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„Ave Occidens, noi orientalii, morituri te salutant.“

Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene

Din punct de vedere mitologic Europa face parte din acea categorie femininã
(ce nu le exclude pe nimfe) a cãrei apariþie este suficientã pentru a face sã se
aprindã un timp inima supremului zeu al Olimpului. Cadmos, cãutându-ºi sora
rãpitã de nesãþiosul zeu care de data aceasta se metamorfeazã în taur pentru a-ºi
împlini dorinþa, în loc sã se întoarcã la tatãl sãu, Agenor, cu nepreþuita izbândã a
regãsirii, întemeiazã, ca ºi fraþii sãi Cilix ºi Phoenix, cetãþi ºi dinastii. Dar, în
plus, descoperã ºi alfabetul. Celebrul alfabet fenician care se aflã la originea
celui grecesc.

Acestea sunt faptele povestite în legendã.
Din punct de vedere filosofic (aici cel puþin nedespãrþit de acela istoric)

Europa este „fiinþa istoricã ce transcende diferitele pãrþi ale continentului“ (Julien
Benda), o promisiune ºi o speranþã, „o nouã credinþã, întemeiatã pe principiul
universalitãþii“ (Marc Crépon) sau, generalizând ºi anticipând dupã principiul
viitorului în trecut faptele mitologice, o cãutare rãsplãtitã, o pierdere consolatã1
prin aflarea unui lucru care înseamnã o nouã posibilitate de fiinþare ºi de rãmâ-
nere în timp.

Este greu de spus dacã Europa ca porþiune de realitate delimitatã geografic ºi
constituitã istoric înseamnã mai mult (sau mai puþin) decât Europa ca ideal filo-
sofic, construcþie teoreticã sau aspiraþie spiritualã (pierdute în noaptea unei lumi
ce nu mai este). În istorie existã proiecte politice ºi proiecte filosofice ale inte-
grãrii europene, a cãror coloraturã culturalã, teologicã sau umanistã exprimã un
rãspuns la o situaþie de crizã (nãvãlirile barbare, ameninþarea creºtinãtãþii, prãbu-
ºirea augustei civilizaþii) sau sublineazã dorinþa de putere a unor conducãtori.

De la efortul lui Iustinian ºi al predecesorilor sãi de a þine în frâu „regatele
barbare“ ºi a restabili unitatea romanã a cãrei moºtenire o deþinea de fapt partea
orientalã a continentului, de la tentativa lui Carol cel Mare de a fonda un „Imperiu
al Occidentului“, ideea de a reface Europa, preluatã de Papa Inocenþiu al III-lea,
de Carol Quintul, de Frederic Barbarossa sau de Napoleon — a vizat o conducere
unicã, un sistem administrativ, un statut juridic ºi o direcþie intelectualã comune.

Actualul proiect de integrare europeanã aflat în curs de definitivare este
iniþiat în anii ’20 ºi se vrea o alternativã politico-filosoficã — centratã pe ideile
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de individ, personalitate ºi libertate — la societatea de masã vizibilã încã la acea
datã în Rusia ºi America, catastrofã sociologicã inevitabilã care avea sã loveascã
ºi Europa ºi Asia ºi sã îl determine pe Ortega y Gasset sã redacteze Revolta
maselor. Cantitativului ºi numericului pe care îl radiografiazã Ortega y Gasset
în conceptul masei învolburate de ura de sine, Richard Coudenhove-Kalergi, ini-
þiatorul proiectului paneuropean2 îi opune cultivarea personalitãþii ºi respectul
diferenþei, elogiul libertãþii însoþite de conºtiinþa responsabilitãþii, caractere do-
bândite prin exersarea ºi receptarea artei, religiei ºi politicii europene (aceasta
din urmã reprezentatã în principal prin forþa germanã). Acest proiect a fost sus-
þinut în perioada interbelicã ºi de francezi de stânga ºi de francezi de dreapta
având, cel puþin în cazul lui Julien Benda o nuanþã antigermanã3. În plus, ºi-a do-
vedit cu atât mai mult necesitatea dupã cel de-al doilea „rãzboi civil“ între naþiu-
nile surori ale Europei, ceea ce a condus la semnarea Pactului de la Bruxelles
care înfiinþeazã Uniunea Occidentalã (1948), apoi la proiectul economic al lui
Jean Monnet din 1957 considerat actul fondator al Uniunii Europene. (Robert
Schuman a dat doar citire Declaraþiei care a lansat construcþia comunitarã ºi care
îi poartã numele.) Procesul început prin lansarea Tratatului de la Roma care pre-
vedea „o fuziune a intereselor popoarelor europene, nu numai simpla menþinere
a echilibrului acestor interese“ este desãvârºit prin Tratatele de la Maastricht
(1992), de la Amsterdam (1997) ºi Nisa (2002) ºi prin supunerea la vot a Consti-
tuþiei Europene (2005). Aceasta este schiþa retrospectivã a integrãrii europene ca
sincronizare, armonizare ºi uniformizare a economiilor ºi instituþiilor statelor
membre ale organizaþiei continentale de integrare, în plan juridic, educaþional ºi
cultural, numitã Uniunea Europeanã, organism care contribuie ºi la accelerarea
ritmului reformelor necesare în statele din Estul continentului candidate la
aderare pânã în 2007 (dintre care face parte ºi România) prin instituþiile sale abi-
litate: Parlamentul European; Comisia Europeanã; Consiliul Uniunii Europene;
Curtea de Justiþie a Comunitãþilor Europene; Curtea de Conturi.

Universul geopolitic tulbure în care a progresat construcþia europeanã din
1950 pânã în 1990, când rãsturnarea regimurilor comuniste i-a determinat pe semna-
tarii tratatului asupra Uniunii Europene de la Maastricht (7 februarie 1992) sã-l nu-
meascã pe acesta act „refondator“, pune în luminã valoarea experienþei dobândite.

Mai mult decât atât, necesitatea de a substitui dezordinii comuniste o nouã
arhitecturã a continentului garantând pacea ºi favorizând reconstrucþia econo-
micã ºi consensul social impune o nouã înaintare a integrãrii europene.

„La Estul Continentului reconstrucþia economiilor deteriorate ºi trecerea la
democraþie pluralistã dupã mai bine de o jumãtate de secol de autoritarism nu se
efectueazã fãrã dificultãþi“ — constatã, între alþii, Pascal Fontaine4.

În acest context de locuire politicã excesivã, filosofia integrãrii europene apa-
re ca metadiscurs al proiectului politic al integrãrii, în acelaºi timp descriptiv, ex-
plicativ ºi normativ, având iluºtri precursori ºi exponenþi precum Leibniz, Kant,
Husserl, Heidegger, Julien Benda, Adorno, Habermas, Paul Valéry, Ortega y
Gasset, Denis de Rougemont, Richard Löwental, Alfred Weber, Jacques Derrida.
Filosofia integrãrii europene urmãreºte valoarea intelectualã ºi moralã a institu-
þiilor (metastatale) ale acestei noi entitãþi politice ºi a prevederilor tratatelor în
baza cãrora ia fiinþã aceasta. Altfel spus, raþiunea de a fi a acestei construcþii, sensul
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spiritual descifrabil în aceastã agitaþie pragmaticã, ce înseamnã a fi european,
care sunt consecinþele acestui statut obþinut prin drept, opþiune sau angajament.

A fi european înseamnã a te recunoaºte într-un model al europenitãþii. În ceva
universal care include ºi diferenþele specifice.

A fi integrat în Europa înseamnã ca identificarea aceasta sã fi recunoscutã de
aceia integraþi, de aceia care au aceastã identitate, sã fii recunoscut ca alteritate
complementarã, ca specie ce aparþine aceluiaºi gen. Atât ca individ separat, cât
ºi ca membru al unei unitãþi politice. Adicã în calitate de cetãþean.

Cetãþenia europeanã este, aºa cum se prescrie în Tratatul de la Maastricht, o
cetãþenie atributivã conferitã de statele constitutive ale Uniunii Europene,
fondatã pe reciprocitatea drepturilor între europeni, în fond un substitut al „na-
þionalitãþii“ europene; o cetãþenie fãrã naþiune.

Filosofia integrãrii europene ca reflecþie pluridisciplinarã abordeazã ºi si-
tuarea politicã a individului la graniþã între o cetãþenie autonomã ºi conflictualã,
cãtre o cetãþenie economicã ºi socialã, sau chiar culturalã, aºa cum remarcã o
autoare francezã, Catherine Wihtol de Wenden. „Europa care a simþit nevoia de
a se constitui începând din momentul în care a încetat a mai fi centrul lumii
punând capãt conflictului franco-german ºi «comerþului naþiunilor», a încercat
sã înlocuiascã lumea statelor printr-o cetãþenie transnaþionalã, mai mult econo-
micã ºi culturalã, decât politicã, în faþa mondializãrii.“5

ªi totuºi, aºa cum remarcã aceeaºi autoare, „Europa cetãþenilor“ care a fãcut
un salt calitativ la Maastricht (1992), depãºind „Europa lucrãtorilor“ din 1957,
nu se poate constitui printr-un decret, nici printr-un tratat.

Cãci europenitatea este cu putinþã ºi fãrã integrare ºi poate fi caracterizatã în
funcþie de raportarea individualã ºi instituþionalã la valorile europene, în prin-
cipal trei, de la care se revendicã toate celelalte: conceptul grec al individuali-
tãþii, conceptul roman al justiþiei ºi cetãþeanului, conceptul biblic al persoanei
umane. Altfel spus raþionalitate, libertate ºi respectul tradiþiei.

Cetãþenii unui stat sau statul însuºi prin reprezentanþii lui la un moment dat
se pot raporta la Europa oportunist sau pragmatic, cu orgoliu ºi vanitate sau cu
sinceritate ºi bunã credinþã. Aceastã din urmã raportare, care traduce atitudinea
cea mai adecvatã, poate fi cuviincios subalternã sau complexatã (proprie celui
care nu se simte încã pregãtit pentru a pãºi în „salonul european“), „euroscep-
ticã“ sau fireascã (proprie celui educat sau, mai degrabã, autoeducat în respiraþia
valorilor europene, a cãutãtorului neobosit al Europei).

La ora deschiderii cãtre Est a Uniunii politice, când „Europa“ însãºi se cautã,
traversând o crizã de legitimitate (al cãrei semnal este ºi votul negativ dat Con-
stituþiei Europene în Franþa ºi Olanda în vara acestui an) raportarea la Europa
presupune ºi o raportare la timp: la timpul integrãrii europene care include
respectarea termenului de aderare, dar ºi la timpul european ca timp al eficienþei
ºi al profitului, ca timp al proiectului ºi al realizãrii lui. Timpul care a rãmas pânã
la aderare presupune renunþarea la inerþii ºi luarea în calcul a dezavantajelor, dar
ºi speranþa unei noi fiinþãri politice ºi a câºtigãrii unui plus de libertate: ºi acest
timp este o pedeapsã ºi un dar, o cãdere din „paradis“ ºi posibilitatea unei noi
identitãþi. Aceastã raportare urgentã nu exclude ºi diferenþa specificã a timpului
integrator al memoriei ºi imaginaþiei, a timpului interiorizat al creaþiei, receptãrii
ºi meditaþiei, a timpului comunicãrii.
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Cetãþeanul român se aflã la porþile Uniunii Europene în momentul în care
însuºi cetãþeanul Europei se aflã la rãscrucea mai multor drumuri între indivi-
dualisme ºi identitãþi colective (regionale, religioase sau etnice), între treapta lo-
calã, naþionalã sau internaþionalã, între universalism ºi revendicarea specifici-
tãþii: „Dacã Europa se cautã, aceasta este pentru cã inventarea identitãþii europe-
ne este în cãutarea propriului imaginar, un imaginar care trebuie în acelaºi timp
sã se apere de capcana de a-ºi ascunde diferenþele printr-o identificare reductivã,
unificatoare ºi mincinoasã ºi sã defineascã unitatea (...): nu eºti mai puþin
francez, dacã eºti european sau musulman; poþi fi catalan, corsican sau breton,
definindu-te în acelaºi timp ca european ºi ca naþional al unui stat membru“6.
Dacã cetãþenia europeanã pare a fi „textura socioculturalã a Europei politice“
care, altfel, ar rãmâne, dupã expresia lui Jacques Delors, „un obiect politic neiden-
tificat“7, identitatea europeanã se exprimã, cel mai probabil, prin raportarea la
Europa ca simbol. Politicieni, finanþiºti ºi faianþiºti, filosofi ºi instalatori, mate-
maticieni-operatori ºi cãpºunari vãd în Europa un „obiect“ care unificã aspira-
þiile lor economice, juridice ºi comunitare. Cu toatã persistenþa disimetriei între
Est ºi Vest, cu toatã „dualitatea“ societãþii europene manifestatã prin constituirea
unei „Europe a elitei cetãþeneºti“ ºi a unei „Europe a muncitorilor“8, a unei
Europe constituite în jurul urbanitãþii ºi civilitãþii, limitate la indivizi care îm-
pãrtãºesc un limbaj comun (democraþie, stat de drept, aspiraþii la consens politic,
reconciliere, individualism ºi valorizare a vieþii private) ºi a unei Europe a
„excluºilor de la margine“9.

Simbol economic, juridic ºi politic, Europa este un „macro-semn“ de recu-
noaºtere culturalã, un mod de a locui în chip politic prin construcþie, deconstruc-
þie ºi reconstrucþie (prin creaþie instituþionalã, a instituþiei ca loc al acþiunii, dar
ºi a instituþiei ca „arhivã“, ca loc ce „pãstreazã memoria“10), dar ºi un mod de a
locui în chip poetic: prin creaþie pur ºi simplu, care presupune formare, defor-
mare ºi reformare. Descoperirea lui Cadmos sugereazã ºi sensul cãutãrii Eu-
ropei: gãsind altceva decât ne aºteptãm, trebuie sã adãugãm un nou început par-
cursului ºi sã fixãm în alte forme ceea ce am învãþat.

NOTE
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1. Poate Cadmos a gãsit-o totuºi pe Europa în
Creta, acolo unde o ascunsese jucãuºul zeu, feri-
citã, la casa ei cu cei trei copii (Minos al Cretei,
Radamantus al Insulelor Ciclade ºi Sarpedon al
Luciei) adoptaþi de regeleAsterion, ºi pentru a nu
tulbura echilibrul, a lãsat-o sã-ºi continue viaþa
cea nouã. Sau, dimpotrivã, în disperarea de a nu
fi regãsit-o, a inventat ceva care i-ar fi putut
substitui absenþa; imaginea sunetelor ce tânguiau
numele ºi fiinþa ei.

2. Richard N. Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa,
Wien, Pan Europa-Verlag, 1923; Richard N.
Coudenhove-Kalergi, Europa ohne Elend, Wien,
1936.

3. În Discours à la nation européenne (Gallimard,
1933) Julien Benda se pronunþã asupra „necesi-
tãþii de revenire la religia claritãþii, a raþionalitãþii,

a apolinismului ºi de a rupe cu religia secolului
al XIX-lea care cultivã dinamismul ºi iraþionali-
tatea creatoare“ ºi asupra unei Europe care „va
trebui sã ridice operele Inteligenþei deasupra ope-
relor sensibilitãþii“, a unei Europe care va însem-
na „o victorie a abstractului asupra concretului“.

4. Pascal Fontaine, L’Union Européenne, Paris,
Éditions du Seuil, 1994, p. 11.

5. Catherine Wihtol de Wenden, La citoyenneté
Européenne, Paris, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 1997, p. 15.

6. Ibidem, p. 16.
7. Ibidem.
8. Ibidem, p. 18.
9. Ibidem, p. 19.

10. Jacques Derrida, Du droit à la philosophie,
Éditions Galilé, 1990, p. 16.


