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Abstract. Trying to find a framework by which the abstract and impersonal
principles of constitutionalism can win a thymothic attachment, the present
study will follow Habermas assumption that the „republican ideal“ can be
saved by the transcending the limit(ation)s of the nation-states. On the
grounds that „in a future Federative Republic of the European States the
same legal principles should be interpreted from the point of view of the
different traditions and national histories, the classic «republican idea» of
political conscious integrity of a community (of free and equal people)“
appears as a depleted concept for the modern conditions in which the
nation/community, homogenous from the ethnic point of view, can be
characterized through common traditions and history.
For Europe, the solution will be envisioned by the emergence and maturation
of the „supranational regimes“, in which the republican ideals can be
(re)invested, approaching concepts such as: Constitutional patriotism,
transnational citizenship, efficiency, ethical universalism.
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Pe fondul „conceptualizãrii“ crizei suveranitãþii, studiul de faþã îºi propune o
analizã asupra resuscitãrii „proiectului“ (iluminist) cu privire la o Europã fede-
ralã ºi republicanã. Ca urmare, vor fi readuse în prim-planul investigaþiei con-
ceptul de eurorepublicanism ºi „derivatele“ sale tipice: responsabilitate univer-
salã; noua politicã ºi politica postsuveranã; tensiunile democraþiei liberale; au-
toguvernare ºi universalism etc.
Ideea republican-canonicã, atent concentratã pe integrarea democraticã, vo-

luntar-politicã, a unei comunitãþi constituite din persoane libere ºi egale, devine
(în perspectivã istoricã!) un concept epuizat. În plan european, soluþia va fi gi-
ratã de apariþia ºi de maturizarea „regimurilor supranaþionale“, în cadrul cãrora
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idealul republican poate fi (re)învestit prin apelul la: patriotism constituþional;
cetãþenie transnaþionalã; eficienþã; universalism etic etc.

Dacã, sub raport ideatic, suntem în prezenþa depãºirii distincþiei politologice
clasice — între liberalism ºi republicanism (cu accent pronunþat pe „discernã-
mânt politic“!) —, încercãrile de reconciliere au în vedere (re)organizarea vieþii
democratice în jurul unor instituþii ºi reguli suficient de stabile pentru a permite
participarea sistematicã a cetãþenilor la luarea deciziei publice, prin apelul la ci-
vism (cf. Habermas), ca formulã particularã de (re)facere a proiectului univer-
salist (cf. Kant).

Pe filiera teoreticienilor republicanismului francez care insistã, cu precãdere,
asupra termenului de naþiune (drept spaþiu al socializãrii politice), gândirea eu-
ropeanã preia un atare termen reconvertindu-l în „punct nodal“ al integrãrii eu-
ropene. Dacã la ora actualã mai existã ipoteze globaliste care mizeazã pe statutul
Uniunii Europene drept vector al „disoluþiei comunitãþilor naþionale“, se poate
remarca ºi o insistentã aplecare asupra potenþialitãþilor „integrãrii europene“, di-
ficultãþile provenind, mai cu seamã, dinspre statele-naþiune. Din aceastã per-
spectivã, „construcþia europeanã“ devine expresia ultimã a „religiei legii“ al cã-
rei primat asupra (auto)determinismului naþional submineazã tocmai ideea de
comunitate politicã ºi potenþialul de participare civico-democraticã. În acest
sens, realitatea istorico-politicã ne îmbie sã nu ignorãm „complexul ideologic
francez“ — laicitatea, secularizarea etc. — tradus prin metafora biblicã a „pietrei
din capul unghiului“ nou-edificiului republican. Ca atare, vocaþia laicitãþii fran-
ceze, aºa cum o repetã neobosit doctrinarii sãi fideli, nu s-ar putea reduce, exclu-
siv, la definirea raporturilor instituþionale dintre Stat ºi Bisericã.

Declarându-ºi vãdit intenþia de a pãtrunde chiar ºi în conºtiinþele pe care pre-
tinde sã le elibereze de orice tutelã (evident, în afara celei a Republicii!), sã le
„educe“ în spiritul valorilor veritabile (a se înþelege valorile republicanismului!)
ºi sã închege astfel o comunitate politicã, unitarã axiologic ºi dãtãtoare de sens
(Republica!), laicitatea este gânditã a desãvârºi ºi perpetua impostura religioasã
a statului republican, transformat într-o „contrabisericã“ secularã (în afara cãreia
nu existã altã formã de mântuire).

Transpusã în interiorul unei atari interpretãri, „diferenþa specificã“ între vi-
ziunea europeanã (francezã ºi germanã) privind Constituþia Europeanã va fi mar-
catã de faptul cã prima tinde spre centralism (cu un preºedinte direct ales al Con-
siliului European, dupã modelul celei de a cincea Republici franceze), în timp ce
ultima prevede liste de competenþe care sã evite centralizarea, tinzând spre fe-
deralism (cu un preºedinte direct ales al Comisiei Europene). Poziþia Franþei în-
clinã spre o formulã de facturã „interguvernamentalã“ axatã pe cooperare ex-
tinsã multiguvernamental. Cu rãdãcini puternice în „gaullism“ (recte: republicanism),
o viziune cum era cea a preºedintelui Chirac prevedea o Franþã al cãrei construct
filosofico-politic sã domine axa franco-germanã ºi, prin aceasta, Europa1.
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O (re)echilibrare a criticismului francez al anilor ’70 (îndreptat împotriva
procesului de integrare europeanã) stabilea faptul conform cãruia suntem
(de)plasaþi în interiorul ultimei etape a procesului global de diluare politicã. Po-
trivit lui Marcel Gauchet2 sau Pierre Manent3, o astfel de „crizã“ ar putea fi si-
tuatã (temporal) dupã ratificarea Tratatului de la Maastricht ºi exacerbatã de pri-
mele schematizãri ale Constituþiei Europene din 2005, sub rezerva cã „modelul
european“ nu este nici un fenomen original, nici specific.

Dacã ideea de „model european“ s-ar fi revendicat, în integralitate, pe filierã
francezã, atunci Europa ar deveni o entitate postpoliticã, cu referirea de rigoare
la cristalizarea ideologicã potrivit cãreia statul este „privat“ de putere/autorita-
rism, în favoarea autoritãþilor legale. Moment de cumpãnã, în viziunea lui Manent,
pentru cã procesul (care iniþial corespundea unui obiectiv politic bine stabilit de
naþiunile „europeniste“ — Franþa ºi Germania) se încarcã (a)politic, „þinându-se
departe“ de controlul statelor în cauzã.

Aºadar, nu este deloc surprinzãtor faptul cã republicanismul lui C. Lefort4 se
va distanþa voit de conceptul consacrat de „bun comun“, împãrtãºind cu spaþiul
liberalismului anglo-american o angajare „universalistã“, de sorginte iluministã.
În acord cu Jacques Rancière5, „democraþia“ ar constitui, astfel, principiul ab-
solut al politicii, cel care traseazã limitele puterii politice ºi ale bunei guvernãri,
extrãgându-ºi seva tocmai din marea lacunã a fundamentelor sale.

A contrario, nou-constructul european stabileºte cã puterea statului ºi puterea
celor bogaþi converg într-o schemã a managementului unic, a fluctuaþiilor de capital
ºi de populaþie, colaborare menitã a reduce efortul angaja(n)t al politicilor aferente.

Dacã pentru Marcel Gauchet sau Paul Thibaud6 încercãrile de resurecþie ºi de
recreare a unui nou model european pot fi localizate, în formã incipientã, în pre-
vederile Tratatului de la Roma din 1957, pentru R. Aron7 eroarea „pãrinþilor fon-
datori“ a fost generatã de faptul cã s-au ignorat (cu suficient voluntarism) dis-
tincþiile hegeliene între membrii societãþii civile ºi cetãþeni. Pentru Gauchet, uni-
versalismul european va rãmâne unul policentric tocmai prin atributele pe care
mizeazã proiectul european, acelea de nonexclusivitate ºi redeschidere, dar ºi de
dematerializare în favoarea naturii elitiste a modelului propus.

În acest sens, primatul conceptului de „universalism individual“ ºi de „simi-
laritate a pasiunilor“ a subminat orice încercare de a defini o nouã naþiune fede-
ralã, într-un teritoriu determinat. Se pare cã un atare „nivel implacabil“ a fost de-
cisiv în stabilirea procesului de lãrgire a europenitãþii înspre est ºi a acceptãrii
unor posibile negocieri cu Turcia. Sunt evenimente care ilustreazã, din perspec-
tiva filosofiei politice, transparenþa tendinþelor de disoluþie a corpurilor politice.

Distincþia necesarã între „ideea naþionalã“ ºi „idealul democratic“ poate fi
operatã pe fond republican, prin limitarea acestora la constrângerile sociale. De
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fapt, scurtcircuitarea idealului democratic al naþiunii istorice ar trebui aºezatã
între bornele pozitive ale principiului republican al suveranitãþii poporului, în
contextul în care democraþia republicanã este direct ºi substanþial determinatã de
identitate. Într-o revedere a principiilor fondatoare ale republicanismului mo-
dern, se poate evidenþia faptul cã rolul important nu mai aparþine statului-naþiu-
ne, ci, mai curând, oricãrei structuri politice care permite individului sã trãiascã
în libertate, prin cãutarea împlinirii proiectelor sale individuale ºi/sau a celor co-
mune. În alþi termeni, provocãrile globaliza(n)te ºi ratrapajele formelor tradiþio-
nal(ist)e ale „statului-naþiune“ — suveranitate, exclusivitate, egoism— nu pre-
supun neapãrat ca substanþa ideilor gândirii politice ºi ale democraþiei sã fie, în
totalitate, ameninþate. Stabilind legãtura istoricã dintre „naþionalism“ ºi „republi-
canism“, noile teorii din sfera gândirii europene se distanþeazã, vizibil, de mo-
delul relaþiei conceptuale interne. Cu precizarea cã proiectul construcþiei euro-
pene ar trebui separat de lamentourile sfârºitului politicului spre a putea fi
(re)ancorat/reacordat în/cu principiile cosmopolitismului kantian.

O atare perspectivã ubicuistã, tradusã habermasian8 drept „cotiturã cosmopo-
litã“, ar avea în vedere respectarea procesualã, prin luarea în considerare a drep-
turilor cetãþenilor ºi nu prin crearea unui stat global, ca principiu de regularizare
civilizatorie.

Dintr-o perspectivã comparatã între varianta francezã a paradigmei cosmopo-
lite ºi „activismul politic“ propus de Habermas, putem stabili cã, integratã pro-
cesului european, va rãmâne ideea de „naþiune civic-lãrgitã“ (inspiratã din prin-
cipiile de la 1789), construcþie discutabilã în contextul în care demersul teoreti-
cienilor francezi eºueazã în a repera tocmai dimensiunea politicã a „probleme-
lor“ specifice statelor europene.

Prin urmare, „republica“ ar trebui perceputã ca „loc comun“ al confruntãrilor
rezonabile ºi al doctrinelor divergente, opusã modelului liberal. Prin intermediul
diferendelor, existã, desigur, ºi posibile confruntãri între culturile naþionale (în
forma lor pluralã!), ceea ce ar face posibil recursul la arbitrajul unor topoi din
sfera culturii politice comune, asumaþi/acceptaþi drept principiu de bazã între
partenerii Comunitãþii Europene. În varianta cunoscutã, modelul european se
aratã a fi susþinut de „consensul“ rezultat prin confruntare, prin deliberare pu-
blicã, printr-o integrare politicã „pe orizontalã“, câºtigatã prin drepturi transna-
þionale ºi confirmatã prin împãrtãºirea suveranitãþilor naþionale.

Pe fondul teoriilor liberalismului republican ar exista o comunitate politicã
omogenã capabilã sã se acomodeze, sã împrumute ºi chiar sã „updateze“ versiu-
nile multiculturalismului ºi ale drepturilor grupurilor (minoritãþilor), oricare ar fi
acestea. În ciuda absenþei unei sfere publice singulare ºi a unui singur demos,
paradoxal, Europa pare sã posede modalitãþi politice de a uzita de o „unicã poli-
ticã deliberativã“ destinatã unui demoi multiplu9. Într-o atare opticã, „policultu-
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ralismul“ trãdeazã o versiune a pluralismului cultural care (co)existã (re)inven-
tãrii (de cãtre Uniunea Europeanã) a unui set minimal de valori politice. (Re)des-
coperirea Europei civice instituþionalizeazã schimbarea dinamicã dinspre spaþiul
diplomatic înspre cel domestic, din/spre politicã în/spre politici, din/spre demo-
craþii în/spre democraþie.

Pentru Bellamy ºi Castiglione10, liberalismul democratic poartã urmele („trace“)
vocaþiei constituþionalismului preliberal, care identificã proiectul constituþional
cu formele de guvernare ale politicii ºi compoziþia socialã. O atare echilibrare a
grupurilor politice disperseazã puterea ºi încurajeazã procesul de control ºi de
deliberare asupra conflictelor politice. Mizând pe o interpretare de sorginte „neoro-
manã“, Uniunea Europeanã devine un Commonwealth mixt, în care subiecþii
constituþiei nu sunt omogeni, ci heterogeni ºi chiar alogeni, aceastã „mixturã“
fiind posibilã într-un sistem unificat prin autoritate ºi reprezentare, predispus a
controla toate funcþiile guvernãrii.

Textura particularã a Uniunii Europene este astfel (re)vãzutã ºi din perspec-
tiva „deconstructivistã“ a relaþiilor internaþionale. Altfel spus, se poate vorbi de
o încercare de a depãºi „explicarea variabilelor“ în interiorul unei structuri fixe
(în politicã ºi politici) ºi de a resuscita impactul intersubiectivitãþii în contextul
social al procesului de integrare europeanã11.

Din perspectiva acestei schimbãri, ne-am regãsi în preajma impactului trans-
formativ al integrãrii de naturã normativã ºi instrumentalã, pentru cã principiile
„deconstructivismului politic“ recupereazã „normele“ dinspre social înspre legal
ºi prin examinarea aspectelor constituþionalismului european ºi ale practicilor
cetãþeneºti aferente.

Principii filosofico-politice pentru o Europã republicanã,
într-un context (ne)republican

În dimensiunea perspectivicã a opþiunilor clasice, proiectul filosofico-politic
al res publicii ar avea în vedere armonizarea a trei paliere: justiþia, realizatã prin
intermediul regulii generale a legii; bunul comun, acceptat drept cotã-parte a
unei constituþii mixte; libertatea, tradusã prin cetãþenie activã ºi încurajatã de in-
stituþii ce garanteazã alegerea liberã.

Potrivit lui Mouritsen12, discuþia purtatã în dialectele politicii liberalismului
ºi a republicanismului nu se mai justificã în mãsura în care aceste concepte nu
mai existã în forma lor purã. Fiind acceptate în prezenþa (i)mediatã a unor seturi
de argumente, valori, implementãri de concepte, aparent coerente, acestea se mai
pot face înþelese doar conjunctural. Spre exemplu, în apãrarea unui republi-
canism încãrcat de valenþe patriotice (aproximate prin noþiunea de patriotism
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cultural), Viroli13 susþinea cã acesta funcþioneazã dincolo de instituþiile republicane
sau de noþiunea de virtute civicã, cea din urmã confirmând, potrivit lui Morrow14,
faptul cã valoarea ei ar consta în susþinerea raþionalã a sistemelor politice.

Pentru D. Miller15, în schimb, obiectivele eurorepublicanismului ar viza:
„identitatea naþionalã“ ºi „încrederea civicã“, marcã a cetãþeniei republicane;
„statele-naþiune“, devenite „facþiuni“ la nivel european, prin promovarea pro-
priului interes în defavoarea bunului comun al Uniunii Europene, cu menþiunea
cã, dacã „(pre)condiþiile motivaþionale“ ale cetãþeniei europene lipsesc, nu pu-
tem fi în prezenþa emergenþei constituþiei patriotice. Acestora li se mai adaugã
constituþia mixtã, drept „traducere“ a libertãþii ca nondominaþie ºi ofertantã pen-
tru diverse variante de participare democraticã, ºi conceptul de motivare, drept
substitut activ al virtuþii civice. D. Miller rãmâne sceptic în ceea ce priveºte exis-
tenþa unor (pre)condiþii instituþionale aferente cetãþeniei europene, pe conside-
rentul cã Uniunea Europeanã ºi-ar pãstra statutul oligarhic ºi poate mai puþin pe
cel democratic, protecþia constituþionalã câºtigând în importanþã, în defavoarea
idealurilor republicane ale angajãrii civice.

Dacã provocãrile adresate republicanismului îºi mãresc miza la nivel su-
pranaþional, teoriile neorepublicane îºi propun distanþarea faþã de cele douã ten-
dinþe esenþiale ale republicanismului clasic: varianta tare a rolului constitutiv al
virtuþii civice în realizarea „politicii bune“ ºi ostilitatea republicanã declaratã vi-
zavi de „facþiuni“16. În interiorul aceloraºi imperative, Skinner17 sau Pettit18 pro-
puneau înlocuirea republicanismului populist cu o variantã pluralistã, în care to-
leranþa sã fie garantatã prin diversitate ºi multiculturalitate.

(Re)activarea republicanismului european ar trãda preocuparea constantã
pentru realizarea politicã a „balanþei guvernãrii“ ºi a alegerii „nondominate“ —
cerinþe care ordoneazã, de altfel, diferenþele majore dintre liberalism ºi punctul
de vedere clasic al republicanismului, în care, chiar dacã teoria drepturilor na-
turale lipseºte, acestea (drepturile) sunt susþinute istoric ºi fãcute posibile prin in-
termediul legilor ºi cutumelor.

Varianta guvernãrii republicane a Uniunii Europene se axeazã pe ordonarea
normativ-calitativã a construcþiei spaþiului civic în care cetãþenii împãrtãºesc
sensul asociaþional de „sferã comunicaþionalã“ ºi privesc „buna guvernare“ ca
participare concretã în interiorul sferelor publice. Ideile republicane de libertate
ºi guvernare mixtã devin imperativele centrale ale soluþionãrii problemelor de
construcþie ale politicii europene.

În lipsa angajãrii reale a demos-ului civic european (pe fondul acceptãrii fap-
tului cã, de facto, ar exista deja un demos economic ºi funcþional), republicanis-
mul clarificã problema participãrii drept politicã ce emanã din interiorul dimen-
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siunii cultural-emoþionale a cetãþeniei, drept afinitate preexistentã ºi confirmare
a apartenenþei.

O atare opþiune (re)uneºte elementele reale ºi simbolice ale res publicii, susþi-
nând un mai mare grad de motivare ºi implicare politicã, pe fondul unei lipse de
unitate organicã între ceea ce se acceptã drept demoi multipli.

Dacã, pe urmele definiþiei celei de-a treia accepþii a libertãþii ca nondomina-
þie, Pettit încuraja combinarea recunoaºterii pluralismului posibilitãþilor cultu-
rale, bazate pe un set minim de valori împãrtãºite, pentru Eriksen19, în scopul
justificãrii civismului european, Europa ar trebui sã decupleze noþiunile de „ce-
tãþenie“ ºi de „naþionalitate“ de la „panoul central“ al democraþiei deliberative,
spre a le (re)integra unui „sistem de acomodare a diferenþelor“.

În loc de concluzii: o posibilã republicã a europenilor?

Proiectul Europei ca republicã, altfel spus drept concert al puterilor suvera-
ne, traduce unitatea europeanã prin sinonimia unire ºi armonizare a intereselor.
Problema practicã a unui sistem general funcþional, oferit prin varianta endemicã
a balanþei puterilor continentale, al echilibrului european, stabileºte cã, de fapt,
nu existã o conexiune realã ºi necesarã între ideea balanþei puterilor ºi aceea a
integrãrii europene.

Propunând o schemã funcþionalã care sã asigure legãtura între discursul po-
litic ºi sfera publicã dominantã, Kostas A. Lavdas20 învestea conceptul de Repu-
blicã a europenilor cu imperativul dezvoltãrii instituþionale din unghiul delegãrii
autoritãþii, confirmând faptul cã sistemul politic al Uniunii Europene a eºuat în
a încuraja atributele normative necesare civismului european, întreþinând un spa-
þiu comunicaþional interferent, specific diferitelor sfere publice, pe fondul in-
teracþiunii unei baze civice comune.

Potrivit lui Chryssochoou21, dacã reformele europene recente au eºuat în a
rectifica deficienþa democraticã, contribuind la consolidarea unui sistem regu-
latoriu european, cetãþenii europeni nu au reuºit sã confere sens „ataºamentului
civic“ ºi sã gãseascã sursele independente ale „input“-ului politic orientat înspre
legitimitatea liberei deliberãri publice. Cu menþiunea cã tot ceea ce ar þine de ce-
tãþenia republicanã22 (cultivatã prin educaþie republicanã — drept capacitate
moral-independentã) ar putea conferi un sens real civismului doar prin (re)echi-
librarea unui rãspuns oferit modului de a vedea în „proiectul european“ o comu-
nitate unitã de argumentul comun al finalitãþii ºi prin înþelegerea lãrgitã a con-
ceptului de libertate.
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19 E. O. Eriksen ºi J. E. Fossum, Democracy in the European Union, London, Routledge, 2000.
20 Kostas A. Lavdas, loc. cit.
21 D. N. Chryssochoou, Theorizing European Integration, London, Sage, 2001.
22 În dezbaterea axatã pe tema Reconstrucþiei instituþionale a României: o nouã republicã (19 iunie 2007),

Vladimir Tismãneanu identifica trei parametri esenþiali pentru reforma culturii politice: delimitarea de trecutul
totalitar; clarificarea doctrinarã a partidelor; asanarea discursului public, drept condiþii pentru apariþia ºi susþi-
nerea „unei viziuni comune asupra binelui public“.



Într-o aºa zisã dilatare politico-semanticã, res publica s-ar baza pe efortul
unor cetãþeni capabili de a ajunge la o decizie deliberatã în promovarea bunurilor
publice (care exced politicile electorale), prin intermediul asociaþiilor civice ba-
zate pe practicile virtuþii, ale libertãþii ºi reconcilierii punctelor de vedere divergente.

Astfel, dacã Europa nu a ajuns (încã!) sã-ºi desãvârºeascã potenþialul maxim
al „ordinii politice“, europenismul încearcã sã-ºi dezvolte heterogenitatea inter-
nã, pe fondul unui liberalism externalizat.

O atare naturã (aparent) funcþionalã la nivel european este în mãsurã a (re)con-
firma principiile republicane, potrivit cãrora Uniunea Europeanã se dovedeºte a
fi o „comunitate politicã“ marcatã de (pre)condiþiile „policulturalismului civic“.
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