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Cuvânt înainte
Lucrarea „Relaţiile româno-ungare în contextul integrării în structurile
europene şi euroatlantice” elaborată de către dl. Mihai-Romulus
VĂDEAN este consacrată unui subiect de interes teoretic deosebit
pentru filosofia construcţiei europene, aşa cum s-a materializat în
relaţiile dintre România şi Ungaria în procesul integrării lor europene
şi euroatlantice.
Premisele de la care a pornit autorul în analizele sale sunt date
de învăţămintele pe care le-a degajat procesul integrării europene
privitoare la caracterul solidar, inclusiv şi gradual al integrării noilor
membri, la depăşirea surselor de tensiune dintre parteneri şi la crearea
unor probleme comune ale acestora cu Uniunea Europeană pe care să
le soluţioneze într-o manieră specifică spiritului european. Uniunea
consideră că trebuie depăşite situaţiile istorice care au generat pe
continent surse de tensiune şi conflict în principal datorate
naţionalismelor, graniţelor şi discrepanţelor în dezvoltarea economicosocială.
Lucrarea procedează în mod justificat la caracterizarea
particularităţilor celor două ţări, Ungaria şi România, izvorâte din
plasarea lor geopolitică în Europa Centrală şi de Est, din istoria
frământată pe care şi-au construit-o precum şi din obiectivele comune
pe care le-au formulat după prăbuşirea comunismului.
De asemenea, raporturile româno-ungare sunt plasate în cadrul
transformărilor din scena relaţiilor internaţionale, în care globalizarea
şi mondializarea conduc la scăderea rolului factorului militar în
favoarea schimburilor economice şi financiare în care a produce, a
vinde şi a cumpăra devin verbe mai importante decât a face război.
Este limpede că lumea contemporană, datorită fluxurilor comerciale şi
informaţionale a pus în centrul preocupărilor fiecărui popor
prosperitatea, accesul la bunuri şi valori care cresc calitatea vieţii
oamenilor. Viaţa însăşi se impune ca valoare supremă dând un alt sens
acţiunilor umane.
Acestei evoluţii nu avea cum să i se sustragă o bună parte a
Europei, care a cunoscut „binefacerile” comunismului asiatic timp de
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decenii şi care aspira la o viaţă normală, cu o democraţie bazată pe
lege, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor umane, între care dreptul
la o viaţă omenească îşi cerea afirmarea.
În lumina acestor consideraţii relaţiile româno-ungare apar, pe
de o parte, ca înscriindu-se în trendul istoriei europene şi
internaţionale, iar pe de altă parte, ca fiind prizonierele trecutului, ale
unor teme istorice nesoluţionate la timp a căror reaşezare pe agenda
diplomatică dă senzaţia vetustităţii, a orgoliului lipsit de suport, a unei
culturi politice desuete.
Mecanismul complex al raporturilor româno-ungare, dezvoltat
de-a lungul timpului, este analizat pe larg de autor, insistând pe sursa
problematizărilor oferită de Tratatul de la Trianon, pentru a continua
cu perioada războiului al doilea, cu anii comunismului şi cu cei imediat
următori prăbuşirii lui. Lucrarea analizează detaliat raporturile
complexe dintre România şi Ungaria precum şi dintre ele şi instituţiile
europene, pentru a pune în relief ideea că în etapele istorice parcurse
până astăzi ori de câte ori a fost pus în lucru un spirit pragmatic şi o
privire spre viitor ambele ţări au avut de câştigat. Sunt bine prezentate
eforturile celor două ţări de a promova schimbări interne în toate
domeniile pentru a răspunde exigenţelor fixate la Copenhaga în 1993
pentru aderarea la UE, ceea ce dovedeşte că instituţiile europene şi
NATO au avut un rol important în transformările structurale din
interior dar şi din relaţiile reciproce.
Este bine marcat rolul Pactului de Stabilitate care cerea ţărilor
candidate la UE să aibă, în momentul aderării, soluţionate problemele
de frontieră cu vecinii şi cele legate de protecţia minorităţilor.
Conturând tabloul situaţiei internaţionale, al presiunii
instituţiilor europene, al evoluţiei relaţiilor bilaterale, lucrarea insistă
asupra Tratatului din septembrie 1996 care a marcat, ceea ce s-a numit
reconcilierea istorică dintre cele două ţări, în expresia preşedintelui I.
Iliescu, după modelul reconcilierii franco-germane. Analizat din
perspective contradictorii, Tratatul are meritul – aşa cum scrie şi
autorul lucrării – că există. Este dincolo de orice îndoială faptul că în
lipsa lui şansele celor două ţări de aderare la UE şi NATO ar fi fost
minime.
În lucrare sunt prezentate şi etapele ulterioare semnării acestui
Tratat în care revin politicile populiste ale guvernărilor de la
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Budapesta cu nostalgiile Ungariei Mari, de această dată spirituale dar
cu inflexiuni pragmatice.
Am reţinut analiza lucidă a situaţiei maghiarimii din România,
care, deşi face obiectul jocurilor politice de la Budapesta, are o
atitudine pragmatică, de promovare a intereselor minorităţii maghiare,
fiind aproape permanent la guvernarea României în ultimele două
decenii. Urmărindu-şi obiectivele cu luciditate, această formaţiune,
care nu este nici măcar partid politic, face proba unei remarcabile
adaptări doctrinare care îi îngăduie să participe la o guvernare de orice
culoare, fiind „a treia forţă” în ciuda unei baze electorale de numai
aproximativ 7%.
Fără a cădea în poziţii particulare şi păstrând un spirit ştiinţific
autentic autorul consideră – în mod justificat – din perspectiva
filosofiei istoriei că relaţiile româno-ungare sunt expresia unui şir de
şanse ratate de a face împreună din acest spaţiu central, est european,
un veritabil complement al Europei Occidentale.
Integrarea în UE şi NATO le-a transformat în parteneri de
drum istoric oferindu-le şansa vindecării rănilor trecutului şi a
construirii unor raporturi reciproce pe care nu le-au ştiut promova dea lungul timpului.
Lucrarea „Relaţiile româno-ungare în contextul integrării în
structurile europene şi euroatlantice” este bine structurată logic,
prezintă nuanţări ale interpretărilor, bazate pe o bună bibliografie; este
construită cu rigoare ştiinţifică şi redactată într-un stil fluent, clar, ceea
ce mă îndreptăţeşte să consider că publicarea ei este de un real folos
pentru ştiinţele politice, este un prilej de reafirmare a valorilor
spiritului european.
Liviu Petru Zăpârţan
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