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Cuvinte cheie: Europa, Al Doilea Război Mondial, totalitarism, naţionalism, Rezistenţa 

antifascistă, proiecte de unificare europeană, instituţii suprastatale, ordine postbelică, 

federalizare. 

 

*** 

 

 

Inspiraţia pentru ceea ce se experimentează odată cu constituirea primei comunităţi 

europene şi cu naşterea instituţiilor politice de nivel continental se datorează şi elaborărilor 

vizionare ale unor gânditori de care ne despart secole. Mult mai aproape de zilele noastre, 

în decursul anilor de ocupaţie nazistă a statelor europene, atitudinile politice ale celor care 

se opuneau ideologiei naţional-socialiste propagate au fost îndreptate şi spre acest sector, al 

unificării continentale, continuând tradiţia interbelică. Lucrarea de faţă este dedicată 

analizei elaborărilor lor în această direcţie. 

 

Lucrarea este compusă din patru capitole şi concluzii. În primul capitol am efectuat o 

identificare a mişcărilor de rezistenţă din Europa Occidentală. Aici s-au indicat principalele 

mişcări, resorturile care le-au pus în acţiune şi organizarea acestora. Nu s-a dorit o analiză 

de detaliu, ci doar o familiarizare cu elementele de generalitate şi cele care au generat 

notorietatea Rezistenţei. Pentru importanţa lor, am selectat şi două ţări estice: Polonia şi 

Iugoslavia. 

 

În al doilea capitol am stabilit şi fundamentat obiectivele în relaţiile internaţionale ale 

diferitelor grupări. 

 

În al treilea capitol am trecut la analiza a peste o sută de texte primare care au avut drept 

temă depăşirea stadiului de organizare a Europei la nivel de stat naţional. Materialul de 

studiu se constituie din programe politice, documente programatice ale unor grupări, 

articole, manifeste, fluturaşi, epistole, diferite luări de atitudine. Textele referitoare la 

unitatea europeană ale mişcărilor de rezistenţă se pot grupa în două categorii majore: cele 

care oferă soluţii practice, proiecte de unificare, de instituţii şi pârghii pentru formarea 

acestora şi cele care susţin la nivel ideatic şi argumentativ nevoia de unitate continentală. 

În prezentul capitol cercetarea este dedicată doar textelor din a doua categorie. 
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A patra parte este una mai tehnică. Aici am tratat opţiunile gânditorilor marcanţi sau a 

grupărilor din Rezistenţă preocupate de unificarea europeană, proiectele şi planurile 

detaliate ale acestora pentru o suprastructură internaţională. Proiectele prevăd instituţii şi 

detalii pentru funcţionarea lor. Italia este ţara cu cele mai multe proiecte propuse şi o 

prodigioasă activitate europeistică. 

 

*** 

 

În perioada interbelică s-au dat atenţionări profetice de către intelectualii cu viziuni 

europeistice, că fără unitate câştigată în timp util, egoismul propriu statelor naţionale va 

arunca Europa într-un nou război. Situarea geografică a Europei între două imperii 

expansive, de dimensiuni continentale, precum Statele Unite ale Americii şi Uniunea 

Sovietică, acorda un timp restrâns de acţiune. Odată cu începerea războiului s-a simţit 

avansul acestora în miezul Europei şi risipirea temporară a şansei de unitate. În mijlocul 

războiului, ameninţările deveniseră realitate şi provocarea unităţii se făcea sub formă 

brutală. Primul Război Mondial fusese purtat de-a lungul graniţelor naţionale, fără să fi 

adus colapsul total al statelor (cu excepţia Imperiului Habsburgic). Prin urmare, efectul său 

la dimensiuni continentale a fost resimţit de un grup restrâns de intelectuali. Pe de altă 

parte, cei şase ani ai celui de-al Doilea Război Mondial au constituit o experienţă greu de 

uitat pentru întreaga populaţie şi au cauzat colapsul a aproape tuturor statelor din Europa. 

Experienţa anilor interbelici a arătat că statele sunt prea mici pentru a rezolva prin propriile 

eforturi problemele economiei moderne şi izbucnirea marelui război în 1939 a arătat eşecul 

eforturilor întreprinse începând cu Primul Război Mondial, de a organiza un sistem 

colectiv de menţinere a păcii.
1
 În 1940 aproape întreaga Europă era victima consecinţelor 

acestei stări de fapt. 

 

Mişcările de rezistenţă s-au format ca o reacţie la tentativa totalitară nazistă de 

reorganizare şi unificare a Europei pe baze rasiale, prin folosirea forţei, nesocotind orice 

norme ale dreptului internaţional sau individual uman. Rezistenţa antifascistă a luat mai 

multe forme, cea de la baza studiului nostru fiind cea intelectuală. Din varii motive, 

mişcările de rezistenţă nu au fost un fenomen de masă la începutul războiului, dar pe 

măsura vădirii adevăratei feţe a regimului nazist, acestea se extind la nivelul întregului 

                                                 
1
 Walter Lipgens, A history of European Integration, vol. I, 1945-1947: The Formation of the European 

Unity Movement, Clarendon Press, Oxford, 1982, pp. 44-45. 
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continent şi îşi conturează programe politice şi desfăşoară acţiuni concrete împotriva 

ocupanţilor. 

 

Cercetarea mişcărilor de rezistenţă din cel de-al Doilea Război Mondial a suscitat interes 

între anii `60-`80 ai secolului 20. Între aceşti ani au fost susţinute două congrese de 

amploare pe această temă şi s-a emis cea mai mare parte a bibliografiei existente. În anii 

`80 interesul a început să scadă. Subiectul suscită interes şi astăzi dar apariţiile ştiinţifice 

sunt sporadice. Cu tot interesul academic manifestat pentru Rezistenţă, cercetarea este 

extrem rarefiată în privinţa preocupărilor acesteia pentru relaţiile internaţionale. Lipsa de 

referinţe cu privire la ideile de politică externă ale rezistenţelor a generat şi lipsa celor cu 

privire la dezideratul pentru unificare europeană. Studiul asupra textelor elaborate de 

membri mişcărilor de rezistenţă cu privire la organizarea postbelică a continentului a rămas 

întrucâtva la marginea interesului manifestat de cercetătorii istoriei europene şi poate 

reprezenta, încă în anii noştri, un element de inedit pentru mulţi dintre aceştia. De regulă, 

termenul de „rezistenţă” este asimilat rezistenţei armate, acţiunilor de sabotaj, de spionaj şi 

dezinformare derulate de populaţia civilă sau cadrele militare ale ţărilor aflate sub ocupaţie 

fascistă. Fără să diminuăm importanţa acestui sector, menţionăm că rezistenţa intelectuală 

a avut un rol cel puţin egal cu acesta.  

 

De-a lungul a câţiva ani, Rezistenţa s-a constituit din scrieri. Cuprinsul scrierilor cu 

caracter politic gravita în jurul a trei subiecte centrale, de importanţă egală, care se 

interconectează: 1. respingerea totalitarismului, 2. respingerea naţionalismului şi 3. găsirea 

unei formule adecvate asigurării păcii după terminarea războiului. 

 

Principalul obiectiv al mişcărilor de rezistenţă a fost înlăturarea dominaţiei naziste, dar, 

alternativ, era necesar să se elaboreze o soluţie pentru construirea unei noi Europe. Aceasta 

trebuia să întrunească condiţiile pentru împiedicarea unei re-emergenţe şi dezvoltări a 

oricărui fel de forţe totalitare. În Europa de Est, Rezistenţa a pornit de la premisa că 

naţiunea şi independenţa naţională sunt precondiţii pentru o societate mai bună după 

înlăturarea inamicului. În Occident, acţiunile opozante au urmat linia trasată de justiţie şi 

drepturi individuale. Rezistenţa a fost un fenomen răspândit pe tot întinsul continentului, 

făcând dovada unei opoziţii comune la nivel european în faţa nazismului.
2
 

                                                 
2
 Michael L. Smith, Peter M. R. Stirk, European Unity and the Second World War, Pinter Publishers, 

London, New York, 1990, pp. 7-8. 
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În privinţa viitorului Europei, punctele de vedere ale diferitelor mişcări nu convergeau. S-

au înaintat diferite opţiuni pentru restabilirea ordinii postbelice, de la păstrarea sistemului 

de state naţionale până la dezvoltarea în formulă confederativă a întregului continent în 

privinţa relaţiilor de colaborare economică, socială sau culturală într-un cadru mai larg, al 

unei Societăţi a Naţiunilor independente. Voci îndrăzneţe susţineau stabilirea unei 

Federaţii Europene care să contrapună o forţă politică şi economică celor două superputeri 

ale vremii: Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică. Principalele puncte de vedere 

emise de rezistenţe, în ceea ce ne interesează, au fost: 

- Revenirea la sistemul de state naţionale suverane; 

- Formarea unei federaţii europene puternice; 

- Formarea unui organism continental care să se situeze intermediar între autorităţile 

de nivel local şi cele globale. 

 

În favoarea susţinerii sistemului de state naţionale ulterior terminării războiului, s-au 

pronunţat mai multe facţiuni. Rezistenţa franceză, grupată în jurul generalului de Gaulle, 

grupuri din Rezistenţa olandeză sau Rezistenţa comunistă de pe întreg cuprinsul 

continentului sunt exemplele cele mai notorii care au adoptat această opţiune de 

organizare. 

 

Formula unei structuri federative continentale a fost larg îmbrăţişată de rezistenţele din 

Europa. Ideea fundamentală a organizării pe baze federative este depăşirea sistemului de 

state naţionale suverane, considerat anacronic şi generator de conflicte. Cea mai bună 

argumentare în acest sens este înaintată de experienţa perioadei interbelice, când statele 

naţionale nu au putut gestiona eficient politic situaţia existentă, ceea ce a generat 

dezvoltarea tendinţelor autoritare, cu vârful de lance reprezentat de nazismul german, care 

a îngenuncheat în cele din urmă întreaga Europă.  

 

Planurile pentru evitarea unor situaţii similare în viitor au în vedere limitarea atribuţiilor 

statale, descentralizarea, sprijinirea autonomiei locale, iar în plan internaţional, unirea 

voluntară a popoarelor într-o federaţie democratică, cu preluarea la nivel suprastatal a 

atribuţiilor deţinute de state în problemele ce privesc pacea şi războiul, forţele armate şi 
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economia. În unele dintre planurile mişcărilor se prevede integrarea suprastructurii 

continentale într-o organizaţie mondială de asigurare a păcii.
3
 

 

Soluţia cvasi-comună a proiectelor favorabile unităţii continentale este limitarea 

suveranităţii naţionale, formarea unui guvern federal supranaţional, ales prin vot direct, cu 

atribuţii în domenii precum relaţiile externe, apărare şi economie. În interiorul statelor se 

înaintează propunerea descentralizării şi creşterea rolului jucat de organele administraţiei 

locale la nivelul regiunilor, provinciilor şi comunităţilor locale. Rolul instituţiilor centrale 

ale statului rămâne mai puţin important, în unele dintre cazuri propunându-se chiar 

suprimarea acestora, în cazul pierderii totale a atribuţiilor ce le revin. În plan economic se 

propune construcţia unei pieţe comune, determinată de interdependenţele internaţionale în 

producţie şi schimb şi de globalizarea transporturilor şi comunicaţiilor. În cele din urmă, 

unificarea europeană este văzută ca o garanţie a salvgardării specificului civilizaţiei 

proprii, în condiţiile în care marile puteri de pe scena mondială tind să reducă rolul 

acesteia.
4
 

 

Texte fundamentale ale Rezistenţei, precum „Manifestul de la Ventotene” sau 

Memorandumul „Puncte de plecare-Obiective-Probleme” al contelui von Moltke, scrise în 

acelaşi interval temporar, de oameni de naţionalităţi diferite şi în locuri diferite, emiteau în 

esenţă aceeaşi idee, conform căreia statele naţionale au subjugat principiile libertăţii şi 

demnităţii umane în favoarea intereselor proprii. Această formă de organizare socială nu 

mai putea fi percepută ca fiind cea mai potrivită pentru dezvoltarea societăţii umane. Statul 

a devenit preocupat doar de propria existenţă şi dezvoltare, fără să ţină cont de distrugerile 

pe care le poate provoca celor din jur.
5
 Pe cale de consecinţă, Cercul de la Kreisau cerea 

descentralizarea în cadrul statelor naţionale, cu mai multă putere acordată comunităţilor 

locale, de mărimi controlabile. 

 

Majoritatea proiectelor de reorganizare continentală au fost elaborate la nivel declarativ, la 

nivel de opţiune generală, de contestare a unei stări de fapt în desfăşurare şi de exprimare a 

unei atitudini. Au fost puţine acele proiecte care au oferit soluţii aplicative. Din această 

                                                 
3
 Ladislau Gyemant, Preistoria construcţiei europene/Prehistory of the European Construction, Ed. EFES, 

Cluj-Napoca, 1999, p. 195. 
4
 Ibidem, p. 205. 

5
 Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, „Manifestul de la Ventotene”, Aug. 1941, în Walter Lipgens, Documents on 

the history of European Integration, vol. I, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1985, pp. 473-484. 
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perspectivă, cel mai important proiect este „Manifestul de la Ventotene”, care se şi bucură 

de notorietate sporită în comparaţie cu celelalte, fără ca să le diminueze din importanţa 

intelectuală. Manifestul a fost scris de primul grup federalist care s-a constituit pe teritoriul 

italian şi poate cel mai cunoscut la nivel european, fondat pe insula-temniţă Ventotene de 

către Altiero Spinelli, Ernesto Rossi şi Eugenio Colorni. Toţi trei erau socialişti democraţi. 

Rossi, veteran al Primului Război Mondial a ajutat la tipărirea primului ziar antifascist din 

Italia, Non Mollare. Mai târziu devine conspirator, afiliat mişcării Giustizia e Libertà, până 

la capturarea sa de către regimul opresiv. Spinelli a fost parte în componenţa Partidului 

Comunist în tinereţe, atras de internaţionalismul lui Lenin şi Troţki. A explicat că în 

îmbrăţişarea ideilor federaliste a fost influenţat semnificativ de ideile propagate în anii `30 

de englezii care propuneau transplantarea experienţei americane în Europa. Colorni a fost 

un pivot central al Partidului Socialist, până la capturarea sa de către fascişti.
6
 

 

Federalişti fervenţi, Ernesto Rossi şi Altiero Spinelli oferă în august 1941 federaţia 

europeană ca o prioritate absolută, chiar şi în faţa reformelor interne, prin „Manifestul de la 

Ventotene”. Istoria deceniilor anterioare le-a oferit cercetătorilor şi observatorilor 

posibilitatea concluziei că restaurarea democraţiei în cadrul statelor naţionale nu este 

suficientă pentru asigurarea menţinerii acesteia. Anarhia internaţională trebuie, de 

asemenea, reglementată pentru a eradica riscul totalitarismului şi al războiului. 

 

Spinelli a susţinut că războiul i-a discreditat pe vechii politicieni naţionalişti. Cetăţenii 

europeni şi nu statele trebuie să controleze direct executivul, legislativul şi organele 

judiciare ale Federaţiei Europene. Lui îi aparţine observaţia conform căreia:  

 

orientarea federalistă exclude orice formă de totalitarism şi acele forme de 

unitate care sunt sau hegemonice sau doar superficial federaliste, fiind 

subiect pentru controlul organelor totalitare de orice fel.
7
 

 

Gradul de suveranitate naţională a fost un subiect care nu a determinat un teren pentru 

exprimare univocă în cadrul rezistenţelor. Grupuri mai mici, precum OCM din Paris sau 

cel al germanilor Beck-Goerdeler din Berlin s-au pronunţat pentru păstrarea în atribuţiile 

statului a unor pârghii de politică externă, rezultând de aici o confederaţie europeană mai 

                                                 
6
 Charles F. Delzell, „The European Federalist Movement in Italy: first phase, 1918-1947” în The Journal of 

Modern History, vol. 32, no. 3, sep. 1960, p. 243. 
7
 L’Unità europea, no. 5, iul.-aug. 1944, p. 1, apud. Delzell, op. cit., p. 246. 
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degrabă decât o federaţie. Pledau pentru un Directorat European pentru prevenirea 

războiului şi un Consiliu Economic European care să dispună de „putere poliţienească” şi 

de mijloacele necesare pentru a-şi transpune în practică deciziile adoptate.
8
 

 

Experienţa negativă a Ligii Naţiunilor din 1919 trebuia evitată pe viitor. O părere unanim 

împărtăşită în rândurile diferitelor mişcări arată că eşecul Ligii a fost determinat de lipsa 

autonomiei sale, de lipsa independenţei faţă de statele care au compus-o. Lipsa autorităţii 

politice sau puterii materiale, care să îi permită punerea în practică a deciziilor adoptate 

deasupra celor statale, i-au adus sfârşitul. Dată fiind realitatea istorică şi contextul în care 

se aflau, membri Rezistenţei nutreau pe viitor evitarea unei încercări cu şanse de reuşită 

diminuate din start, având perspectiva desfăşurărilor recente pentru acea dată. Rezistenţa 

italiană merge până la a condamna orice uniune simplă ca fiind sortită eşecului, făcând o 

comparaţie cu Confederaţia nord-americană din 1776, care după treisprezece ani de 

existenţă a concluzionat că pacea şi prosperitatea economică nu pot fi atinse în aşa mod, 

formând în 1789 o federaţie efectivă.
9
 Comparaţia cu situaţia americană de secol 18 este, 

totuşi, exaltată şi nepotrivită cu realităţile europene ale secolului 20. Premisele de la care se 

pleca în Europa angajată în război erau net diferite de cele de care dispuneau coloniile 

americane la acel moment. 

 

Prin ideile mai cosmopolite se susţinea acordarea independenţei şi pentru ultimele colonii 

europene şi ca Federaţia Europeană, odată formată, să fie inclusă într-o organizaţie 

mondială a păcii, care să cuprindă alte federaţii regionale, pe lângă cea europeană. Totuşi, 

acest pas nu era prevăzut a fi făcut într-un viitor apropiat, ţinându-se cont de reticenţa 

Statelor Unite sau a Uniunii Sovietice de a lua parte la un astfel de organism de nivel 

global. Formarea unui guvern federal european, însă, era văzut ca un progres esenţial. 

Naţiunile urmau să devină state federate ale suprastatului european, care urma să fie format 

din reprezentanţi aleşi de populaţie. Poate cel mai important aspect legat de existenţa 

statului european, aşa cum îl imagina, spre exemplu, aristocraţia conservatoare germană, 

pe lângă competenţele de politică externă, de apărare şi economice, era acela de a aplana 

orice conflict ce se putea isca din răbufnirile naţionaliste în interiorul său. 

 

                                                 
8
 Walter Lipgens, „European Federation in the Political Thought of Resistance Movements during World 

War II”, în Central European History, vol. 1, no. 1, mar. 1968, p. 11. 
9
 Luigi Einaudi, For a economic federation of Europe, 1 sept. 1943, în Lipgens, Documents on, op. cit., pp. 

520-525. 
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Multe din ideile înaintate atunci, în timpul războiului, percepute ca idealiste la momentul 

respectiv, au fost aplicate în deceniile următoare: piaţa comună, alegerea directă a 

legislativului european, suprimarea frontierelor şi a barierelor vamale pentru bunuri şi 

persoane, adoptarea unei monede comune. Sunt oferite de atunci soluţii pentru aspecte care 

pot fi mai uşor trecute cu vederea, pe care mai târziu le regăsim aplicate în construcţia 

europeană, de exemplu fondarea comunităţii pentru controlul asupra producţiei de cărbune 

şi oţel, oferirea unei durate existenţiale determinate pentru aceasta, rolul consultativ pentru 

Parlamentul structurii federative europene (la francezul Vincent Auriol), chiar şi sloganul 

adoptat de U.E. „Unitate în diversitate”, rostit în mai multe texte, de origini diferite. 

Motivaţia pentru perioada determinată a duratei tratatului CECO la 50 de ani poate fi 

susţinută cu textul „Germania va fi înfrântă – ce va fi după?”, din revista olandeză Vrij 

Nederland, fără autor cunoscut. Pentru zona de liberă circulaţie din cadrul Uniunii 

Europene de astăzi se pot invoca de asemenea mai multe texte de origini diferite. 

 

*** 

 

Realitatea nu a oferit şansa punerii în aplicare vreunui proiect de unificare europeană 

elaborat de rezistenţi. Sentimentul încercat de aceştia cu privire la puţina înţelegere din 

partea Aliaţilor faţă de năzuinţele lor a fost îndreptăţit pe deplin. Reacţiile acestora nu au 

fost favorabile planurilor gândite şi propuse. Liderii sovietici au exprimat poziţii clare 

pentru respingerea oricăror forme de unificare europeană. Stalin a emis chiar pretenţii 

pentru o întoarcere la status-quo-ul convenit cu Hitler în 1939, presupunând includerea 

Estoniei, Letoniei, jumătăţii răsăritene a Poloniei, Basarabiei plus a Lituaniei şi a părţii 

estice din Finlanda în URSS. Pentru restul statelor europene propunea reconstrucţia pe 

baza suveranităţii. Începând cu primăvara lui 1942, sovieticii au adoptat o poziţie fermă în 

privinţa unei federaţii de state europene, clasificând-o drept o „mişcare burgheză îndreptată 

împotriva Uniunii Sovietice.” După victoria de la Stalingrad, din ianuarie 1943, Stalin a 

recurs la o ofensivă diplomatică pentru a-şi articula punctul de vedere cât mai acut. Astfel, 

a întrerupt relaţiile cu guvernul polonez exilat la Londra, care şi-a afirmat susţinerea pentru 

proiectul federalizării continentului, a ameninţat cu încheierea unei păci separate cu Hitler 

şi şi-a retras ambasadorii de la Londra şi Washington. Orice încercare de discuţie pe 

această temă era văzută ca o ameninţare la adresa Uniunii Sovietice.
10 
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Pe de altă parte, Statele Unite ale Americii mergeau în direcţia opţiunilor sovietice şi au 

acceptat poziţia acestora. Preşedintele Roosvelt a rămas tributar ideii de „mari puteri” şi 

apăra orânduirea globală în care scena este dominată de patru jandarmi, reprezentaţi de 

SUA, URSS, Marea Britanie şi China. Cooperarea americano-sovietică urma să asigure 

scheletul pe care se va fi clădit pacea viitoare. 

 

Deciziile adoptate în cadrul Conferinţei de la Teheran, din noiembrie 1943, care a 

prefigurat realitatea hotărâtă în conferinţele de pace ce au urmat, nu au fost influenţate în 

nici un fel de elaborările Rezistenţei. Concesiile de acum ale americanilor au continuat şi 

mai târziu, rezultatul fiind o întoarcere la vechea ordine şi o lovitură aplicată aşteptărilor de 

schimbare ale europenilor. 

 

Spre sfârşitul războiului a devenit evident că programele Rezistenţei nu mai cântăreau în 

valoare atât timp cât nu coincideau cu cele ale Aliaţilor. Vocea rezistenţilor devenea 

purtătorul unor idei care nu mai corespundeau cu realitatea întrevăzută. Dezamăgirea i-a 

împins pe adepţii soluţiei federaliste din nou în poziţia de rezistenţi şi după terminarea 

războiului.
11

 

 

Nevoile societăţii europene au determinat şi motivele care au stat la baza acţiunilor 

rezistenţilor şi ale elaborărilor teoretice ale acestora. Unificarea continentală nu a fost 

solicitată gratuit. Naţionalismul exacerbat a determinat două războaie de anvergură în 25 

de ani. Soluţiile tradiţionale, de impunere a unor pedepse pentru vinovaţi s-au dovedit în 

cele din urmă a fi exerciţii inutile, care determină o spirală de violenţă vindicativă. 

Rezistenţele căutau ruperea de trecut şi construirea unui viitor pe alţi piloni. Din 

programele, articolele şi luările de atitudine ale acestora se deduce speranţa pentru un viitor 

paşnic, în care ameninţarea irumperii unui nou conflict să fie complet îndepărtată. Pe lângă 

beneficiile economice, politic-administrative sau social-culturale, unificarea europeană a 

realizat cel mai important deziderat nutrit, acela al unei păci durabile. 
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