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INTRODUCERE

Mentalitatea déjà-vu
În una dintre ultimele zile ale lunii iunie 1914, o telegramã a ajuns într-un oraº-garnizoanã de la graniþa Imperiului Habsburgic. Telegrama consta dintr-o singurã
frazã scrisã cu majuscule: „SE ZVONEªTE CÃ MOªTENITORUL TRONULUI A FOST ASASINAT LA SARAJEVO”. În stupoarea momentului, unul dintre ofiþerii
împãratului, contele Battyányi, a început brusc sã vorbeascã în limba sa maternã, maghiara, dezbãtând cu
compatrioþii sãi moartea arhiducelui Franz Ferdinand, un
om despre care se spunea cã îi favorizase pe slavi. Locotenentul Jelacich, un sloven circumspect în privinþa ungurilor – în special din cauza presupusei lor lipse de loialitate
faþã de tron –, a insistat ca discuþia sã se desfãºoare în
germanã, potrivit uzanþei. „Atunci, voi spune asta în germanã”, a consimþit contele Battyányi. „Eu ºi compatrioþii
mei suntem de aceeaºi pãrere: Noi putem sã ne bucurãm
cã ticãlosul a pierit.”
Acesta a fost sfârºitul Imperiului Habsburgic multietnic – cel puþin în felul în care l-a redat Joseph Roth,
în romanul sãu magistral Marºul lui Radetzky1. Dispariþia
finalã a imperiului a fost deopotrivã fatalitate, asasinat,
suicid ºi, pur ºi simplu, ghinion. În timp ce istoricii nu
cad de acord dacã prãbuºirea imperiului s-a produs prin
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moarte naturalã, din cauza epuizãrii instituþionale, sau printr-un asasinat violent cauzat de Primul Rãzboi Mondial, fantoma experimentului habsburgic eºuat continuã sã bântuie
cugetul europenilor. Oszkár Jászi – martor (ºi istoric) al
sfârºitului monarhiei – avea perfectã dreptate când scria,
în 1929, cã „dacã experimentul statal austro-ungar ar fi
fost cu adevãrat reuºit, monarhia Habsburgilor ar fi soluþionat pe teritoriul ei problema fundamentalã a Europei
actuale… Cum este posibil ca diverse individualitãþi naþionale, cu idealuri ºi tradiþii divergente, sã fie unite în
aºa fel încât fiecare dintre ele sã îºi poatã continua existenþa specificã, limitându-ºi însã totodatã suveranitatea
naþionalã îndeajuns încât o cooperare internaþionalã eficientã ºi paºnicã sã devinã realizabilã?”2
Dupã cum se ºtie, experimentul nu a ajuns niciodatã
la o concluzie finalã, deoarece Europa nu a izbutit sã
soluþioneze problema ei cea mai spinoasã. Povestea relatatã de Roth constituie mãrturia percutantã a faptului
cã, atunci când lumi politice ºi culturale, create artificial
de mâna omului, ajung sã disparã, fenomenul este rapid.
Sfârºitul propriu-zis este atât rezultatul natural al unor deficienþe structurale, cât ºi echivalentul unui accident de parcurs – o consecinþã neintenþionatã, sã spunem, sau un act
de somnambulism, un moment specific care îºi are dinamica proprie. Este inevitabil ºi imprevizibil, în egalã mãsurã.
Trecem noi oare, în Europa de azi, printr-un „moment de dezintegrare” similar? Decizia democraticã a
Marii Britanii de a pãrãsi Uniunea (ceea ce, în termeni
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economici, este echivalentul ieºirii din UE a douãzeci de
state membre mai mici) ºi, în egalã mãsurã, ascensiunea
partidelor eurosceptice, pe continent, semnaleazã cumva eºecul recentei noastre tentative de a soluþiona problema fundamentalã a Europei? Este oare Uniunea
Europeanã sortitã sã se dezmembreze, la fel cum s-a întâmplat cu Imperiul Habsburgic? Este oare 2017 – marcat de alegeri cruciale în Olanda, Franþa ºi Germania –
menit sã fie un an la fel de decisiv ca 1917?
Jan Zielonka a remarcat pe bunã dreptate cã „avem
multe teorii privind integrarea europeanã, însã practic
niciuna privind dezintegrarea europeanã3.” Lucrul acesta nu este întâmplãtor. Arhitecþii proiectului european
s-au amãgit atunci când au crezut cã, evitând sã menþioneze fatidicul cuvânt „D”, alegeau calea sigurã pentru a
împiedica sã se întâmple aºa ceva. Pentru ei, integrarea
europeanã era ca un tren de mare vitezã – neoprind niciodatã ºi neprivind niciodatã înapoi. A fost preferatã strategia de a face ca dezintegrarea sã fie de neconceput, în
detrimentul strategiei de a face ca integrarea sã fie ireversibilã. Dar existã încã alte douã motive pentru lipsa
unor teorii privind dezintegrarea. Primul se referã la problema definiþiei: Cum poate dezintegrarea sã fie deosebitã
de reforma sau reconfigurarea Uniunii? Oare plecarea
unui grup de þãri din zona euro sau chiar din Uniunea
propriu-zisã echivaleazã cu dezintegrarea UE? Sau poate
declinul influenþei globale a Uniunii Europene ºi anularea unor înfãptuiri majore ale integrãrii europene (ca,
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de pildã, libera circulaþie a persoanelor sau abolirea
unor instituþii, cum ar fi Curtea de Justiþie a Uniunii Europene) ar putea fi dovada dezintegrãrii? Oare apariþia
unei Uniuni Europene cu douã viteze ar putea echivala
cu dezintegrarea, sau aceasta nu reprezintã de fapt decât
un pas spre o Uniune mai strânsã ºi mai desãvârºitã? Ar fi
posibil ca o Uniune populatã cu democraþii iliberale sã
continue acelaºi proiect politic?
Apoi, ironia face ca, exact atunci când teama de dezintegrare pune stãpânire pe liderii politicii ºi pe opinia publicã, Europa sã fie de fapt mai integratã decât oricând
înainte. Criza financiarã a fãcut ca ideea unei uniuni bancare sã devinã realitate. Necesitatea de a avea o reacþie
eficientã în faþa creºterii ameninþãrilor teroriste i-a constrâns pe europeni sã coopereze – mai mult decât oricând
în trecut – în domeniul securitãþii. ªi, în mod paradoxal,
crizele multiple cu care se confruntã în prezent Uniunea
i-au determinat pe germanii de rând sã se intereseze în
mod special de problemele economiei greceºti ºi italiene,
în timp ce pe polonezi ºi pe unguri i-au presat sã fie atenþi
la politicile Germaniei în domeniul azilului. Europenii trãiesc cu frica dezintegrãrii, deºi Uniunea seamãnã mai mult
decât oricând cu o comunitate bazatã pe un destin comun.
Imaginarea dezintegrãrii europene nu a fost o modã
nici în rândul scriitorilor de ficþiune. Existã zeci de romane bazate pe întrebarea ce s-ar fi întâmplat dacã Germania nazistã ar fi ieºit victorioasã din al Doilea Rãzboi
Mondial. De asemenea, s-a fantazat pe tema unor scenarii

+Post_Europa.qxp

11/7/2018

9:33 AM

Page 19

INTRODUCERE

posibile, dacã sovieticii ar fi câºtigat Rãzboiul Rece – ba
mai mult, dacã revoluþia comunistã ar fi avut loc la New
York, în loc de Petrograd. Însã aproape nimeni nu a avut
inspiraþia sã relateze povestea imaginarã despre dezintegrarea Uniunii Europene. Singura excepþie este, poate,
José Saramago. În romanul sãu Pluta de piatrã, un fluviu
care curge din Franþa în Spania dispare în pãmânt, iar
întreaga Peninsulã Ibericã se rupe de Europa ºi porneºte
spre vest prin Atlantic.4
George Orwell avea cu siguranþã dreptate când sugera
cã „pentru a vedea ce ai în faþa ochilor e nevoie de o luptã permanentã”. În ziua de 1 ianuarie 1992, omenirea afla
cu surprindere cã Uniunea Sovieticã nu mai exista pe
hartã. Una dintre cele douã superputeri ale lumii se prãbuºise fãrã vreun rãzboi, fãrã vreo invazie strãinã sau vreo
altã catastrofã, cu excepþia unei ridicole ºi nereuºite lovituri de stat. Prãbuºirea URSS s-a produs contrar oricãror
aºteptãri bazate pe ideea cã imperiul sovietic era prea mare
pentru a eºua, prea stabil pentru a se prãbuºi, prea nuclearizat pentru a fi înfrânt ºi, în plus, supravieþuise prea
multor turbulenþe pentru a face, pur ºi simplu, implozie.
Chiar ºi în 1990, un grup de renumiþi experþi americani
continua sã susþinã cã „scenariile senzaþionaliste pot fi o
lecturã palpitantã, însã… în lumea realã existã diverºi
factori de stabilizare ºi temporizare; societãþile trec
frecvent prin crize, unele chiar grave ºi periculoase,
însã nu se întâmplã decât arareori sã se sinucidã.”5 Dar,
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