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1
Sindromul Korsakoff
În 1889, Serghei Korsakoff, neuropsihiatru la clinica
universitarã din Moscova, descria o afecþiune nouã, care le
provoca anumitor persoane o amnezie severã. Korsakoff a
descoperit cã unii pacienþi nu doar cã nu reuºeau sã îºi
creeze amintiri noi, dar uitau ºi informaþiile dobândite
înainte de a contracta boala. În absenþa tratamentului,
afecþiunea se agraveazã ºi face imposibilã orice interpretare corectã a realitãþii. Pacienþii sfârºesc prin a se închide
într-un univers oniric, unde îºi supraestimeazã sistematic
capacitatea de a face faþã diferitelor provocãri. În faza terminalã a bolii, pacienþii devin cu totul apatici. Ignorã
toate schimbãrile din jurul lor ºi nu mai sunt capabili sã
poarte conversaþii normale. La sfârºit, uitã chiar cã au
contractat o boalã, ceea ce complicã în mod evident tratamentul. De-a lungul întregii evoluþii a maladiei, memoria
de lungã duratã, operaþionalã la nivelul subconºtient al
creierului, rãmâne intactã. Reflexele sunt în continuare
prezente, astfel încât, la o primã privire, pacienþii par sã se
comporte destul de normal. Însã nu mai pot memora
instantaneu informaþii contextuale, drept care, ca sã înlocuiascã informaþiile lipsã, recurg la imaginaþie ºi la o
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fabricare ficþionalã a acestora. În plus, pot fi determinaþi
sã creadã fapte care nu s-au întâmplat niciodatã. Aceste
probleme cerebrale se datoreazã unei carenþe cronice de
vitamina B1, numitã de anglo-saxoni ºi „vitamina moralului”. La originea sindromului se aflã adesea alcoolismul;
dar ºi alþi factori, precum malnutriþia, regimurile extreme
ori chimioterapia, pot contribui la dezvoltarea bolii.
În mod surprinzãtor, tulburãrile prin care trece Europa prezintã multe similitudini cu sindromul Korsakoff.
Asemenea unui pacient de-al lui Korsakoff, Europa suferã
de o formã gravã de amnezie. Aceasta se traduce printr-o
gaurã neagrã, care se tot extinde ºi afecteazã tot ceea ce
þine de reconstrucþia politicã a continentului european
dupã al Doilea Rãzboi Mondial. Ne imaginãm cã Uniunea
Europeanã de la începutul secolului al XXI-lea este încarnarea proiectului avut odinioarã în vedere de pãrinþii
fondatori. Dar Europa actualã este la ani luminã de planul susþinut de Schuman, Churchill, De Gasperi, Spaak –
pe scurt, de toatã generaþia politicã de dupã rãzboi. Spre
deosebire de liderii politici de astãzi, aceºtia aveau ambiþii
mari ºi aspiraþii politice ºi mai mari. S-ar putea chiar
spune cã aveau planuri revoluþionare pentru Europa,
proiecte cu bãtaie mult mai lungã decât actuala Uniune
Europeanã. Uniunea de astãzi nu este nimic altceva decât
o confederaþie de state-naþiune, în vreme ce fondatorii
doreau sã creeze o adevãratã „Europã unitã”. Un bloc
unde nu ar mai fi existat rivalitãþile seculare, nici moºtenirea bazatã pe urã ori dorinþa de rãzbunare între statelenaþiune, cu Franþa ºi Germania în frunte. La terminarea
rãzboiului, Schuman a spus: „Suntem pe cale sã trãim o
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experienþã uriaºã, împlinirea visului secular care ne-a însufleþit pe noi toþi, europenii, în ultimii 1000 de ani:
garanþia unei pãci eterne.” Schuman îºi imagina perspective aproape biblice: comunitatea europeanã trebuia sã
reuºeascã „acolo unde biserica romanã eºuase”. Considera
proiectul european drept o „nouã utopie” ºi fãcea referinþã la Dante, Erasmus, Rousseau ºi Kant! Construcþia
unei Europe unite ar fi însemnat punerea în practicã a
„cadrelor de reflecþie ale acestor spirite îndrãzneþe”1*. De
partea sa, Winston Churchill a exprimat cel mai bine visul
unei Europe unite atunci când, în 1946, a pledat la universitatea din Zürich pentru crearea unor „state unite ale Europei”2. Toate aceste îndemnuri au dus, în martie 1953, la
o primã schiþã a unei Constituþii Europene, elaboratã de o
comisie constituþionalã formatã din 26 de personalitãþi,
sub preºedinþia democrat-creºtinului german Heinrich
von Brentano, un grup din care fãcea parte ºi Altiero
Spinelli. Atunci a luat naºtere ideea unei comunitãþi politice europene, în sensul de comunitate de apãrare. Textul
a fost aprobat cu ocazia unei reuniuni ad hoc, formatã din
70 de reprezentanþi ai celor 6 þãri participante, care fondaserã între timp Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui ºi
Oþelului (CECO). Decizia a fost unanimã, cu doar cinci
abþineri. Nu a existat niciun vot împotrivã.
Textul, dat uitãrii de atunci, este asemenea Constituþiei Statelor Unite din 17 septembrie 1787. Dupã tiparul
SUA, ºi comunitatea politicã europeanã a fost creatã pe
baza unui model pur federalist. Trebuia sã se constituie o
* Toate notele sunt grupate pe capitole ºi pot fi consultate la sfârºitul cãrþii, la pagina 373.
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adunare aleasã prin vot direct, un Parlament care ar fi
reprezentat populaþia europeanã. Ar fi existat ºi un Senat,
ai cãrui membri ar fi fost desemnaþi de parlamentele
naþionale. Un consiliu executiv ar fi þinut loc de guvern
supranaþional ºi s-ar fi aflat direct sub controlul parlamentului ales. Comunitatea politicã europeanã avea sã promulge legi ºi ar fi primit în acest sens competenþe extinse
în domeniile economic, fiscal, monetar ºi social, dar ºi la
nivelul justiþiei ºi al securitãþii. Ar fi fost finanþatã pânã la
ultimul cent din impozite ºi împrumuturi, aºa cum se întâmplã în toate þãrile lumii. I s-ar fi încredinþat în plus
controlul politic al Comunitãþii Europene pentru Apãrare, ce avea sã fie creatã în paralel. Avea deci tot potenþialul pentru a se dezvolta ºi a deveni cea mai puternicã
organizaþie politicã din lume, sau în orice caz pentru a se
situa la acelaºi nivel cu Statele Unite ale Americii. Respingerea propunerii vizând crearea unei Comunitãþi pentru
Apãrare, de cãtre Adunarea Naþionalã din Franþa, pe 30
august 1954, a tras definitiv cortina asupra acestei prime
Constituþii Europene, fapt ce a avut drept consecinþã imediatã condamnarea la moarte a federaþiei politice europene. Restul este istorie. Plecând de la rãmãºiþele acestui
proiect, a fost creatã „Comunitatea Europeanã”, cu ocazia
conferinþei de la Messina, în 1955: o simplã uniune vamalã, asociatã lansãrii unei pieþe interne. La mai bine de
60 de ani de la aceste evenimente, piaþa internã europeanã nu este pe deplin definitivatã.
Visul lui Churchill, Monnet, De Gasperi, Spaak, von
Brentano ºi, pe scurt, al tuturor celorlalþi aºa-ziºi pãrinþi fondatori ai Europei a fost din acel moment distrus. Folosesc
intenþionat termenul de „aºa-ziºi”, dat fiind cã nu le cinstim
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deloc memoria, dacã îi desemnãm drept „fondatori” ai Uniunii Europene actuale – aceasta necorespunzând câtuºi de
puþin, din niciun punct de vedere, idealului imaginat de ei.
Dacã ne luãm dupã ceea ce am învãþat la ºcoalã sau dupã
ceea ce scrie în broºurile establishment-ului european, s-ar
putea spune cã dupã sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial ajungem direct la Tratatul de la Roma, din 1957,
trecând prin înfiinþarea CECO. Nu se vorbeºte nicãieri despre prima încercare de promulgare a Constituþiei Europene ori despre crearea unei uniuni federale europene.
Doar „NU-ul” Adunãrii Naþionale din Franþa este menþionat
într-o notã de subsol în cãrþile de istorie.
În realitate, visul nu a fost niciodatã îngropat pentru
totdeauna. În 1967, Walter Hallstein, pe atunci preºedintele Comisiei, a încercat sã-l reînvie, dar fãrã succes. Pe 31
mai 1991, cancelarul german Helmut Kohl a reluat perspectiva lui Churchill ºi a caracterizat-o drept un „proces
ireversibil” pentru continentul nostru. ªi Hallstein, ºi
Kohl erau nemþi. Nu este o întâmplare, deoarece Europa
are nevoie de lideri germani. Dar mai târziu, la Convenþia
Europeanã adoptatã în 2002, idealul federalist abia a fost
menþionat. Faptul cã în fruntea Convenþiei se afla un fost
preºedinte al Franþei, Valéry Giscard d’Estaing, nu a fost
cu siguranþã strãin de acest lucru. Împreunã cu Helmut
Schmidt, Giscard d’Estaing era unul dintre fondatorii
Consiliului European, uniunea regulatã a ºefilor de stat ºi
de guvern, un organ pur interguvernamental ºi deci confederal. Idealul lui Robert Schuman ºi al întregii sale
generaþii a primit lovitura de graþie în 2005, când mai
întâi Franþa ºi apoi Olanda – douã membre fondatoare
ale Uniunii, subliniem acest lucru – au sugrumat în chip
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