Cristian SANDACHE

POVEŞTILE HĂRŢILOR.
Istorie şi geopolitică în ţări ale
Uniunii Europene

Lumen
2016

POVEŞTILE HĂRŢILOR. ISTORIE ŞI GEOPOLITICĂ ÎN
ŢĂRI ALE UNIUNII EUROPENE
Cristian SANDACHE
Copyright Editura Lumen, 2016
Iaşi, Ţepeş Vodă, nr.2
Editura Lumen este acreditată CNCS
edituralumen@gmail.com
prlumen@gmail.com
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Redactor: Roxana Demetra STRATULAT
Design copertă: Roxana Demetra STRATULAT
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare,
multiplicare neautorizată, indiferent de mediul de transmitere, este interzisă.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
SANDACHE, CRISTIAN
Poveştile hărţilor : istorie şi geopolitică în ţări ale Uniunii
Europene / Cristian Sandache. - Iaşi : Lumen, 2016
ISBN 978-973-166-443-9
94(4)
2

Cristian SANDACHE

Poveştile hărţilor.
Istorie şi geopolitică în ţări ale Uniunii Europene

Lumen
2016
3

Pagină lăsată
goală intenţionat

4

Doamnei mele,
Lucy

5
Extras din volumul: Sandache, C. (2016).
Poveştile hărţilor: istorie şi geopolitică în tări ale Uniunii Europene.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

6

CUPRINS
ARGUMENT.............................................................................................. 9
I. O CĂSNICIE DIFICILĂ: BELGIA ................................................ 11
II. FRUSTRĂRILE TRECUTULUI: BULGARIA ............................ 19
III. CEALALTĂ GRECIE: CIPRU ...................................................... 33
IV. EROISM ŞI PRUDENŢĂ: CAZUL FINLANDEZ .................. 41
V. DIFICILA INTEGRARE: GRECIA .............................................. 47
VI. SPLENDIDA SOLITUDINE A SUDULUI: ITALIA .............. 69
VII. SLOVACIA LUI TISO- ECOURI ACTUALE ......................... 87
VIII. NESTINSE NOSTALGII: UNGARIA................................... 101
IX. MÂNDRIA DE A FI CATOLICI: CROAŢIA ......................... 139
X. FRANŢA INCORECTITUDINII POLITICE... ....................... 161
XI. CORIDA ISTORIEI: SPANIA .................................................... 177
XII. LA PORŢILE ORIENTULUI: ROMÂNIA ............................ 187

7
Extras din volumul: Sandache, C. (2016).
Poveştile hărţilor: istorie şi geopolitică în tări ale Uniunii Europene.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

8
Extras din volumul: Sandache, C. (2016).
Poveştile hărţilor: istorie şi geopolitică în tări ale Uniunii Europene.
Iaşi, România: Lumen.

ARGUMENT
Uniunea Europeană cunoaşte astăzi o multitudine de
crize. Reuşitele sale de ordin economico-legislativ sunt
remarcabile şi incontestabile, dar cu toate acestea, nu putem să
nu ne întrebăm dacă în perspectiva duratei istorice lungi,
Uniunea mai poate oferi aceleaşi soluţii optime, trebuie radical
reformată, sau poate fi considerată depăşită de realitate... Nu
trebuie să ne lăsăm intimidaţi nici de procustienele restricţii ale
corectitudinii politice şi nici de ariditatea multitudinii de
documente birocratice, reprezentând osatura juridică a Uniunii.
Istoricul e obligat să „vadă” dincolo de aparenţele textelor sau
evenimentului imediat, să coreleze şi să judece (pe cât posibil),
eliminând din analizele sale, ideologizarea sau fetişizarea. Miam propus să surprind situaţia unor state din Uniunea
Europeană, din perspectiva moştenirilor istorice, a anumitor
particularităţi de ordin geopolitic sau etnic, care le-au marcat
evoluţia şi raporturile cu vecinii, modul în care potenţialele
ameninţări ale viitorului le influenţează politica externă. Am
optat pentru maniera eseistică, întrucât cred că aceasta este cea
mai accesibilă, fără a cădea în vulgarizare. Cititorul modern nu
mai are răbdare să cerceteze concepte abstracte. Asemenea
unui privitor, el are nevoie de viaţă, de acţiune, de culoare.
Altfel-spus: de poveste. A povesti istoria unei ţări, cu ochii pe
harta ei, a o rezuma cât mai clar şi a o face în acelaşi timp
incitantă, nu e deloc un lucru facil. Dar merită încercat!
Memoria istorică e suprinzătoare, iar hărţile sunt privite adesea,
ca nişte ciudăţenii greu de descifrat. Fiecare ţară/hartă are o
poveste a ei. Un destin. Un scenariu posibil (sau chiar mai
multe). Şi un viitor....
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I. O CĂSNICIE DIFICILĂ: BELGIA
Statul belgian a fost necesar din perspectiva echilibrului
general european, fie şi pentru faptul că urma să controleze atât
estuarele mai multor fluvii europene, cât şi strâmtoarea Pas-deCalais. La rândul ei, Anglia avea interesul ca un stat neutru să
fie creat în faţa estuarului Tamisei, pentru ca influenţa
continentală a Franţei şi Germaniei să fie cât mai mult limitată.
Se poate spune, aşadar, că Belgia a apărut într-o manieră
oarecum pragmatico-artificială, principalele două etnii care-o
alcătuiesc (flamanzii şi valonii) având fizionomii etno-spirituale
diferite şi interese mai curând divergente. Pe de altă parte,
odată cu obţinerea independenţei sale (în anul 1831) Belgia a
trăit frustrarea de a ceda o parte a teritoriilor sale Olandei
(Flandra olandeză şi estul provinciei Limbourg, cu oraşul
Maastricht ), în timp ce Marele Ducat de Luxemburg a devenit
stat de sine stătător1.
Actualmente, flamanzii reprezintă 58% din totalul
populaţiei, în vreme ce valonilor le corespunde un procent de
31%2.
Practic, în partea de nord a ţării limba majoritară este
neerlandeza (dialectul flamand), în vreme ce în sud se vorbeşte
Americ Chauprade, Francois Thual, Dicţionar de geopolitică, Grupul Editorial
Corint, Bucureşti, 2003, p.44.
2 Horia C.Matei, Silviu Neguţ, Ion Nicolae, Enciclopedia Statelor lumii, Editura
Meronia, Bucureşti, 2014, p.81. A se vedea şi Bernard A. Cook, Belgium. A
History, Peter Lang Publishing, New York, 2005; Herman Van Goethem,
Belgium and the Monarchy. From National Independence to National Disintegration,
University Press Antwerp, 2010; Elis Witte, Jan Craeybeckx, Alain Meynen,
Political History of Belgium. From 1830 onwards, ASP, Brussels, 2009. Despre
extrema-dreaptă belgiană o lucrare de referinţă: Martin Conway, Collaboration
in Belgium: Leon Degrelle and the Rexist Movement. 1940-1944, Yale University
Press, 1993.
1
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valona- o variantă a limbii franceze. În zorii Evului Mediu,
zona Flandrei cunoştea deja o dezvoltare urbană excepţională,
oraşe precum Brugge, Gand, Bruxelles sau Anvers- fiind cele
mai bogate de pe continentul european3.
Experienţa Primului Război Mondial a generat o
deterioare a relaţiilor dintre comunităţile flamandă şi valonă, fie
şi pentru faptul că elitele flamande nu şi-au ascuns simpatia
pentru Germania wilhelmiană, iar Berlinul ar fi dorit să anexeze
întreaga Flandră la Imperiul German, dacă acesta ar fi terminat
victorios conflictul4.
După 1919, conducătorii comunităţii flamande au trăit
un sentiment de frustrare acut şi au continuat să se organizeze
sub aspect politic, ţinta principală fiind obţinerea dreptului de a
folosi limba neerlandeză pe picior de egalitate cu franceza,
considerată încă din momentul formării statului belgian, drept
limba oficială a ţării, dar şi limba de cultură. Procesul a fost
unul dificil, orgoliile –la fel de mari de ambele părţi, însă, cu
toate acestea, comunitatea flamandă a reuşit (pe etape) să-şi
afirme într-o manieră mult mai clară şi mai fermă, propria sa
identitate etnico-lingvistică5.
Două elemente esenţiale au avantajat pe termen lung,
comunitatea flamandă, în „competiţia” sa cu Valonia:
relansarea economică a Flandrei (pe fondul stagnării industriei
din Valonia- axată pe siderurgie) şi natalitatea superioară a
neerlandezilor, prin contrast cu un evident proces de
îmbătrânire înregistrat de populaţia Valoniei. Doar sub aspectul
suprafeţei, Valonia păstrează un uşor avantaj faţă de Flandra, în
sensul că regiunea vorbitorilor de limbă franceză însumează

Idem, Enciclopedie de Istorie Universală, Ed.Meronia, Bucureşti, 2012, p.71.
Michel Mourre, Dictionnaire encyclopedique d”histoire, Bordas, Paris, 1996,
p.2153.
5 Ibidem, p.2154.
3
4
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15.754 kilometri pătraţi, iar Flandra are 14.603 kilometri
pătraţi6
Tensiunea dintre flamanzi şi valoni a crescut şi pe
perioada ocupării Belgiei de către Germania nazistă, în timpul
celui De-al Doilea Război Mondial, în sensul că mulţi dintre
militanţii flamanzi pentru secesiunea Flandrei, îşi vor oferi
serviciile de colaboraţionişti- autorităţilor germane7.
Prin contrast cu Flandra, Valonia are nostalgia
perioadei sale de dezvoltare economică din secolul al XIX-lea,
când exploatarea pe scară largă a bogatelor rezerve de cărbune
din regiune, îi asigurau un standard de viaţă ridicat. Treptat,
însă, această industrie a cunoscut o regresie din ce în ce mai
pronunţată, iar natalitatea a scăzut continuu, pe fondul unei
accelerate îmbătrâniri a populaţiei valone. În competiţia
economico-demografică pe care o dominase până atunci,
Valonia a fost depăşită de către mult mai dinamica şi mai
dezvoltata Flandră.
Paradoxul politicii externe a Belgiei îl reprezintă faptul
că, în pofida riscului de secesiune datorat tensiunilor latente
dintre comunităţile flamandă şi valonă, diplomaţia ei s-a
identificat cu tema construcţiei europene, făcând din acest regat
prosper, un simbol al toleranţei. Şi cu toate acestea, clivajul
dintre Flandra şi Valonia continuă să se amplifice. Nici chiar
faptul că la un moment dat deţinuse pentru o vreme întinsa şi
bogata colonie africană Congo, nu a contribuit la o atenuare a
asperităţilor dintre cele două mari grupuri etnice. E interesant
de observat faptul că, pe măsură ce procesul de comunitarizare
în cadrul Uniunii Europene se amplifică, pe fondul
regionalizării şi a creşterii autonomiilor locale, scenariul
divizării Belgiei devine din ce în ce mai plauzibil. O privire
(chiar superficială) aruncată pe harta ţării, ne arată că sub aspect
geografic şi geopolitic, Flandra şi Valonia gravitează în direcţii
6
7

Horia C.Matei, Enciclopedie....p.72.
Michel Mourre, op.cit, p.2155.
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diferite. Pentru Flandra, un scenariu mai plauzibil ar fi
dobândirea unei independenţe, pe când, în cazul Valoniei, o
intrare a sa în componenţa Franţei ar putea reprezenta o
soluţie, pentru că individual este puţin probabil că ar putea
alcătui o entitate viabilă. Dar ceea ce scriem aici sunt doar
ipoteze, care pot părea acum utopice, ţinând cont de
mecanismele Uniunii Europene şi de normele dreptului
internaţional. Cu toate că- geografia şi istoria acţionează după
propriile lor exigenţe, în pofida tuturor normativelor
prezentului. Este ca şi cum o maladie ar invada în mod subtil şi
lent un organism şi chiar dacă pentru o lungă perioadă de timp
efectele nu ar putea fi vizibile, aceasta nu înseamnă că boala nu
ar progresa, în condiţiile în care gravitatea ei ar fi excepţională,
iar tratamentele-ineficiente. Cartea prosperităţii economice şi a
democraţiei (pe filieră monarhic-constituţională) pare a nu fi
reuşit să atenueze problema etnică a regatului Belgiei, ceea ce
ne face să credem că un deznodământ s-ar mai putea amâna
pentru o lungă perioadă de timp, dar pericolul rupturii nu
dispare. Pe de altă parte este evident că o eventuală ruptură a
statului belgian ar semnifica un eşec imens al ideii de integrare
europeană şi de rezolvare pe cale paşnică a oricărui tip de
conflict real şi potenţial- inter-etnic.
Naţionalismul belgian a fost cel mai bine ilustrat de
către Leon Degrelle (1906-1994), un personaj controversat,
stăpânit de o incurabilă încredere în sine, precum şi de o
dorinţă de afirmare aproape patologică. Viaţa sa aventuroasă,
legenda care l-a însoţit după război (va muri în Spania, la vârsta
de 88 de ani) îl recomandă şi astăzi ca pe unul dintre miturile
Extremei-Drepte europene.
Belgian de limbă franceză, Degrelle a fost creatorul
mişcării valone rexiste, de inspiraţie catolică şi fascistă,
formaţiune care în anul 1936 a obţinut un neverosimil 11,50%
din totalul sufragiilor electoratului belgian, cu ocazia alegerilor
parlamentare.
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Student în cadrul Facultăţii de Drept din Louvain,
Degrelle nu şi-a luat niciodată licenţa, în ciuda faptului că
poseda o curiozitate intelectuală vie, ce se îndrepta în egală
măsură spre ştiinţele politice, arheologie, artă, filosofie sau
istoria catolicismului.
Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe cei care l-au
cunoscut era uimitoarea sa elocinţă, capacitatea de a creiona
imagini sugestive şi catastrofice, energia continuă ce-l anima şi
stilul personal care mergea mereu spre tendinţa de a-i domina
pe cei din jurul său. Virulent şi charismatic, el s-a remarcat şi ca
editor de presă, publicist, dar şi ca militant în cadrul tineretului
catolic belgian.
Crearea partidului său REX (în 1935), dar mai ales
accederea acestuia în Parlamentul belgian cu ocazia scrutinului
din 1936- a reprezentat o uriaşă surpriză.
Fără nici un fel de program politic coerent, el a ştiut să
alimenteze speranţele multora dintre valonii dezamăgiţi de
coabitarea cu elementul flamand, seduşi nu în ultimul rând de
verva oratorică excepţională a acestui tânăr om politic cu totul
atipic pentru Belgia. Retorica lui Degrelle era focalizată pe
criticarea parlamentarismului şi a pluripartidismului, partidele
fiind considerate de către el, cauza tuturor problemelor cu care
ţara se confrunta în acel moment.
Degrelle considera că mişcarea sa nu putea fi echivalată
cu niciunul dintre partidele politice belgiene clasice (de altfel,
nici nu şi-a denumit vreodată formaţiunea “partid”), fiind
născută din aşteptările “ţării reale”. Semnificativ e şi faptul că
“Le Pays reel” era numele oficiosului rexismului.
Democraţia ar fi creat o imensă falie între politicieni şi popor,
credea Degrelle, dar rexismul milita pentru anularea acestei
nedrepte rupturi, înţelegând să renască spiritul de solidaritate
naţională şi gustul pentru acţiunile eroice.
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