrare instituþionalã a fost
ÎnaltaAutoritate a CECO. Un nou mod de convieþuire a statelor în sistemul inter-
naþional, în care statele ar învãþa negocierea unui interes comun prin alte pârghii
decât cele ale interesului naþional strict ºi care genereazã, în procesul integrãrii,
o nouã pereche de opuºi inseparabili: funcþie/structurã12.
Prima comunitate s-a nãscut ca soluþie a unei mari crize, cea a rãzboiului mon-

dial „fratricid“ abia finalizat ºi a nevoii de reconstruire a unui continent distrus
(ºi divizat, comunitatea interesând la acel moment doar partea sa occidentalã) ºi
sub impulsul interesului american de a pacifica vechiul continent dar ºi de a împie-
dica o eventualã înaintare a taberei socialiste, în contextul postbelic al sistemului
bipolar. Chestiunea germanã fãcea de asemenea parte din tabloul complet al epocii:
Germania (divizatã), dar în curs de redresare economicã, trebuia reintegratã în
ordinea internaþionalã în condiþii de egalitate, dar sub control strict în ce priveºte
problema sensibilã a reînarmãrii germane, potenþial generatoare a unui nou mili-
tarism. Din nou, sectorul „cãrbune-oþel“ ºi transferarea sa cãtre instituþii supra-
naþionale au reprezentat o soluþie, iar Franþa – dupã cum era ºi în intenþia sa, afirmã
în mod repetat Monnet – a putut juca un rol de lider pe mãsura aspiraþiilor sale
de mare putere.
Construcþia comunitarã nu a fost, însã, întru totul consecventã cu acest echilibru

iniþial între interes-valoare pe care Monnet ºi Schuman l-ar fi identificat ºi apli-
cat la momentul fondãrii primei comunitãþi; binomul crizã/relansare s-a inserat
constant în dinamica europeanã. Unii autori vorbesc despre o „veritabilã lunã de
miere“ a comunitãþii în prima decadã, umbritã de „epoca crizelor“ ce începe abia
cu anul 196313.
Dar nu mai târziu de 1954, eºecul comunitãþii de apãrare, susþinutã de Jean

Monnet, este citit ca un eºec pentru acesta din urmã, dar, pentru proiectul
comunitar a însemnat ºi îngroparea tentativei corelate a comunitãþii politice euro-
pene. La mai bine de douã decenii distanþã, Monnet numea acest episod – care,
de altfel, privase Franþa de oportunitatea de a se consolida ca lider al Europei
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occidentale – „…o zdruncinãturã ceva mai mare decât altele în istoria comuni-
tãþii“, dar chiar ºi aºa acest eºec nu schimba „natura lucrurilor“14.
Cu toate acestea, la momentul imediat urmãtor respingerii franceze a pro-

iectului de comunitare europeanã, Jean Monnet sublinia riscurile la care Europa
ar putea fi expusã: conflictul potenþial între est ºi vest; incapacitatea statelor euro-
pene de a acþiona, rãmase în urmã în raport cu capacitatea de acþiune a Statelor
Unite aleAmericii sau Uniunii Sovietice; ascensiunea naþionalismelor; ascensiunea
neutralismului ºi naþionalismului german; instabilitate politicã în Franþa ºi ex-
portul ei în alte þãri europene; revenirea la modelul de cooperare instituit în ca-
drul Societãþii Naþiunilor; ascensiunea pe scena mondialã a unor mari unitãþi po-
litice ºi economice precum India ºi China ºi slãbirea prin divizare a statelor
europene; scãderea bunãstãrii occidentale pe fondul sporirii dependenþei
energetice faþã de Orientul Mijlociu ºi al presiunii politice ce ar veni dinspre acesta
din urmã15.
În 1955, Jean Monnet se retrage de la preºedinþia Înaltei Autoritãþi a CECO,

el fiind primul preºedinte al acestei instituþii noi. Unii interpreteazã aceastã retra-
gere ca marcã a stilului specific de acþiune al lui Jean Monnet: înclinat înspre
etapele de concepþie ºi demarare, acesta ar fi avut tendinþa de a se retrage odatã
cu pune-rea în funcþiune proiectelor, preferând sã se dedice conceperii altora noi.
În alte interpretãri, Jean Monnet începea a fi marginalizat în interiorul comuni-
tãþii la care cu siguranþã a contribuit.
În revanºa retragerii sale din postura de „înalt funcþionar european“, Jean

Monnet înfiinþeazã, în 1955, aºa numitul Comitet de Acþiune pentru Statele Unite
ale Europei, prin intermediul cãruia intenþiona sã continue proiectul sãu euro-
pean în viziunea sa – „Uniunea federalã a popoarelor ºi þãrilor europene într-o
piaþã de 160 de milioane de consumatori“16 – acesta fiind transnaþional, transpar-
tinic. Comitetul va funcþiona pânã în 1976 ºi va reuºi sã reuneascã, în numele
obiectivului de Europa unitã, oameni politici din mai multe þãri ale Europei
(Germania, Italia, Belgia, Franþa, inclusiv din Marea Britanie), indiferent de
apartenenþa lor de partid (nefiind însã acceptaþi reprezentanþi gaulliºti sau din
extrema stângã) ºi indiferent de conjunctura aflãrii lor la putere sau în opoziþie,
dar ºi reprezentanþi ai sindicatelor. Ponderea acestui comitet este însã la rândul
ei diferit interpretatã: ca puternic grup de lobby în favoarea înaintãrii integrãrii
europene, sau ca elegantã manierã a unei personalitãþi de a ieºi din cercul
restrâns al celor ce iau decizii, rãmânând cumva, la periferia acestuia, dar nu întru-
totul în afarã. „Instituþie privatã dar legatã organic de lumea politicã“, acest co-
mitet a avut o influenþã notabilã pânã la venirea la putere a lui de Gaulle (spre
exemplu în cazul conferinþelor de la Messina), în 1958, dupã care ar fi devenit
mai puþin „ofensiv“17.

6 UNIUNEA EUROPEANÃ – DESPRE CRIZE LA TRECUT ªI PREZENT 163

————————
14 Jean Monnet, Mémoires, Paris, Fayard, 1979, p. 465.
15 Interviu cu Jean Monnet realizat de A. Fontaine, 1955, cf. Gilles Grin, loc. cit., pp. 32-33.
16 Jean Monnet, cf. Gilles Grin, loc. cit., p. 22.
17 Gilles Grin, loc. cit., p. 30.



În 1956, pe fondul crizei Suezului, se afirmã despre Monnet cã a contribuit
la relansarea procesului de integrare în cadrul conferinþelor interguvernamentale
de la Messina, finalizate cu Tratatele de la Roma; Monnet a susþinut mai degrabã
proiectul Euratom (consecvent cu logica integrãrii sectoriale care debutase cu
CECO), temându-se cã o eventualã respingere a integrãrii economice prin piaþa
comunã ar fi atras, dupã eºecul Comunitãþii de Apãrare, abandonarea cu totul a
proiectului european18.
Cu toate acestea a devenit un leitmotiv ca numele sãu sã fie asociat cu crearea

Comunitãþii Economice Europene, doritã ºi susþinutã mai cu seamã de Ger-
mania, care respingea Euratom, ºi mai puþin agreatã de Franþa, favorabilã
Euratom. Lui Jean Monnet unii îi atribuie reuºita de a face, în cele din urmã, sã
fie acceptatã abordarea dublã – Euratom ºi piaþa comunã: „Credem, în ce ne pri-
veºte, cã nu existã opoziþie între cele douã metode.“19 Pe de altã parte, alþii îi re-
proºeazã complicitatea, fie ºi pasivã, la transmiterea mitului privind rolul sãu,
judecat exagerat, în derularea conferinþelor de la Messina ºi pregãtirea tratatelor
de la Roma.
Anii ’60 sunt marcaþi de opoziþia francezã faþã de aderarea britanicã la comu-

nitãþi, în douã rânduri impusã de Charles de Gaulle, în 1963 ºi 1967, precum ºi
de criza, intercalatã celor douã veto-uri franceze, a scaunului gol, din anii 1965-1966.
Aºa-numita „viziune“ a lui Monnet, centratã pe a sublinia limitele ºi pericolele
rãmânerii în logica rigidã a suveranitãþii de neatins a statelor, este faþã în faþã cu
viziunea despre Europa a marelui sãu rival, Charles de Gaulle, ostilitatea lor reci-
procã – dar nu lipsitã de apreciere reciprocã – având origini mai vechi, în întâlnirea
lor din Alger, din vara lui 1943.
Europa lui Jean Monnet era diferitã în configuraþie de cea a lui de Gaulle, o

Europã a statelor-naþiune, dar ºi în postura sa faþã de marele actor de peste
Atlantic, Statele Unite. „… Relaþia dintre Jean Monnet ºi de Gaulle a stabilit
liniile de demarcaþie între Statele Unite ale Europei ºi Uniunea Europeanã“,
aratã Irene Finel-Honigman20. Crize inutile, sublinia Monnet, ºi finalizate cu
aproximaþie – prima prin menþinerea candidaturii britanice, ºi a doua, prin com-
promisul de la Luxembourg, un acord greºit, dar care „avea sã permitã sã se meargã
înainte“21.
Decada anilor ’70 este marcatã de criza economicã mondialã ºi a resurselor

energetice provenite din regiunea Orientului Mijlociu: „…lumea traverseazã
criza cea mai profundã de dupã rãzboi“22. Din punctul de vedere al lui Monnet,
comunitatea celor nouã state – cu Marea Britanie aderatã, în fine, în 1973 (în
acelaºi timp cu Danemarca ºi Irlanda) – suferã din pricina structurii neorganizate
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a deciziei, iar transferul de suveranitate suscitã rezistenþe: „obiceiurile trecutului
sunt încã tenace, iar obiectivul pe care ni-l fixasem se dovedeºte dificil de
atins23. Formalizarea reuniunilor responsabililor politici naþionali dupã logica inter-
guvernamentalã a condus cãtre instituirea regulatã a forumului cunoscut din 1974
sub denumirea de Consiliul European. Jean Monnet ar fi avut un rol însemnat ºi
în articularea acestui for de decizie, aratã unii autori ce studiazã viaþa ºi cariera aces-
tuia, în timp ce alþii semnaleazã contrariul: metoda funcþionalistã asociatã cu
numele lui Jean Monnet alunecã într-un plan secund în favoarea abordãrii
interguvernamentale. În fine, în 1979 are loc ºi prima alegere directã a Parla-
mentului European, moment „promis“ încã din tratatul fondator al CECO, menit a
„reduce“ distanþa dintre cetãþenii statelor membre ºi comunitãþi. În fapt, de-a
lungul anilor ’70 alternanþa crizã-relansare este mai puþin ferm delimitatã: este o
perioadã de reforme instituþionale importante pentru comunitãþi, dar ºi cea în
care aderarea Marii Britanii aduce „probleme (ce) ….antreneazã crize ce se îm-
prãºtie pe durata unui deceniu“24: o crizã potenþialã evitatã la limitã la renegocierea
din 1975, apoi criza de naturã bugetarã, o crizã deschisã ce a ocupat perioada
dintre anii 1982-1984.
Cu o mare parte din momentele de crizã ale comunitãþilor europene, Monnet

a fost deci contemporan: a murit în 1979, „ratând“ anii ’80, cu momentul Actului
Unic European (1986), prima reformã adusã tratatelor fondatoare, ºi, la capãtul
acestui deceniu, procesul transformãrii comunitãþilor în Uniune, pe fondul mai
complex al destrãmãrii ordinii instaurate de Rãzboiul Rece, dar ºi reunificarea
germanã, o altã chestiune de mare interes pentru Monnet. Schimbarea la faþã a
comunitãþilor a însemnat adoptarea, între 1991 ºi 2007, a unei serii de patru tra-
tate europene, precum ºi reluarea extinderilor, la aproape un deceniu de la aderarea
Spaniei ºi Portugaliei în 1986, cu Finlanda, Suedia, Austria (2005) ºi ulterior
inclusiv cãtre estul Europei, recuperat din fosta zonã de influenþã sovieticã. Ratifi-
carea Tratatului de la Maastricht, ce a întâmpinat dificultãþi în Danemarca ºi
Germania, eºecul proiectului integrator de constituþie europeanã, respins de douã
dintre statele fondatoare în 2004 – Franþa ºi Olanda –, ratificarea dificilã a Trata-
tului de la Lisabona (rezervele poloneze ºi cehe, dar ºi respingerea sa prin refe-
rendum de cãtre Irlanda în 2008), sunt tot atâtea momente în care binomul crizã/
relansare poate furniza un cadru de înþelegere, dar mai nuanþat având în vedere
complexitatea tot mai sporitã a Uniunii.
Fãrã îndoialã, Uniunea Europeanã este astãzi mai mult decât o simplã conti-

nuatoare a comunitãþilor ºi depãºeºte prin anvergurã ºi configuraþie entitatea la
care se raporta Monnet. În Memoriile25 sale, redactate la distanþã de peste douã
decenii de la evenimentele fondatoare din anii 50, Monnet afirma însã cã Europa
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se va construi traversând variate etape de crizã, poate în spiritul ideii cã orice punct
de turnurã poartã în sine germenii unui nou început sau al asumãrii din start a
dificultãþilor acestui demers european: „Întotdeauna am gândit cã Europa se va
face în crize ºi cã va fi suma soluþiilor ce se vor fi gãsit la aceste crize.“26 De altfel,
dupã cum reiese dintr-o vastã literaturã de specialitate, fiecare din aceste mo-
mente de crizã a stârnit comentarii ºi neliniºti cu privire la viitorul/eºecul/aban-
donarea proiectului comunitar.
ªi totuºi, în raport cu crizele de diverse naturi pe care doar le-am evocat mai

sus, criza actualã a Uniunii are acest specific de a fi multifaþetatã, ea compune
vectori diferiþi, situaþi pe paliere diferite, dar simultan activaþi: este în acelaºi
timp o crizã politico-instituþionalã, o crizã a raporturilor dintre statele membre
dar ºi dintre acestea ºi Uniune, o crizã economicã ºi financiarã, socialã, demo-
graficã, culturalã, ºi se sincronizeazã ºi cu ceea ce se anunþã a fi o nouã reaºezare
a centrilor de putere mondiali.
În spiritul binomului interes/valoare evocat de academicianul Maliþa, în ce

priveºte Uniunea Europeanã, balanþa pare a se înclina în prezent în favoarea
celui de-al doilea termen din pereche: „Valorile nu se mulþumesc cu locul lor; ig-
norã ºi detestã interesul, primul termen al cuplului. Goana dupã specific sufocã
mersul curentelor integratoare.“27 Din acest punct de vedere, criza polivalentã ºi
multidimensionalã a Uniunii Europene actuale rezultã a avea un profil dat de
crizele pe care Monnet le-a evocat privind critic cãtre dinamica comunitãþilor
europene, aºa cum le trãise el însuºi: e o crizã ce alimenteazã nevoia de dife-
renþiere ºi îngreuneazã agregarea unui interes comun.
Cel puþin un element constitutiv al crizei europene actuale a fãcut totuºi

obiectul atenþiei lui Monnet ºi reflectã în mod ilustrativ perturbarea binomului
interes/valoare evocat mai sus. Este vorba de relaþia Marii Britanii cu comunitãþile,
despre care Monnet, alãturi de alte nume (Edgar Pisani, Guido Carli, Robert Triffin,
Lord Plowden, Karl Winnacker, Walter Hallstein), a ºi redactat un mic volum, în
1969, cu titlul La Grande Bretagne et l’Europe, ºi pe care a evocat-o destul de
detaliat în Memoriile sale. Marea Britanie a fost, alãturi de Franþa, într-o primã
fazã, parte a binomului central în jurul cãruia Monnet proiecta o reorganizare a
Europei postbelice, inclusiv în încercarea disperatã ºi nereuºitã de uniune franco-
britanicã din iunie 1940.
Ulterior, reevaluând dificultatea de a atrage într-un parteneriat continental

acest complex stat insular, orientat mai degrabã spre proiecþiile sale trans-
atlantice ºi interesat doar de o zonã europeanã de liber-schimb, Jean Monnet ar
fi regândit binomul central în formula care s-a ºi concretizat: Franþa-Germania.
Cât despre Marea Britanie, putem constata cã atât aderarea sa, în deceniul ºapte
al secolului trecut, cât ºi retragerea sa din Uniunea Europeanã, atât de recent ºi dis-
cutabil decisã, au provocat câte o crizã în interiorul constructului comunitar, cu
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adãugirea cã Brexitul de azi nu este doar sursã de crizã, ci ºi parte dintr-o crizã mai
amplã a Uniunii. Referindu-se la interesul sau dezinteresul britanic faþã de co-
munitãþi, Jean Monnet spunea în 1956: „Trebuie ca Anglia sã se afle în faþa unei
realitãþi ce progreseazã ºi în al cãrei viitor sã ajungã sã creadã. Pentru a avea par-
ticiparea englezã, trebuie sã reuºim (comunitãþile, n.n.) ºi sã le construim fãrã a
aºtepta acordul britanic.“28 Din perspectiva acestei analize, cum putem interpreta
Brexitul?
Poate ca pe un semnal cã ar fi mai mult decât o crizã de parcurs normalã în

evoluþia oricãrei structuri. Potenþiale alte viitoare exituri (precum cel al Franþei
sau Olandei, de altfel state fondatoare ale comunitãþilor europene), radicalismul,
populismul ºi atitudinea ostilã faþã de elitele politice, accentuarea separatismelor
ºi opoziþia faþã de centrul de decizie de la Bruxelles ºi faþã de un establishment
contestat ºi îndepãrtat de cetãþeni, climatul internaþional de securitate generat de
ascensiunea fenomenului terorist, efectele atât de controversate ale globalizãrii,
schimbarea raporturilor de putere în sistemul internaþional, toate acestea sunt di-
namici ce pot trimite cu gândul la ipoteza cã proiectul european în forma actualã
ºi-ar fi atins durata maximã de viaþã.
Arhitectura instituþionalã, creºterea economicã ºi rezistenþa faþã de mirajele

populismului sunt cel puþin trei dimensiuni deºi, revenind la nevoia subliniatã de
academicianul Mircea Maliþa de a depãºi logica binarã rigidã, poate cã marea
provocare actualã este de a discuta tot în termenii unui binom de opuºi inseparabili
a cãror tensiune sã fie înþeleasã ºi exploatatã în complementaritatea lor fructuoasã,
dar care binom rãmâne, încã, de identificat.
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