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Abstract. The paper considers the different perspectives on cultural identities,
from the sociological and anthropological perspectives to the philosophical
point of view, underlining the signification of the Kantian contribution.
The European cultural identity is not just the result of political factors, but
also of a millenary practice of cultural dialogue between groups and peoples.
This idea is exemplified with the cultural phenomenon of the „neighborhood“
specific to the Transylvania region.
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„... omul trãieºte într�un spaþiu tot mai abstract (într�o lume fãrã
naturã, fãrã identitate geograficã, fiind «oriunde» prin mass�
media ºi locuieºte fãrã vecini) ...“

Constantin Noica, Jurnal de idei, 2.3131

Se vorbeºte astãzi mult despre identitatea europeanã ºi despre identitatea po-
poarelor Europei, încercându�se a se gãsi o cumpãnã între cele douã puncte de
vedere din care este privit astãzi spiritul european. Aºa cum se ºtie, consultãrile
populare, sub forma unor referendumuri, organizate în mai multe þãri europene
cu privire la aderarea la Uniunea Europeanã, dezbaterile publice privind actele
cu caracter constituþional propuse spre adoptare în aceeaºi Uniune Europeanã
sau polemicile aprinse stârnite de subiecte sensibile ale extinderii Uniunii (în ca-
zul Turciei, de pildã) au pus în primul plan, de cele mai multe ori, ºi argumente
care þin de chestiunea identitãþii naþionale. Identitatea este, prin urmare, o noþiune
dintre cele mai invocate în prezent, deºi semnificaþia acestui termen rãmâne, în
general, imprecisã. De altfel, chestiunea identitãþii (ºi a identitãþilor multiple) de-
vine problematicã în societatea modernã, din raþiuni sociologice ºi antropolo-
gice, poate insuficient cercetate2.
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Pentru a înþelege întreaga complexitate a acestei teme, este necesarã o sumarã
trecere în revistã a sensurilor atribuite noþiunii de identitate. Termenul însuºi este
preluat din limba latinã: identitas este însuºirea de a fi egal cu sine, acelaºi sau aceeaºi
(idem, eadem). Totuºi, cuvântul nu aparþine vocabularului comun, fiind mai degrabã
o formaþie filosoficã ce aºazã în alt plan noþiunea de asemãnare exprimatã prin
idem, cu ajutorul sufixului care indicã abstracþia, �tas (ca ºi libertas, societas
etc.).

Însã, aºa cum s�a observat3, semnificaþia termenului este mai complexã.
Iden-titatea poate fi înþeleasã ca însuºirea similaritãþii, prin care ceva anume este
arã-tat a fi întru totul asemãnãtor cu un altceva (mergând, dacã adoptãm
perspectiva logicã — teoretizatã, cum se ºtie, de Leibniz — asupra chestiunii,
pânã la a fi in-discernabile4), dar ºi, privind lucrurile din altã perspectivã, drept
însuºire a unui anume subiect de a rãmâne neschimbat odatã cu trecerea
timpului, de a fi „iden-tic cu sine“, salvându�se, într�un fel, din fluviul eternei
schimbãri ºi transformãri universale, la care sunt supuse toate realitãþile
sublunare, cum credeau anticii. Prin urmare, acest al doilea înþeles se deschide
asupra unei perspective temporale, istorice, dialectice, în fond, în care se
integreazã noþiunea complexã de identitate. Aceastã perspectivã temporalã
implicatã de ideea de identitate este, de altfel, ºi cea mai interesantã din punct de
vedere filosofic, deoarece se întrevãd aici aspec-tele paradoxale ale unei
ontologii care integreazã ideea temporalitãþii, dar ºi o antropologie care se
dezvoltã prin raportarea la dimensiunea istoricã a umanului.

Ideea de identitate se aplicã, însã, nu numai indivizilor, ci ºi grupurilor umane.
Se poate vorbi, cu egalã îndreptãþire, de „identitatea unui individ“ ca ºi de „identitatea
unui popor“. Se vorbeºte, deci, în sociopsihologia contemporanã, despre identitatea
individualã, dar ºi despre identitate socialã. Identitatea individualã, personalã, re-
zultã din acel complex de trãsãturi care se pãstreazã în timp, fãcând ca individul res-
pectiv sã fie recunoscut ca având o existenþã de sine stãtãtoare ºi nu o simplã
iluzie de moment, ca norii pe care îi contemplã Hamlet. Dar ºi aceastã identitate
personalã poate fi analizatã: atributul personalã trimite, evident, la noþiunea de
persoanã. Însã persoana umanã implicã, aºa cum au observat încã anticii (care
au creat, de altfel, aceastã noþiune), un aspect social. De altfel, termenul persoanã
are ca etimologie cuvântul latin persona5, care înseamnã, literal, „mascã“ (teatralã)
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ºi, prin extensie a sensului, „personaj“. Cu alte cuvinte, identitatea personalã înseamnã
identitatea cu sine sub privirea celuilalt, într�un fel de perpetuu spectacol6.

La fel, identitatea unui popor este datã de anumite trãsãturi (limbã, culturã,
tradiþii) care se pãstreazã în timp ºi care îl particularizeazã într�o anume arie
geo-graficã. Aºa cum s�a spus, „sentimentul diferenþei [...] este în centrul
conºtienþei oamenilor cã aparþin unei culturi ºi le oferã, de fapt, etnografilor
posibilitatea sã numeascã «culturi» asemenea arene ale diferenþei. [...] Oamenii
devin conºtienþi de cultura lor [atunci] când stau la graniþele ei“7. Acest punct de
vedere, în con-formitate cu care identitãþile sociale (în primul rând identitatea
etnicã8) sunt re-zultatul unor interacþiuni între grupurile sociale (etnice), a fost
argumentat de o întreagã direcþie interacþionistã în antropologia culturalã, în care
un loc important îi revine norvegianului Fredrik Barth, coordonatorul unui
volum consacrat iden-titãþilor etnice: Ethnic Groups and Boundaries: The Social
Organization of Cul-ture Difference9, despre care Richard Jenkins scria cã „a
deschis drumuri noi în socioantropologie“10 (deºi acelaºi autor aratã ºi cã ideea
exprimatã de Barth nu e chiar nouã, ea regãsindu�se, în esenþã, ºi la alþi
sociologi sau antropologi — E. Goffman, Everett Hughes11). Existã, între
specialiºti, o întreagã dezbatere cu pri-vire la identitate (fie aceasta individualã
sau socialã): este identitatea o însuºire aparþinând în mod real unui anume subiect
sau acesta este doar un construct social, fiind atribuitã de alþii subiectului
respectiv?

Aceastã abordare a chestiunii în termenii sociologiei ºi ai antropologiei cultu-
rale se dovedeºte, totuºi, o abordare oarecum reducþionistã, reducând, în mare
mãsurã, problematica identitãþiilor colective la o chestiune de percepþie reciprocã
a grupurilor umane. Identitatea unui individ sau a unui grup social nu se poate
reduce la momentul interacþiunii cu altul; ea poate sã se sublimeze în culturã ºi,
ca atare, sã nu fie un simplu moment în timp. Chiar ºi unele lucrãri de sociopsi-
hologie care se înscriu în paradigma constructivistã au subliniat, de altfel, rolul
pe care îl au universurile simbolice, cultura în general, în organizarea ºi manage-

3 ESEU DESPRE IDENTITÃÞILE CULTURALE 97

————————
7Anthony P. Cohen, „Belonging: The Experience of Culture“, în vol. Anthony P. Cohen (ed.), Belonging:

Identity and Social Organization in British Rural Cultures, Manchester, Manchester University Press, 1982
(citat apud Richard Jenkins, op. cit., p. 140).

8 Aºa cum subliniazã ºi Jenkins, „Etnicitatea este o problemã de similaritãþi ºi diferenþe la nivel colectiv:
«noi» ºi «ei». Identificarea etnicã uneºte soarta individului cu soarta colectivitãþii într�un mod deosebit ºi
poate avea importante consecinþe“ (Richard Jenkins, op. cit., p. 89�90).

9 Fredrik Barth (ed.), Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference,
Oslo, Universitetsforlagetet, 1969.

10 Richard Jenkins, op. cit., p. 122.
11 Ibidem, p. 122�123.
12 V., de pildã, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality, London,Allen Lane,

1967 (cf. ºi traducerea în limba românã cu titlul Construirea socialã a realitãþii, Bucureºti, Editura Univers, 1999).
13 A. Van Gennep, Rites de passage, Paris, Nourry, 1909; v., de asemenea, ºi lucrãrile, devenite ºi ele cla-

sice în literatura de specialitate, publicate în marginea acestui subiect de Max Gluckman, Essays on the Ritual
of Social Relations, Manchester, Manchester University Press, 1962, Max Gluckman, Order and Rebellion in
Tribal Africa, London, Cohen and West, 1963 sau Victor Turner, The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu
Rituals, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1967. V. ºi J.�C. Muller, art. „Rit de trecere“, în Pierre
Bonte, Michel Izard (eds.), Dicþionar de etnologie ºi antropologie, traducere în limba românã coordonatã de
Smaranda Vultur ºi Radu Rãutu, Iaºi, Editura Polirom, 1999, p. 586�587.



mentul identitãþilor în lumea contemporanã12.
Cercetãrile de antropologie, începând chiar cu lucrarea clasicã a lui Van Gennep

despre riturile de trecere13, au pus în evidenþã rolul unor manifestãri colective în
reafirmarea identitãþilor de grup. Pe de o parte, ceremoniile organizate de puterea
politicã ca prilejuri de reafirmare a identitãþii naþionale sau a identitãþilor locale
(fastuoasele parade specifice unor regimuri totalitare: spectacolele de propa-
gandã de la Nürnberg, din Piaþa Roºie din Moscova sau Piaþa Tien An Men din
Beijing sunt în memoria colectivã exemplele tipice14), dar ºi sãrbãtoarea tradi-
þionalã, carnavalul etc., toate acestea joacã un rol important în organizarea ºi
consolidarea identitãþilor colective.

Însã antropologii au studiat doar un aspect al reafirmãrii ºi consolidãrii iden-
titãþilor colective, latura manifestãrilor culturale. În afarã de acestea, însã, existã
modalitãþi mai subtile ºi, în acelaºi timp, mai complexe de reafirmare a identitãþii
unui popor sau a unei naþiuni, acelea care se manifestã în dialogul culturilor na-
þionale, problematicã de care se ocupã mai puþin antropologia culturalã ºi, mai
degrabã, teoria culturii sau, într�un plan mai general, filosofia culturii.

Începând cu Renaºterea, omul european, care cultivã valoarea individualismului
estetizant (J. Burckhardt), este obsedat de tema identitãþii ºi a destinului per-
sonal. Istoria complicatã a continentului nostru a dus, de asemeni, ºi la recurenþa
temei identitãþilor colective în filosofie ºi în literaturã. Un loc aparte îl are reflecþia
cu privire la Europa15, care, însã, apare mult mai devreme, încã în antichitatea
greacã16. Fãrã îndoialã, tema identitãþii europene este mult mai veche ºi ea apare,
firesc, legatã de contactele dintre culturi ºi civilizaþii. Cum în bazinul medi-
teranean s�au întâlnit mai multe culturi ºi mai multe civilizaþii, era de aºteptat
ca ideea unei identitãþi culturale sã fie elaboratã încã în lumea anticã ºi nu existã
niciun istoric important al antichitãþii greco�romane care sã nu fi scris, într�o
mã-surã sau alta, cu privire la acest subiect. De aceea, odatã cu redescoperirea
anti-cilor, autorii din epoca Renaºterii au redescoperit ºi tema identitãþii Europei.

Însã Renaºterea, în special Renaºterea italianã, propune un concept destul de
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restrictiv al Europei, în care aceasta se confundã cu cultura clasicã17. În confor-
mitate cu acest punct de vedere, pentru oamenii Renaºterii este european acela
care a fost educat în spiritul valorilor clasicismului greco�roman. În fond,
aceastã concepþie este reactualizarea ideii despre culturã pe care o întâlnim
exprimatã cu energie în lumea romanã de Cicero (cel care vorbea despre cultura
animi18) ºi de alþi autori clasici, la rândul ei aceasta fiind împrumutatã, în esenþã,
din cultura greacã (paideia greacã19). Umanismul renascentist devine, astfel, nu
numai un univers spiritual comun întregii Europe culturale, dar ºi o anticipare a
unui viitor european comun. În acest spirit, omul de Renaºtere poate dialoga,
neîmpiedicat în niciun fel de apartenenþa sa la una sau alta dintre culturile locale,
cu oricare alt european; batavul Erasmus ºi românul Olahus sunt, astfel, în egalã
mãsurã europeni. Convieþuirea identitãþilor naþionale, locale, întru culturã este
proiectul european, poate utopic, pe care ni�l propune Renaºterea.

Acest întru ne evocã un gând al lui Constantin Noica. Dupã autorul Devenirii
întru fiinþã, trebuie sã distingem Europa culturii, Europa eternã, ca o forma mentis,
de Europa istoricã, de continentul european, locul unei istorii de cele mai multe
ori nefericite20. Confuzia între cele douã sensuri ale cuvântului a fost, de altfel,
temeiul dramei europene care a rezultat din aceastã existenþã dualã, sub regimul
spiritului, dar ºi al istoriei, a Europei.

De altfel, José Ortega y Gasset observa ºi el, într�o conferinþã consacratã
acestui subiect21, cã o „formã dualã de viaþã“22 caracterizeazã Europa, atrasã în
acelaºi timp de un principiu unificator ºi de un principiu a diversitãþii. Aºa cum
observã filosoful spaniol, „pe mãsurã ce fiecare [popor european — n.m. al I.G.]
îºi forma încetul cu încetul geniul specific, între ele ºi deasupra lor se crea treptat
un repertoriu comun de idei, maniere ºi entuziasme. Mai mult încã: acest destin
care le fãcea, în acelaºi timp, progresiv omogene ºi progresiv diverse, trebuie în-
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þeles cu un numit grad superlativ de paradox. Pentru cã în ele omogenitatea nu a
fost strãinã de diversitate“23.

*
În raport cu acest ideal cultural comun european s�au afirmat, ulterior, cultu-

rile naþionale în spaþiul european, dând astfel naºtere unei viziuni inevitabil pole-
mice a relaþiei universal�naþional care se va gãsi la originile unei abordãri
drama-tice a problemei identitãþii culturale europene în termenii decadenþei,
nihilismului ºi uitãrii (culpabile) a originilor.

Momentul hotãrâtor pentru apariþia acestei Europe moderne, în care identitã-
þile colective se confruntã dramatic într�o versiune colectivã a voinþei de putere
nietzscheene, este acela în care apare statul modern. Vechile solidaritãþi orga-
nice, locale, vechile ierarhii sociale º.a.m.d., se ºterg treptat în faþa unui nou con-
cept al statului ºi al puterii care se precizeazã în Europa începând, aºa cum s�a
arãtat, cu ceea ce s�a numit „pacea din Westfalia“24, adicã acel sistem al
relaþiilor dintre state prin care, de fapt, se redefineºte însuºi conceptul unei noi
Europe ºi care pune capãt, indirect, dialecticii general�particular prin care se
caracterizeazã epoca Renaºterii. Istoria continentului nostru ºi întreaga
desfãºurare dramaticã a relaþiilor dintre statele ºi popoarele Europei în ultimele
secole sunt, în bunã mã-surã, consecinþe ale acestei noi viziunii asupra Europei
care se afirmã prin pacea westfalicã. Pentru a caracteriza aceastã nouã viziune,
dominatã de realism po-litic, Friedrich al II�lea al Prusiei scria în 1739 în
Anti�Machiavel: „Liniºtea Eu-ropei se bizuie în principal pe menþinerea acestui
echilibru înþelept prin care forþa superioarã a câtorva suverani este
contrabalansatã de forþele reunite ale mai mul-tor puteri“25.

Totodatã, însã, pacea din Westfalia consemneazã, indirect, sfârºitul unei Eu-
rope unitare (cel puþin ca ideal) sub aspect cultural. Europei umaniºtilor îi suc-
cede astfel o Europã a prinþilor. Nemaifiind astfel un concept în primul rând cul-
tural, aºa cum era din pespectiva culturii umaniste, „Europa“ devine astfel, cu
atât mai mult, un concept politic, prin excelenþã politic26, cu care vor polemiza,
de altfel, marii gânditori ai modernitãþii.

Între aceºtia, un loc aparte îl are Immanuel Kant, cel care a dezvoltat încã la
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24 Aceasta este formula sub care sunt cunoscute tratatele de la Osnabrück ºi de la Münster din 1648, prin

care se încheie Rãzboiul de Treizeci de Ani ºi care, aºa cum scria ºi Mogens H. Hansen, „au pus capãt unui
sistem feudal ºi ierarhic de comunitãþi politice ºi au pus bazele unei Europe constituite din comunitãþi stabilite
pe un anume teritoriu ºi, în principiu, egale între ele — fiecare fiind în posesia dreptului suveran de a se gu-
verna pe propriul teritoriu ºi de a încheia tratate cu alte comunitãþi suverane“ (Mogens H. Hansen, Polis et
cité�état. Un concept antique et son équivalent moderne, Paris, les Belles Lettres, coll. Histoire, 2004). Cu
pri-vire la pacea din Westfalia, v. ºi caracterizarea sinteticã a lui F. Dickmann, Der Westfälische Frieden,
Münster, 1959: „Der Friedensvertrag bestätigte die Grundsätze der Souveranität und Gleichberechtigung aller
ausdrücklich in zahlreichen Eizelbestimmungen und wurde so gleichsam das Grundgesetz der neuen
Staatengeseschaft“ (citat de Mogens H. Hansen, op. cit., p. 294, nota 577).

25 Citat de Monique Castillo ºi Gérard Leroy în Monique Castillo ºi Gérard Leroy, L’Europe de Kant,
Toulouse, Éditions Privat, coll. „Imaginaire de l’Europe“, 2001, p. 24�25.

26 Faptul este subliniat ºi prin laicizarea puterii suverane princiare, odatã cu care, cum scriau Monique
Castillo ºi Gérard Leroy, vechiul principiu (principiul fondator al pãcii de la Augsburg din 1555) cujus regio,
ejus religio este citit acum astfel încât „religia (religio) tinde sã treacã pe un plan secundar faþã de teritorialitate
(regio)“ (Monique Castillo ºi Gérard Leroy, op. cit., p. 23).



sfârºitul secolului al XVIII�lea ideea unui reconstrucþii filosofice a ideii euro-
pene, proiect prin care, de fapt, aºa cum se menþioneazã în Der Streit der Fakul-
täten (1798), Europa trebuia sã se afirme ca întemeietoarea unei noi ordini mo-
rale ºi juridice care sã cuprindã întreaga umanitate27 ºi care, implicit, sã punã ca-
pãt pentru totdeauna rãzboiului ca formã de rezolvare a conflictelor între state
(continuare, cum scrie Clausewitz, a diplomaþiei cu alte mijloace). În fond, rãz-
boiul este condamnat de Kant, aºa cum se poate vedea în Proiectul sãu filosofic
în vederea unei pãci eterne (Zum ewigen Frieden28), în primul rând ca instru-
ment al afirmãrii unei viziuni nefilosofice, pur politice (în sensul unei Realpolitik
avant la lettre) asupra statului ºi asupra civilizaþiei29. Kant are cu privire la Eu-
ropa o viziune apropiatã de universalism (el foloseºte expresia weltbürgerlicher
Absicht, care s�ar traduce prin „perspectivã cosmopoliticã“30, uneori apare ºi
va-rianta Erdbürgerrecht): Europa este expresia unor principii filosofice care ar
pu-tea deveni universale31, având astfel vocaþia de a fi un fel de educatoare a
întregii umanitãþi32; în aceasta constã identitatea europeanã în concepþia
filosofului de la Königsberg.
Europa — educatoarea umanitãþii poate fi un vis frumos, cu care se sfârºeºte,

de altfel, Epoca Luminilor. Dupã Kant, superioritatea culturalã a Europei s�ar
putea explica ºi prin aceea cã aici apare o nouã concepþie cu privire la libertatea
umanã, ceea ce s�ar putea numi libertatea prin culturã. O comparaþie cu încãr-
cãturã metaforicã din cuprinsul celei de�a cincea propoziþii kantiene cu privire
la Ideea unei istorii universale... lãmureºte punctul de vedere kantian: dacã un
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27 În legãturã cu aceastã interpretare a proiectului kantian, cf. ºi Jürgen Habermas, „Ideea lui Kant a pãcii

eterne la o distanþã istoricã de douã sute de ani“, în vol. Mircea Flonta, Hans�Klaus Keul (coord.), Filosofia
practicã a lui Kant, Iaºi, Polirom, col. „Seminar. Teorie politicã“, 2000, p. 191�216.

28 Immanuel Kant, Spre pacea eternã. Un proiect filosofic, traducere în limba românã, studiu introductiv,
studiu asupra traducerii, note, bibliografie selectivã, index de concepte de Rodica Croitoru, ediþia a II�a revã-
zutã ºi adãugitã, Bucureºti, Editura All, 2008.

29Aºa cum observã Habermas, „pentru Kant nu existã încã o crimã a rãzboiului“ (Jürgen Habermas, op. cit.,
p. 193). E drept, însã, cã filosoful german se referã la rãzboiul limitat, praticat în secolul sãu, departe de barba-
ria ultimelor decenii ale epocii actuale, când rãzboiul total, care anihileazã deopotrivã civili ºi militari, pare a
fi devenit o regulã.

30 Se traduce, de obicei, prin „perspectivã cosmopolitã“ ºi, respectiv, „drept cosmopolit“ (este ºi varianta
adoptatã de Rodica Croitoru, citatã anterior, cf., de pildã, Immanuel Kant, op. cit., p. 84), însã terme-
nul „cosmopolitic“, folosit în forma „cosmopolitique“ de unele traduceri în limba francezã ale scrierii kantiene,
pare mai adecvat, fie ºi pentru cã evitã sensul curent al noþiunii de „cosmopolit“, adicã individ fãrã o patrie ºi
o identitate naþionalã precisã. În afarã de aceasta, radicalul „politic“ este înrudit conceptual cu kantia-
nul „bürgerlicher“.

31 Filosoful german recunoaºte, totuºi, în „al doilea articol definitiv“ al proiectului sãu, cã ideea unei civi-
tas gentium, care sã formuleze principiile universal recunoscute ale unui drept internaþional, rãmâne un dezide-
rat ideal (Immanuel Kant, op. cit., p. 78�83), de altfel, destul de ambiguu, deoarece ar conþine în sine ºi posibi-
litatea instalãrii unui despotism la scarã globalã. În practicã, se poate spera cel mult la apariþia unei confederaþii
de state în vederea pãcii eterne; Europa este, în vremea redactãrii proiectului kantian, singura care se apropie
de aceastã formã de agregare politicã.

32 Chestiunea aceasta a necesitãþii de a depãºi prin educaþie limitele ºi aspectele negative ale naturii
umane este tratatã de Kant în Ideea unei istorii universale tratatã din punct de vedere cosmopolitic. În legãturã
cu acest subiect, v. ºi Alexis Philonenko, Teoria kantianã a istoriei, trad. în limba românã de ªtefan Rusu,
Târgu Lãpuº, Galaxia Gutenberg, 2005, p. 104 sq., 169�170 (comparaþia între punctul de vedere kantian ºi
acela al lui Rousseau), etc, dar ºi notele lui Philippe Raynaud în Introducerea sa la traducerea în limba francezã
a scrierilor kantiene cu privire la istorie: Emmanuel Kant, Opuscules sur l’histoire, présentation par Philippe
Raynaud, traduction par Stéphane Piobetta, Paris, GF Flammarion, 1990, p. 22 sq.



ar-bore care creºte în deplina libertate a câmpiei se dezvoltã haotic,
aruncându�ºi ramurile contorsionate în toate pãrþile, arborii care cresc în pãdure,
siliþi de lumina puþinã a desiºului, vor creºte drept în sus, exprimându�ºi în
direcþie verticalã în-treaga vitalitate. Tot astfel, sugereazã Kant, într�o Europã
mereu agitatã de con-flicte violente, cultura ºi civilizaþia s�au nãscut, în mod
firesc, pentru a disciplina natura umanã.

O Europã a culturii ar putea fi, de altfel, soluþia unei probleme aparent insolu-
bile, aceea care opune dimensiunea federalistã ºi cea confederalã a proiectului
european. Se discutã de multã vreme cu privire la viitorul european în douã pa-
radigme de gândire care par ireconciliabile. Dupã unii autori, viitorul Europei
este integrarea treptatã a statelor europene într�o federaþie, având în vedere —
mai mult sau mai puþin — modelul Statelor Unite aleAmericii. De altfel, expresia
Statele Unite ale Europei are un anume trecut în literatura geopoliticã. S�a
arãtat, însã, cã formula nord�americanã a statului federal nu pare a fi adecvatã
în cazul Europei, deoarece aici avem de�a face cu state cu un trecut îndelungat,
cu limbi, culturi naþionale ºi tradiþii diferite, chiar dacã existã de mult ºi un
dialog cultural european. De aceea, criticii federalismului înclinã spre proiectul
alternativ al unei confederaþii a statelor europene, cu respectarea identitãþii
politice a fiecã-ruia dintre aceste state. La rândul sãu, acest proiect a fost criticat
ca ducând la o uniune prea vagã, fãrã contururi precise ºi fãrã posibilitatea de a
se exprima cu o singurã voce ºi, prin urmare, condamnatã sã rãmânã mai degrabã
maginalã în contextul internaþional.

Textele kantiene mai înainte amintite par a oferi o luminã în aceast chestiune,
tratând tema aceasta, cum am arãtat deja, în termenii unei tensiuni necesare între
real ºi ideal. Idealul, în viziune kantianã, este, fãrã îndoialã, acela al stat al naþiu-
nilor libere ºi egale între ele (ein Völkerstaat)33. Însã realist este, crede Kant, sã
ne aºteptãm la o anume rezistenþã a identitãþilor naþionale, care ar face ca o alianþã
voluntarã sau o „federaþie liberã de state“ (ein Völkerbund34) sã constituie o per-
spectivã mai realistã asupra viitorului Europei35. Aceasta din douã motive: pe de
o parte, un suprastat european ar fi privit ca o formã de dominaþie care ar încãlca
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33 V. ºi Monique Castillo, Gérard Leroy, op. cit., p. 104�106.Autorii atrag atenþia asupra unei anume con-

fuzii terminologice care domneºte în opera kantianã cu privire la ideile de stat federal, confederaþie, „stat al
naþiunilor“ (aceastã din urmã noþiune putând avea un antecedent în cartea a IX.a a scrierii lui Montesquieu De
l’Esprit des Lois, unde apare formula „une société des sociétés“, rezultând, aratã autorul, dintr�o convenþie
prin care „plusieurs corps politiques consentent à devenir une société des sociétés, qui en font une nouvelle,
qui peut s’agrandir par des nouveaux associés“: Montesquieu, De l’Esprit des Lois, introduction, chronologie,
bi-bliographie, relevé de variantes et notes par Robert Derathé, Paris, Éditions Garnier, vol. 1, p. 141). Cu
privire la ezitãrile terminologiei kantiene în dreptul internaþional, v. ºi J. Habermas, op. cit., p. 194�196.

34 În Ideea unei istorii universale…, în comentariul sãu la a ºaptea propoziþie, Kant vorbeºte despre nece-
sitatea unei Societãþi a Naþiunilor, întemeiatã pe un Foedus Amphyctionum, ca fiind o soluþie perfect posibilã
la problema de a construi un nou tip de relaþii între state. În substanþã, aceeaºi abordare a chestiunii se regã-
seºte, de asemeni, în Rechtslehre, § 54.

35 Ibidem. Aceastã alianþã, aºa cum a arãtat ºi Alexis Philonenko, ar fi trebuit sã fie motivatã, suplimentar,
de identitatea valorilor comune de civilizaþie, în special de ideea luptei împotriva despotismului ºi a barbariei
(Alexis Philonenko, op. cit., p. 122).

36 Aºa cum a arãtat Carl Schmitt în Begriff des Politischen, o asemenea derivã totalitarã a unui principiu
etic abstract este mereu posibilã, prin înlocuirea unei ordini conceptuale vechi, legate de ideea rãzboiului, cu alta,
care dezvoltã un vocabular al ordinii internaþionale bazate pe sancþiuni, pe tratate ºi pe o poliþie internaþionalã



libertatea statelor europene; pe de altã parte, aceastã superputere europeanã ar
duce, mai devreme sau mai târziu, la apariþia unei noi forme de tiranie, cu atât
mai primejdioasã cu cât ar avea un caracter aproape universal36.

În afara acestor consideraþii, analiza kantianã conþine ºi o sugestie mai degrabã
implicitã, anume aceea cã viitorul Europei este legat de posibilitatea de a controla
politicul (adicã nu numai ceea ce filosoful german numeºte „Europa principilor“,
dar ºi ceea ce se prefigura în epocã a fi o „Europã a statelor naþionale“) prin cul-
turã, în primul rând, în viziune kantianã, prin reflecþia filosoficã lucidã, care face
efortul de a se înãlþa deasupra contingentului, în conformitate cu ideea pe care
ºi�o face filosoful de la Königsberg despre om ca fiinþã prin excelenþã raþionalã.
Progresul pe aceastã cale a dezvoltãrii potenþialului raþional al speciei umane este,
în viziunea kantianã, singura modalitate prin care umanitatea va rezolva problema
eternelor conflicte care apar inevitabil între indivizii umani. În aceastã privinþã,
Europa se poate defini, în conformitate cu punctul de vedere al lui Kant, prin vo-
caþia ei de a fi un fel de „institutor“ al întregii umanitãþi. Cu alte cuvinte, nu prin
extinderea la scarã planetarã a echilibrelor politice euro-pene, ci prin dominaþia
culturalã pe care o poate exercita în întreaga lume va putea Europa, crede filosoful
german, sã�ºi afirme vocaþia universalistã. Din nefericire, secolele care au
urmat au arãtat cã acest proiect filosofic kantian era mai degrabã unul utopic.

*
Ce înseamnã, aºadar, astãzi a fi european? Fãrã îndoialã, Europa de astãzi nu

mai poate fi nici Europa umaniºtilor, nici Europa lui Kant, aceea care putea avea
pretenþia de a vorbi în numele întregii umanitãþi. Sub presiunea istoriei sale, dar
ºi a istoriei altor culturi ºi civilizaþii, Europa a descoperit treptat o artã a convie-
þuirii între grupuri umane distincte care ni se pare astãzi cã poate sã constituie
adevãratul fundament al unei identitãþi europene. Ortega y Gasset are, în eseul
sãu cu privire la Europa ºi ideea de naþiune, o observaþie extrem de interesantã:
societatea, scrie umanistul spaniol, este „convieþuirea unor indivizi umani sub un
sistem de uzuri“37, adicã (putem traduce în alþi termeni) sub regimul unor con-
strângeri care depãºesc nivelul simplei interacþiuni între indivizi. Cu alte cu-
vinte, scrie Ortega y Gasset, aºa cum acceptãm constrângerea gramaticii limbii
în care interacþionãm cognitiv, la fel acceptãm un fel de „gramaticã a comporta-
mentului social“ care reglementeazã alte forme de interacþiune a indivizilor
umani. Aceastã gramaticã socialã nu este produsul unei voinþe personale, ci este
mai degrabã rezultatul unei îndelungi convieþuiri, a unei îndelungi vecinãtãþi
între popoare ºi între moduri de viaþã distincte38 ºi ea se exercitã ca presiune a
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exercitatã de organisme suprastatale a cãror menire ar fi sã asigure respectarea dreptului în relaþiile dintre state.
Cã acest mod de a privi problematica relaþiilor internaþionale poate duce la rezultate contrarii, pentru cã nu va
putea ocoli abordarea relaþiei dintre state în termenii opoziþiei esenþiale între amic ºi inamic, o dovedesc nu
numai experienþa interbelicã a Societãþii Naþiunilor, evocatã de Schmitt, dar ºi evenimente istorice mai recente.

37 José Ortega y Gasset, op. cit., p. 94.
38 Antropologia a cercetat uneori, cu rezultate interesante, acest fapt social al convieþuirii între culturi di-

ferite care se întâlnesc ºi se influenþeazã reciproc, în Europa Centralã poate mai mult decât în alte zone ale con-
tinentului european. O recentã lucrare de acest gen, consacratã fenomenului cultural al „vecinãtãþilor“ în spa-
þiul transilvan, a publicat un grup de cercetãtori condus de antropologul Vintilã Mihãilescu: Vintilã Mihãilescu
(coord.), Gabriela Coman, Anne Schiltz, Ferenc Pozsony, Vasile ªoflãu, Vecini ºi Vecinãtãþi în Transilvania,
ediþia a doua revãzutã ºi adãugitã, Bucureºti, Editura Paideia, Colecþia de antropologie, 2003.



unei tradiþii care presupune acceptarea reciprocã drept semn de normalitate, ca
presiune (scrie Ortega y Gasset) a unei opinii publice (fenomen pe care îl moºte-
nim de la civilizaþia greacã), opinie publicã în care rãsunã, de cele mai multe ori,
o voce distinctã de aceea a statului sau a autoritãþii centrale.

Sub semnul acestei bune tradiþii a „vecinãtãþii europene“ nu este nevoie nici
de o autoritate centralã, nici de o putere dominantã care sã impunã dialogul între
popoarele ºi între culturile europene. Europenii au dezvoltat, de altfel, de�a lun-
gul unei istorii milenare acest gen de socialitate produsã de sentimentul vecinã-
tãþii, fapt care a transformat Europa într�o experienþã istoricã aparte. De cele
mai multe ori, puterea politicã dintr�un stat sau din altul, în numele, cum s�a
spus uneori, al unei „teologii politice monoteiste“ care moºteneºte trãsãturile
Dumne-zeului gelos ºi represiv al Vechiului Testament, a încercat mai degrabã
sã împie-dice dezvoltarea unui asemenea gen de socialitate care depãºeºte
frontierele ºi li-mitele lingvistice ºi culturale, mizând, dimpotrivã, pe izolarea ºi
îngrãdirea po-poarelor europene în limitele unor doctrine a opoziþiei reciproce
dintre naþiuni ºi culturi. Chiar ºi în epoca noastrã, aparent mult mai înclinatã sã
accepte normali-tatea convieþuirii între identitãþi naþionale diferite, puterea
politicã resimte per-manent aceastã tentaþie de a se folosi de identitãþile naþionale
ca de un prilej de manipulare a opiniei publice ºi avem destule exemple de acest
fel chiar în vre-murile cele mai recente.

Aceastã Europã a vecinãtãþilor existã ca potenþialitate, ca virtualitate (ea se
iveºte, spontan, la orice întâlnire a tinerilor aparþinând unor arii geografice distincte
ale continentului, fiindcã tinerii sunt, de obicei, mai puþin supuºi unor presiuni
ideologice sau unor prejudecãþi). Aceastã nouã Europã, însã, deocamdatã încã vir-
tualã, va trebui sã fie creatã în fapt printr�un efort comun al europenilor de depãºire
a limitelor culturale ºi a graniþelor artificiale impuse de vechea Europã a politicienilor.
Însã o asemenea creaþie, pentru a fi durabilã, presupune nu numai sublinierea unor
tradiþii de convieþuire între popoarele europene care au fost, de multe ori, repri-
mate de puterea politicã, dar ºi redescoperirea unitãþii culturale a Europei.

De aceea, putem spune, transformând o formulã des întâlnitã, cã Europa de
mâine va fi o Europã a identitãþii culturale comune ºi a vecinãtãþii dintre indivizi
sau nu va fi deloc.
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