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Abstract. This essay starts from the work of Eric Hobsbawm, Nations and
Nationalism since 1780: programme, myth, reality, which argues that the
eighteenth century Europe has „invented the traditions“ in order to legiti-
mate the „nation-states“ . The author considers that the same phenome-
non takes place in the present course of European construction. This time,
it is about a „reinventing of traditions“, i.e. a reinstitution of the symbols
of national identities at European scale to accommodate and legitimate
the new institutions. Using the „centre-periphery“ model, elaborated by
Stein Rokkan, she emphasis the complex and asymmetrical interactions
between national identities within the supranational institutions which de-
fine the UE.
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Ideea centralã a prezentului eseu a pornit de la o reconsiderare a lucrãrii lui
Eric Hobsbawm Naþiuni ºi naþionalisme la 1780, în care autorul analizeazã pro-
cesul prin care, în Europa secolului al XVIII-lea, anumite tradiþii au fost „create“
în mod artificial pentru a legitima ideile „naþionalismelor“ emergente, precum ºi
conceptul de „stat-naþiune“. Hobsbawm foloseºte termenul de „tradiþii inven-
tate“ pentru a denumi acele simboluri naþionale folosite de monarhi cu scopul de
a le justifica existenþa ºi autoritatea instituþiilor statale.1 Consider cã un fenomen
similar se produce ºi în cazul consolidãrii unei identitãþi europene ºi al proce-
sului de construcþie europeanã. Astfel, se poate vorbi despre o „reinventare a tra-
diþiilor“, prin aceasta înþelegându-se de fapt o reevaluare a simbolurilor naþio-
nale la scarã europeanã, pentru a putea acomoda ºi legitima noile instituþii create
dupã al doilea rãzboi mondial. Intenþia care a generat acest demers de investigare
a problematicii identitãþii europene versus identitate naþionalã a avut la bazã ana-
liza ºi identificarea mecanismelor prin care noile valori europene au fost gene-
rate, acestea fiind apoi asumate, parþial sau integral, de statele membre ale Uniu-
nii. Teza prezentei lucrãri constã în adaptarea modelului Centru-Periferie, elabo-
rat de Stein Rokkan, la situaþia Uniunii Europene. În acest demers, am pornit de
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la modalitãþile prin care identitãþile naþionale au fost conturate în cadrul statelor-
naþiune, încercând sã analizez dacã procesul este similar ºi la o scarã mai largã,
putând fi regãsit ºi la nivelul instituþiilor supranaþionale ce definesc Uniunea Eu-
ropeanã.

Din perspectiva teoriei cultural-critice, relaþiile Centru-Periferie sunt caracte-
rizate de existenþa spaþiilor liminale, în care diferenþele culturale se articuleazã,
producând „construcþii imaginate ale identitãþii culturale ºi naþionale“2. În cadrul
Uniunii Europene, un astfel de „spaþiu liminal“ poate fi identificat în existenþa
unui anumit clivaj Est-Vest, ce s-a produs odatã cu extinderea Uniunii spre sta-
tele aparþinând fostului bloc comunist. Aderararea fostelor state comuniste a
constituit o provocare la adresa valorilor vest-europene, fãcându-se resimþitã ne-
voia reconcilierii diferenþelor culturale, istorice ºi economice într-un nou cadru
european. Extinderea spre est a constituit din punct de vedere cultural un test
menit sã demonstreze capacitatea de adaptare a instituþiilor europene de accep-
tare a unor tipuri diferite de culturi politice ºi sociale, dar ºi tolerarea unor seturi
distincte de mentalitãþi. În acest de proces de interacþiune, statele vestice au
adoptat comportamentul Centrului, impunând anumite structuri instituþionale ºi
modele economice, pe când statele estice au fost puse în situaþia de a reacþiona
ca o Periferie, importând prin imitaþie tiparele propuse de „nucleul tare“ al Uniu-
nii. Din acest punct de vedere, se poate observa o oarecare similaritate cu peri-
oada formãrii statelor naþiune în estul Europei. Astfel, „transformarea în state-
naþiuni a entitãþilor din Europa de Est este [...] efectul unei formule importate din
Apusul continentului, decât a unei evoluþii proprii acestei regiuni“3. Prin urmare,
se poate face o paralelã între procesul de formare a statelor-naþiune ºi consoli-
darea procesului de construcþie europeanã, pentru cristalizarea valorilor euro-
pene impunându-se, în primã instanþã, clarificarea conceptului de „identitate na-
þionalã“.

În definirea ideilor de naþiune ºi identitate naþionalã am optat pentru a utiliza
conceptele vehiculate de teoria cultural-criticã, ce considerã naþiunile, dupã mo-
delul deconstructivismului, ca fiind „artefacte“ sociale. Definiþia oferitã de Homi
K. Bhabha se înscrie pe aceste coordonate, acesta considerând naþiunile ca fiind
naraþiuni ale cãror origini se pierd în timpuri mitice ºi ale cãror dimensiuni nu
pot fi cuprinse în mod complet decât printr-un efort al imaginaþiei; imaginea pe
care ideea identitãþii naþionale o ocupã în mentalul popular poate uneori apãrea
ca fiind excesiv de metaforicã sau romanticã, însã „tocmai datoritã acestor tra-
diþii ale gândirii politice ºi ale limbajului literar, s-a putut constitui naþiunea ca
o idee istoricã foarte puternicã în vest“4. Din acest punct de vedere, naþiunea este
o idee a cãrei obligativitate culturalã constã în imposibila sa unitate ca forþã sim-
bolicã, ceea ce nu înseamnã a nega încercãrile de a reda identitatea naþionalã ca
pe o „naraþiune liniarã a progresului naþional, de la narcisismul originilor naþio-
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nale pânã la prezentul primordial al aºa-numitului Volk“5. În realitate, însã, con-
ceptul de identitate naþionalã este prin natura sa un concept ambivalent, construit
prin selecþia subtilã a anumitor evenimente istorice, politice ºi sociale, cu o pu-
ternicã componentã stereotipalã. Astfel, existã o serie de mecanisme de selecþie
ºi omisie, prin care anumite detalii ale realitãþilor istorice sunt fie uitate în mod
deliberat, fie distorsionate pentru a putea valida ideile familiare ale ordinii domi-
nante. Se creeazã, prin urmare, o anumitã „istorie miticã“ a naþiunii, ca o idee
menitã sã glorifice „convenþiile civilizaþiei vestice“, prin care identitatea naþio-
nalã îºi poate revendica o „autenticitate discretã“ ce rezultã prin contactul cu
„dominanþa occidentalã“6. Din acest punct de vedere, însuºi proiectul european
poate fi considerat rezultatul unei reconstrucþii mitice ale ideilor de pax romana
ºi de unitate religioasã apoi politicã, printre care se înscriu ºi proiectele ilumi-
niste ale „pãcii eterne“.

Anii ’50 atrag dupã sine o reevaluare a perspectivei naþionaliste care marcase
în mod fatidic continentul la începutul secolului al XX-lea. Tentativele incipien-
te ºi insuficient conturate de pace europeanã, din a doua decadã a secolului
trecut, vor servi drept model ºi vor fi încununate de iniþiativa franco-germanã.
„Europa celor ºase“ s-a manifestat ca fiind apanajul valorilor de libertate, demo-
craþie, prosperitate europeanã ºi stabilitate regionalã. Discursurile oficiale ale
elitelor politice din Vest comportã o translatare de la atitudinile fervente cu ca-
racter naþionalist la promovarea tendinþelor supranaþionaliste, ca unicã soluþie
viabilã pentru pacea ºi redresarea economicã a continentului. Colapsul statului
modern este depãºit prin construcþiile regionale cu tentã postmodernã.

Cu toate acestea, ideile politice ce privesc naþiunea ca sursã de unitate ºi uni-
versalitate nu au fost depãºite în mod irevocabil de cãtre noile realitãþi ale inter-
naþionalismului, supranaþionalismului sau ale globalizãrii. În realitate, se poate
afirma cã retorica discursului european este scrisã în tonurile subtile ale „prozei
naþionaliste pe care fiecare naþiune încearcã sã o impunã în sfera sa de influenþã“7.
Ceea ce le este propriu ambelor fenomene analizate, statele-naþiuni ºi construcþia
regionalã europeanã, este contestarea sau aversiunea acestora faþã de universali-
zare ºi globalizare. Ambele descind dintr-un impuls intern, al respectivelor co-
munitãþi ce priorizeazã particularul în raport cu generalul. Aceste fenomene sunt
„mai mult decât simple expresii nostalgice ale negãrii“, reprezentând de fapt „o
reafirmare a tendinþelor revizioniste privind modernitatea ºi progresul, o respin-
gere a structurii tehno-globale, dar ºi a sistemului mental de globalizare, ceea ce
presupune un principiu al echivalenþei între toate culturile“8. Particularitãþile nu
se structureazã doar ca simple forme de protest, ele pretind crearea unei ordini
simbolice proprii, care înlãturã vãlul uniformizãrii ºi potenþeazã diferenþa. Uniu-
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nea Europeanã se înscrie pe aceste coordonate, sloganul sãu cel mai utilizat ºi
mai cunoscut în rândul cetãþenilor membri fiind „unitate în diversitate“.

Nucleul proiectului european a fost structurat de cele ºase state, care vor dez-
volta puternice veleitãþi de Centru. Aparatul instituþional promovat de cele ºase
state membre este mai degrabã rezultatul unui proces, în care noii intraþi nu ºi-au
adus aportul într-un mod definitoriu, ci au luat ca atare tot ce era anterior creat.
Înseºi procedura ºi actul aderãrii obligã la o acceptare aproape necondiþionatã a
practicii instituþionale, a legislaþiei comunitare, funcþionând în mod impecabil
principiul imitaþiei. Structura instituþional-administrativã, normele ºi acquis-ul
comunitar au fost asimilate ºi introduse în ordinea internã de noii membri con-
form principiului enunþat de Gabriel Tarde. Sociologul francez identificã douã
tipuri de imitaþie, ºi anume: „imitaþia generativã, ce poate fi definitã ca o îmbi-
nare de imitaþii, ºi imitaþia imitativã, propagarea invenþiilor ºi a imitaþiilor aces-
tora în spaþiu ºi timp“.9 Într-o prima fazã a procesului de integrare europeanã,
statele nou aderate, aflate în postura unei Periferii, s-au pliat pe modelul „imita-
þiei imitative“, conformându-se standardelor oficiale stipulate de Centru. Astfel,
modelul de Uniune Economicã nu constituie doar produsul unei logici funcþio-
naliste, ci un model „sui generis“, rezultat din tratativele de reconciliere franco-
germanã. La rândul sãu, Uniunea Monetarã se materializeazã într-un mod simi-
lar, printr-un interes crescând franco-german de a depãºi neînþelegerile survenite
în contextul reunificãrii germane ºi pentru a revilatiza procesul de integrare. Franþa
ºi Germania se cristalizeazã ca un Centru activ, celelalte state membre adoptând
liniile de conduitã trasate de impunerea unor valori europene, în virtutea cãrora
rareori s-au fãcut concesii.

Acest fenomen se încadreazã în schema elaboratã de Stein Rokkan pentru
procesul de consolidare a statelor-naþiune. Potrivit lui Rokkan, relaþiile dintre
Centru ºi Periferie sunt caracterizate, în primã instanþã, „de o penetrare a Perife-
riilor de cãtre Centru pe douã axe. Pe axa autoritãþii coercitive, are loc construc-
þia statalã propriu-zisã, adicã supunerea Periferiilor de cãtre Centru. Pe axa stan-
dardizãrii, are loc construcþia propriu-zisã a comunitãþii statal-naþionale, adicã
omogenizarea comunitãþii identitare“10. Din punctul de vedere al teoriei cultu-
ral-critice, desãvârºirea practicilor de standardizare a identitãþilor naþionale ºi
culturale practicate prin intermediul statelor-naþiune a dus la crearea unei adevã-
rate „industrii culturale“, în care procedeul imitaþiei devine absolut. Identitatea
naþionalã este, prin urmare, o modalitate de instituire a obedienþei faþã de o anu-
mitã ierarhie socialã, întrucât „a vorbi despre culturã a fost dintotdeauna contrar
culturii. Cultura ca numitor comun deja conþine în mod embrionar acea schema-
tizare, acel proces de catalogare ºi clasificare ce o aduce în sfera administraþiei
publice“11. La nivel european, putem vorbi astãzi de cristalizarea unei culturi
europene aflate în formã incipientã ºi ale cãrei valori se supun aceloraºi meca-
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nisme de „inovaþie“ ºi „imitaþie“ ce au conferit ideii de naþiune dimensiunile sale
mitice. Noile „mituri“ europene sunt, poate în mod paradoxal, produsul libera-
lismului ideologic de provenienþã francezã ºi ale realismului economic de tip
germanic.

Din aceastã perspectivã, mitul unitãþii europene se materializeazã prin politi-
cile ºi instituþiile comune, care vor servi drept suport pentru acþiuni ºi decizii co-
mune. Implementarea lor funcþioneazã drept o reflectare a principiilor ºi valori-
lor europene, comune statelor vestice. Tratatele statueazã aceste similaritãþi ale
identitãþilor naþionale occidentale în mod explicit, iar cea mai importantã valoare
pe care Uniunea o instituþionalizeazã este „cetãþenia“ , pentru cã ea este dovada
apartenenþei la o anumitã comunitate, care se fundamenteazã mai degrabã pe tre-
cutul istoric ºi pe modelul cultural, decât pe unitatea lingvisticã. Aºa cum reiese
din Tratatul Uniunii Europene (1992), cetãþenia europeanã nu doreºte eliminarea
celei naþionale, ci completarea acesteia cu un set de drepturi adiþionale, tratatul
menþionând explicit interesul Uniunii de a proteja identitãþile naþionale. Totuºi,
modul în care statele nou aderate se raporteazã la ideea de „cetãþenie europeanã“
rãmâne problematic, acestea adoptând adeseori un comportament ambivalent, ce
include o reacþie de respingere a valorilor vestice, prin promovarea unui „loca-
lism“ exagerat. Exarcerbarea importanþei „regiunilor“ poate fi consideratã ca o
atitudine specificã Periferiei în relaþiile sale cu un Centru de putere. Prin negarea
unor valori percepute ca fiind strãine sau exterioare culturii proprii ºi impuse de
cãtre Centru, se contureazã noi spaþii liminale în care identitãþile sunt reconstrui-
te ca o alternativã la dominaþia Centrului. Acest comportament a fost observat ºi
de Stein Rokkan în ceea ce priveºte conturarea identitãþilor naþionale în interio-
rul unui stat aflat într-un proces de centralizare. Analiza sa vizeazã nu numai in-
teracþiunea unilateralã a Centrului cu Periferia, ci ºi reacþia celei din urmã la ac-
þiunile Centrului, „interconectarea Periferie-Centru“ efectuându-se pe douã axe:
a participãrii ºi a redistribuirii. Astfel, „pe axa participãrii are loc agregarea co-
munitãþii politice, în timp ce pe axa redistribuirii are loc procesul câºtigãrii drep-
turilor sociale“12.

Procesul se resimte ºi la nivelul Uniunii Europene, chiar dacã într-o primã
fazã ea a fost guvernatã doar de unilateralismul Centrului în raport cu Periferia.
Mecanismul de luare a deciziilor consfinþeºte logica consensului ºi a echilibrului
instituþional. Statele participã în mod egal la aceste procese, nici unul nefiind fa-
vorizat printr-un drept de veto acordat în mod absolut. Numãrul unic de comisari
pentru fiecare stat membru, în pofida faptului cã îngreuneazã procesul decizio-
nal, este o dovadã concludentã în acest sens. În momentul avansãrii cererii de
adeziune la Comunitate a unui nou stat, toate celelalte trebuie sã se pronunþe de
acord, iar ratificarea tratatului de integrare se realizeazã dupã regula unanimitãþii
pentru a evita orice speculaþii cu privire la asumarea unei poziþii de lider din par-
tea unui membru. Unanimitatea este preferatã ºi când instituþiile trebuie sã
adopte o politicã controversatã, ce ar putea suscita protestul pãrþilor membre. De
altfel, Uniunea a fost adesea acuzatã cã a înlesnit un sistem de votare ce avanta-
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jeazã statele mici, care sunt înclinate sã formeze coaliþii ºi sã acumuleze numãrul
minim de voturi pentru a-ºi promova iniþiativele legislative în Consiliul de Mi-
niºtri. Integrarea „parafeazã“ o nouã etapã de evoluþie pentru Periferii, care de-
vin implicate direct în procesul de construcþie europeanã, iar, de cele mai multe
ori, ele sunt beneficiarul principal al politicilor cu caracter economic, ce vizeazã
atingerea unui nivel de dezvoltare similar cu cel al vechilor membri. Este clar cã
orice politicã se întreprinde pe traiectoria instituþional-administrativã ºi politicã
deja stabilitã de Centru, dar Periferia nu este neglijatã. Odatã integratã, ea devine
membru cu drepturi depline. Concluzionând, relaþiile Centru-Periferie la nivelul
Uniunii Europene se subsumeazã unui scenariu care permite reacþii de naturã
dualã, în anumite circumstanþe, acesta putând fi considerat un comportament
preluat din procesul de constituire a statelor naþionale.

Ambivalenþa statelor-naþiune în ceea ce priveºte propriul lor trecut istoric
poate fi analizatã folosind afirmaþia lui Ernest Renan, conform cãreia la fondarea
unei naþiuni se impune necesitatea unui „act de amnezie, a uita fiind un factor
crucial al creaþiei“13. În mod similar, construcþia europeanã s-a bazat, în mare
parte, pe „uitarea“ deliberatã a istoriei de violenþe dintre naþiuni, a rivalitãþii isto-
rice franco-germane, dar ºi a diferendelor teritoriale existente între statele mem-
bre ale Uniunii. Autoritatea tradiþionalã a anumitor valori presupuse a fi „univer-
sale“ este fundamentatã, atât la nivel naþional, cât ºi la nivel european, de exis-
tenþa noþiunilor de Tradiþie, Popor, Stat de Drept, Culturã, a cãror valoare peda-
gogicã constã în reprezentarea lor de „concepte holistice localizate într-o nara-
þiune evoluþionistã a continuitãþii istorice“14. Interpretãrile tradiþionale asupra
acestor concepte au la bazã selectarea ºi analiza acelor evenimente ce au benefi-
ciat, din punct istoric, de o anumitã transparenþã sau vizibilitate. Mai exact,
cãutarea sensurilor ºi a valorilor are loc atât la graniþele unei entitãþi, în spaþiul
sãu periferic, cât ºi la centru, constând în cãutarea teritoriului indescifrabil ºi
originar în care „principiul consensual al performativitãþii“ identitare se articu-
leazã „prin opoziþie cu politicile destabilizatoare ale etniei, limbii, geografiei ºi
religiei“15.

La nivel comunitar, rivalitatea între tendinþe contradictorii a fost adesea tra-
dusã în crize politico-instituþionale mai intense sau mai slabe, care au testat re-
zistenþa construcþiei, ºi „loialitatea“ membrilor faþã de identitatea europeanã.
Accentuarea sau diminuarea rivalitãþilor poate fi subscrisã contextului, pentru cã
un nou val de extindere atrage dupã sine o reacþie particularã ºi un set de aspecte
de reglementat. Comunitatea a cunoscut din momentul instituirii sale cinci extin-
deri, care nu au degenerat într-un impas al sistemului instituþional, pentru cã
liantul care a fortificat procesul a fost permanenþa unei memorii colective ºi asu-
marea unui trecut comun, ambele artificial create însã care îndeamnã la conci-
liere. Adepþii procesului mizeazã pe realizãrile concrete pentru a contesta argu-
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mentul criticilor ce semnaleazã tendinþele federaliste sau confederaliste cu care
pare sã cocheteze Uniunea. Aceasta nu are pretenþia, cel puþin momentan, de a
se substitui identitãþilor naþionale, ci de a le împlini într-un mod satisfãcãtor la
un nivel supranaþional, care prin principiul subsidiaritãþii, al proporþionalitãþii
sau al transparenþei poate conferi soluþia optimã, atunci când ea lipseºte la nivel
statal sau nu poate fi îndeplinitã în mod corespunzãtor de autoritãþile naþionale.
Acomodarea, armonizarea ºi compatibilitatea sunt coordonate pe care se înscriu
politicile comunitare ºi care au fost interpretate drept feþe ale unui proces de „eu-
ropenizare“, adicã mãrci ale unei uniformizãri lente, dar progresive ºi ireversi-
bile.

Cu toate acestea, mai degrabã decât apanajul uniformizãrii, europenizarea se
prezintã ca un proces interactiv care urmãreºte realizarea unei convergenþe poli-
tice, fiind de fapt o modelare de standarde ºi valori la care statele îºi aduc propria
contribuþie. Problema unei noi identitãþi europene nu se poate contura, din acest
punct de vedere, la nivelul statelor membre, însã nici la un nivel supranaþional
al Uniunii propriu-zise, aceasta aparþinând unui „tãrâm de dincolo“, ce se si-
tueazã la graniþele prezentului ºi care „nu reprezintã un nou orizont, nici lãsarea
în urmã a trecutului, ci mai degrabã se constituie într-un moment de tranzit, în
care spaþiul ºi timpul pot fi transcense pentru a se crea figuri complexe ale dife-
renþei ºi identitãþii, trecutului ºi prezentului, [...] ale includerii ºi excluderii“16.
Urmãrirea realizãrii convergenþei politice se caracterizeazã prin existenþa unei
miºcãri oscilatorii a participanþilor, ce are loc între polul conformitãþii ºi cel al
respingerii modelului european, miºcare ce produce atât schimbãri de direcþii în
politica europeanã dar ºi o „dezorientare“, mai ales în rândul noilor membri,
pentru care aderarea este doar începutul unei explorãri ºi reevaluãri a propriei
identitãþi.

În acelaºi timp, indivizii se identificã din ce în ce mai mult ca fãcând parte
dintr-o comunitate globalã, experienþa „localã“ a acestora fiind în realitate o
mixturã de diferite norme ºi valori etnice, culturale ºi sociale. Astfel, „localita-
tea“ culturilor naþionale nu mai este, în contextul actual, nici unitarã, nici unifi-
catoare în relaþie cu sine însãºi, nici nu trebuie privitã ca fiind exterioarã sau
subordonatã unei identitãþi mai largi. Graniþa dintre naþional ºi european este
prin natura sa imposibil de trasat în mod desãvârºit, problema definirii diverselor
identitãþi ºi valori coexistente fiind „un proces de hibridizare, ce încorporeazã
noi popoare aflate în relaþie cu un corp politic, generând noi atitudini ºi înþele-
suri, ºi inevitabil, în ceea ce priveºte procesul politic, producând situaþii de anta-
gonism politic, precum ºi forþe imprevizibile ale reprezentãrii politice“17.

În concluzie, statele-naþiuni ºi Uniunea Europeanã se pliazã pe modelul Cen-
tru-Periferie ºi pot fi analizate din prisma acestuia, comportând reacþii ºi mani-
festãri similare, ce pot fi identificate la nivelul ambelor, dar ºi atitudini proprii,
rezultate dintr-un context istoric diferit. Legea imitaþiei poate fi perceputã drept
corolarul acestui model, pentru cã ea traduce în termeni concreþi interacþiunea
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dintre cele douã spaþii. Raportarea la acest model structureazã maniera în care va-
lorile europene sunt articulate ºi propagate în rândul membrilor ºi a cetãþenilor.
Ceea ce au în comun europenii este tocmai experienþa istoricã îndelungatã a
relaþiilor Centru-Periferie, precum ºi împãrtãºirea unor „mituri fondatoare“ ale
ideilor de naþiune, unitate statalã ºi identitate culturalã. Modelul Centru–Perife-
rie funcþioneazã ca impuls generativ al unor astfel de mecanisme de individuali-
zare a valorilor împãrtãºite de europeni, atrãgând o atitudine conformistã sau una
de contestare a acestora. Totuºi, mitul Europei unite, nu doar spiritual, ci ºi po-
litic, care a fascinat de-a lungul timpului o serie de gânditori, a fost împlinit de
proiectul franco-german care a promovat în prim-plan democraþia, toleranþa, ne-
discriminarea, libertatea, egalitatea, în ipostaza de „drepturi inalienabile“. Fã-
când o paralelã cu statul-naþiune, aceste valori se prezintã, asemenea naþiunii,
drept un artefact cultural, creat anterior proiectului european, ce au fost „redes-
coperite“ sau „reinventate“ pentru a fundamenta aceastã nouã entitate politico-
economicã ºi noua sa identitate culturalã.
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