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glocalizare. 
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Introducere 

Imaginar social şi identităţi culturale 

Corin Braga 

Globalizare şi identitate 

Trăim într-o lume în care procesul globalizării se manifestă într-un ritm tot mai accelerat. 
Mondializarea ţine de un anumit stadiu de complexitate în care a intrat actualmente civilizaţia 
umană, fiind provocată de creşterea exponenţială a posibilităţilor de comunicare, de transmitere 
a informaţiilor, de călătorie şi transport, de deschidere internaţională a pieţelor, de circulaţie 
a capitalului etc. Toate aceste evoluţii duc în direcţia unei integrări mondiale la o altă scară 
decât orice a existat până acum în istorie. O civilizaţie planetară va reprezenta poate masa 
critică pentru expansiunea omenirii în afara planetei noastre. 

Pe de altă parte, globalizarea este însoţită de spectrul uniformizării, al masificării, al pierderii 
identităţilor şi specificităţilor, al biodiversităţii culturale. Tensiunea dintre cele două tendinţe -
integrare şi localizare - este reflectată în termenul, ciudat şi inestetic, dar sugestiv, 
Introdus în anii '80 în , acest concept descria iniţial modul în care se 
opun tendinţele regionale proliferării corporaţiilor transnaţionale. În 1997, la o conferinţă despre 
„Globalization and lndigenous Culture", sociologul Roland Robertson a definit glocalizarea 
drept coprezenţa şi acţiunea simultană ale tendinţelor universaliste şi ale celor particularizante. 

Deşi este un continent mic ca întindere geografică, în ultimele milenii Europa a făcut posi
bilă emergenţa unui număr impresionant de limbi, culturi şi civilizaţii. Această diversitate 
reprezintă o bogăţie şi, în acelaşi timp, o provocare : cum ar putea fi armonizate şi integrate 
toate aceste identităţi locale, regionale şi naţionale fără să fie distruse, ci mai degrabă conservate 
şi întărite ? Conceptul unei Europe unificate, în special după experienţele traumatice ale răz
boaielor mondiale, lucrează într-adevăr la nivelul conştiinţei colective, dar şi al proiecţiilor 
inconştiente ale locuitorilor continentului. Aceasta explică succesul planului originar al fonda
torilor Uniunii Europene şi procesul în desfăşurare de adeziune a unor noi ţări provenind din 
vechiul bloc comunist sau alte spaţii geopolitice. Dar, mai ales în contextul crizei economice 
din ultimii ani, această aşteptare colectivă este pusă la încercare de ideea adesea implicită că 
fiecare ţară sau comunitate ar trebui să-şi caute propriul drum, să ia propriile decizii. 

Cu siguranţă, soluţiile particulare se pot dovedi mai eficace în diferite cazuri specifice. În 
schimb, la un macronivel planetar, ţinând cont de trendul emergenţei unor noi puteri economice, 
comerciale, financiare, informatice şi militare (China, Federaţia Rusă, India, Brazilia), cea 
mai solidă şansă pentru Europa de a rămâne un competitor mondial principal este integrarea 
sa interioară. De aceea, cea mai importantă provocare pentru Uniunea Europeană este să asigure 
relaţii irenice între statele şi populaţiile ei, să construiască arhitectura unei legislaţii comune 
acceptabile pentru toţi, în care diversitatea, recunoscută şi asumată, să devină, dintr-un factor 
de disensiune, unul de coeziune. 
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opera aperta, 
un work in progress
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à la recherche des européens. La voie de l’identité et du mythe

INTRODUCERE. IMAGINAR SOCIAL ŞI IDENTITĂŢI CULTURALE 

Pentru a înţelege dinamica culturală a Europei, un concept central ar putea fi acela de 
„identitate fractală" (concept matematic propus de Benoît Mandelbrot, adaptat în studiile 
culturale de diverşi cercetători precum I.P. Culianu). Dacă Europa ca întreg poate oferi celor 
care o privesc din afară (asiatici, africani, americani) un tablou compact, privită dinăuntru ea 
dezvăluie un pattem cultural principal ce proliferează la niveluri de generalitate tot mai mici : 
global-continental ; pe arii şi zone (spaţiul mediteraneean, Balcanii, Peninsula Scandinavă, 
ţările latine, cele anglo-saxone, ţările protestante, statele excomuniste etc.); naţional (unităţi 
statale) ; regional şi local ( comunităţi federale, grupuri etnice, minorităţi religioase etc.). 
Membrii fiecăruia dintre aceste niveluri sau straturi au trăsături şi caracteristici comune, care 
le conferă profiluri similare. Tocmai din cauza acestor similitudini, comunităţile vecine, aflate 
pe acelaşi nivel de coagulare, tind să adopte atitudini opoziţionale, concurând la ocuparea unor 
poziţii cât mai avantajoase în raport cu ceilalţi. 

Dar, dacă privim de la un nivel superior, vedem că această grijă de delimitare şi asigurare 
a propriei autonomii este tocmai o trăsătură comună a tuturor acestor comunităţi, care împăr
tăşesc în definitiv aceleaşi valori şi scopuri. În schimb, grupurile şi comunităţile divergente, 
sau incongruente, care nu aparţin aceleiaşi configuraţii, ci unor modele diferite, au relaţii mult 
mai imprevizibile. Din cauza unei asemenea divergenţe creează comunitatea romă probleme şi 
perplexităţi atât de mari în ţările europene. Obişnuiţi cu comunităţi care se delimitează prin 
frontiere de toate tipurile (statale, regionale, culturale, lingvistice etc.), factorii decidenţi ai 
Europei nu găsesc modalităţi de a gestiona o comunitate care emerge fluid şi circulă liber 
printre toate celelalte structuri, fără proiectul de a se fixa şi a se delimita între graniţe. 

Relaţia dintre grupuri, comunităţi, naţiuni etc. evoluează în cadrele unei dialectici complexe 
între multiplicitate şi unitate, între conflict şi cooperare transversală. Aceasta ne aduce la con
cluzia că Europa este, la toate nivelurile sale, ceea ce Umberto Eco numeşte o 

. Divizarea politică şi juridică actuală a Europei în state naţionale este 
supusă permanent presiunii unor tendinţe care vin din ambele direcţii, şi de jos în sus, şi de 
sus în jos. Pentru a găsi un echilibru între aceşti vectori, trebuie să fie identificate elementele 
comune din mentalităţile specifice şi să fie construită o imagine de sine colectivă, un „mit al 
Europei", în cadrul căruia diversitatea, recunoscută şi asumată ca atare, ar funcţiona ca un 
vector de unitate, şi nu de conflict. 

Într-un important raport publicat de Institutul Jacques Delors, Gerard Bouchard ( 
, 2016) sugerează că Uniunea 

Europeană se confruntă astăzi cu un anumit impas din cauza faptului că a neglijat să construiască 
un discurs simbolic adecvat procesului de integrare. Pentru a contrabalansa tendinţele divergente, 
Uniunea Europeană nu ar mai trebui să ignore sau să respingă valorile locale şi regionale, 
dimpotrivă, ar trebui : 1. să înceteze să aşeze în poziţii antagonice actorii globali şi naţionali ; 
2. să utilizeze resursele simbolice şi energiile naţiunilor în loc să le cenzureze; 3. să ofere 
cadrul pentru crearea unor noi discursuri simbolice şi mituri ale Europei. 

Acest interes în creştere pentru factorii spirituali şi culturali este exprimat de o afirmaţie 
„apocrifă" atribuită lui Jean Monnet : ,,Je recommencerais par la culture ! ". În analiza lui 
Pascal Lamy, preşedinte emerit al Institutului Jacques Delors, ,,până acum, construcţiei politice 
a Europei i-a lipsit un ingredient esenţial pentru orice construcţie politică : dimensiunea ima
ginară, simbolică, culturală, cea care cimentează apartenenţele. Pentru a folosi cuvintele mari 
din ştiinţele sociale : ne confruntăm cu un deficit emoţional, care îşi are originea într-un deficit 
ficţional" (Bouchard, 2016, p. 4). Pentru a asigura o bună coabitare este nevoie de ficţiuni 
active, mituri comune, adaptate mediului natural şi social pe care suntem pe cale să-l creăm 
în noua eră a Antropocenului. Această dinamică poate fi mai bine înţeleasă dacă sunt studiate 
mentalităţile colective, reprezentările de grup, un factor care poate să lucreze atât într-un sens 
progresiv, deschizând noi direcţii, cât şi într-un sens reacţionar, blocând schimbările. 
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INTRODUCERE. IMAGINAR SOCIAL ŞI IDENTITĂŢI CULTURALE 

Conceptul de imaginar 

Cum poate fi aşadar conservat şi valorificat specificul local şi regional într-o lume pe cale de 
globalizare ? Abordarea care constituie coloana vertebrală a acestei enciclopedii îşi propune să 
îmbine universalul cu particularul pornind de la conceptul de imaginar. 
,,concept seminal" creat la jumătatea secolului XX prin lucrările lui Gaston Bachelard (1938, 1942, 
1943, 1948), Henry Corbin (1958), Gilbert Durand (1969, 1996) şi ale altor filosofi şi cercetă
tori (Caillois, 1974; Boia, 1998; Thomas, 1998; Araujo şi Baptista, 2003; Rojas Mix, 2006). 

În istoria ideilor pot fi distinse trei mari accepţiuni ale termenului mai general „fantezie" : 
imaginaţie, imaginar şi imaginai (Braga, 2007). De la Platon, trecând prin Descartes şi Bacon, 
până la Sartre, imaginaţia a fost văzută ca o facultate spirituală intermediară între simţuri şi 
memorie, pe de o parte, şi intelect şi raţiune, pe de altă parte. Imaginaţia preia reprezentările 
senzoriale stocate în memorie şi, recombinându-le aleatoriu, necontrolat, creează imagini 
mentale false, iluzorii, himerice. Ea este aşadar „mama tuturor erorilor" şi trebuie corectată 
fie prin corelarea cu experienţa externă (după cum susţine şcoala „empiriştilor"), fie prin 
supunerea la criteriile logice (după cum susţine şcoala „raţionaliştilor"). Neavând referenţi în 
realitatea exterioară, imaginaţia vizează doar vidul ontologic, creează doar „copii ale copiilor" 
după Platon, este generatoare de neant după Sartre. 

Pentru a depăşi opoziţia dintre empirişti şi raţionalişti, Kant a arătat că, în absenţa funcţiilor 
ordonatoare ale raţiunii, reprezentările senzoriale sunt haotice, iar în absenţa materiei empirice, 
ideile raţionale sunt vide. Funcţia care face legătura între aceste două niveluri ale aparatului 
cognitiv este „imaginaţia transcendentală", o categorie apriorică având rolul de a organiza imagi
nile simţurilor şi de a le abstractiza pentru a putea fi surprinse în noţiuni şi idei. Neokantienii, 
precum Ernest Cassirer, au insistat de asemenea asupra funcţiei creatoare a „imaginaţiei pro
ductive", aceea de a introduce în imaginile senzoriale sensuri noi, suplimentare, specific umane. 
El a numit această încărcătură semantică specific umană „pregnanţă simbolică". Lucian Blaga, 
când distinge între metafore plasticizante şi metafore revelatorii, reia de fapt distincţia kantiană 
între o imaginaţie reproductivă sau recombinatorică şi o imaginaţie transcendentală, productivă, 

Şcoala franceză a preluat în conceptul de imaginar aceste două funcţii - de ordonare a 
reprezentărilor senzoriale şi de încărcare a lor cu conţinuturi originale. Într-o primă instanţă, 
imaginarul desemnează totalitatea imaginilor şi reprezentărilor noi, inedite, create de un individ 
sau o colectivitate. După cum susţine H. Vedrine (1990), imaginarul este „întreaga lume de 
credinţe, idei, mituri, ideologii care hrăneşte toţi indivizii şi toate civilizaţiile". Într-o a doua 
instanţă, pe o scară şi mai largă, imaginarul este văzut drept funcţia dinamică şi activă ce 
creează acest complex de imagini şi simboluri, drept capacitatea imaginantă a psihicului. Pentru 
Claude-Gilbert Dubois (1985), el este „rezultatul vizibil al unei energii psihice, care deţine 
propriile structuri formale atât la nivelul individului, cât şi la cel al colectivităţilor". Pentru 
Joel Thomas (1998), el este „un sistem, o funcţie dinamică de organizare a imaginilor, care 
le conferă profunzime şi le corelează între ele". În sfârşit, pentru Jean-Jacques Wunenburger 
(2002), el desemnează „forţa interioară creativă a imaginaţiei, grupările sistemice de imagini 
ce comportă un principiu de autoorganizare, de autopoietică". Astfel, dacă imaginaţia reflectă 
doar vidul ontologic, în schimb imaginarul desemnează obiecte care, chiar dacă nu au o prezenţă 
externă, au o realitate psihologică, sunt creaţii ale minţii umane, au o dimensiune antropologică. 

Alături de aceste două concepte, Henry Corbin a creat un al treilea: ,,imaginai" sau 
,,mundus imaginalis". Pornind de la o întreagă tradiţie filosofică alternativă - neoplatonismul-, 
aşa cum s-a dezvoltat aceasta atât în mistica islamică şi în sufism, cât şi în gândirea ocultă a 
Renaşterii europene, Corbin desemnează prin termenul „imaginai" realităţi care nu sunt nici 
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simple iluzii, nici creaţii subiective, ci există dincolo de lumea empirică. Viziunile mistice, 
revelaţiile, profeţiile, descrierile unor lumi transcendente (precum paradisul sau iadul) fac refe
rire la un „mundus imaginalis" ce are pentru credincioşi o realitate ontologică deplină, mai 
„ tare" decât cea a universului material. Iar dacă dorim să oferim un corespondent al imaginatului 
şi pentru un public laic contemporan, un posibil substitut „adus la zi" ar putea fi acela de 
iconosferă sau imagosferă. Aceasta datorită faptului că civilizaţia actuală a imaginilor a căpătat, 
prin intermediul tuturor mijloacelor mediatice şi informatice, o generalitate şi o consistenţă 
obiectivă ce depăşesc cu mult subiectivitatea imaginarului individual. 

Imaginarii sociale 

Dincolo însă de aceste distincţii, concluzia care se impune este că oamenii interacţionează cu 
realitatea exterioară nu doar prin simţuri sau idei, ci şi prin imagini şi simboluri. Înţelegerea 
pe care o au asupra lumii, precum şi reacţiile şi atitudinile care derivă din aceasta depind de 
astfel de imagini subiective. După cum a demonstrat Antonio Damasio (1996), simplul fapt de 
a spune poveşti ( adică de a ne organiza experienţa prin naraţiuni care creează hărţi mentale) este 
unul dintre cele mai elementare şi mai arhaice mecanisme sau „obsesii ale creierului". Departe 
de a fi o funcţie laterală, la marginea lumii materiale şi a celei psihice (atât a lumii vizibile, cât 
şi a celei invizibile), ,,imaginarul" interacţionează intrinsec cu acestea, determinând felul în care 
simţim, citim şi ne reprezentăm (prin intermediul tuturor tipurilor de discurs, ştiinţific, istoric, 
geografic, religios, mitic sau artistic) atât realitatea înconjurătoare, cât şi felul în care ne inte
grăm în ea şi ne propunem să o modificăm. Pentru a înţelege comportamentul uman, antropo
logii trebuie să analizeze sistemul complex de reprezentări ce stă la baza activităţii mentale. 

Înţeles ca un concept antropologic, imaginarul este impregnat în toate practicile umane. El 
se aplică tuturor domeniilor, de la sociologie şi religie la literatură şi arte. Imaginariile colective 
cuprind simbolurile, povestirile, evenimentele mitice, personajele legendare care ne permit să 
introducem un sens în cronologia istorică, să ne organizăm memoria culturală, să ne configurăm 
viitorul. Filosofi ca Pierre Nora, Regis Debray, Paul Ricreur, Cornelius Castoriadis, Elemire 
Zolla, Eduardo Louren1;0, Jose Gil etc. au pus în lumină funcţia psihosocială a mediatorilor sim
bolici, narativi şi iconici. În ultima perioadă, conceptul a avut parte de o serie de evoluţii impor
tante şi interesante, în special în cercetarea de limbă engleză (Iser, 1993; Keamey, 1988, 1998). 

Datorită unor contribuţii inovatoare în domeniul studiilor literare (Said) şi al ştiinţelor 
politice (Anderson), analiza imaginariilor sociale şi politice a devenit centrală în cercetarea 
instituţiilor civilizaţiei modeme. Charles Taylor (2004) defineşte „imaginariile sociale modeme" 
în felul următor : 

Prin imaginar social înţeleg ceva mult mai larg şi mai profund decât schemele intelectuale pe 
care oamenii le folosesc când meditează în mod dezimplicat la realitatea socială. Mă refer mai 
degrabă la modurile în care oamenii îşi închipuie şi îşi concep propria existenţă socială, la felul 
în care se înţeleg unii cu alţii, la felul în care interacţionează cu semenii, la aşteptările pe care 
le au şi la noţiunile şi imaginile mai adânci care stau la baza acestor aşteptări. 

În acest sens, Bronislaw Baczko (1984) a analizat rolul imaginariilor sociale, al utopiilor, 
speranţelor, fantasmelor şi angoaselor colective, atât în Revoluţia franceză, cât şi în statele 
totalitare. Michael Warner (2002) propune o analiză interesantă a felului în care s-a constituit 
sfera publică în America modernă. În sfârşit, după cum am văzut, Gerard Bouchard (2017) 
consideră că miturile sunt purtătoarele unor valori sociale ce depăşesc bariera dintre primitivism 
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şi modernitate. În dorinţa de a evidenţia istoricitatea imaginariilor sociale, ultima generaţie de 
autori s-a desprins de corpusul deja clasicizat de texte care leagă imaginarul de abordările 
antropologice şi psihanalitice sau psihologice. Cu toate acestea, dacă nu dorim să abandonăm 
nici linia deschisă de Gilbert Durand, este util să constatăm că aceste două abordări - psiho
logică şi sociologică - pot fi combinate. Analiza imaginarului colectiv, interesat de specificitatea 
contextelor istorice şi geografice, poate oferi o perspectivă din interior asupra mecanismelor 
psihice abisale ale indivizilor. 

Imagini despre sine ( ) şi imagini ale celuilalt ( ) (,,celălalt" putând 
fi conceput ca o colectivitate, ca un individ sau ca o parte din propria persoană), viziuni ale 
naturii, ale universului, ale lui Dumnezeu şi ale lumii de apoi, reprezentări ale reliefului şi 
mediului geografic, ale istoriei, societăţii, culturii, toate sunt produse şi instrumente ale funcţiei 
imaginante. Conceptul antropologic de „imaginar" este multifuncţional şi a dezvoltat o serie 
de metodologii interdisciplinare, corespunzând domeniilor majore ale culturii umane : imago
logie (sau reprezentări ale sinelui şi ale celuilalt), imaginaţie geografică şi istorică, imaginarii 
politice şi sociale, viziuni mitologice, religioase sau filosofice, fantezie literară şi artistică etc. 
Până şi cele mai curente şi mai nesemnificative obiecte şi atitudini din viaţa de zi cu zi poartă 
marca obişnuinţelor şi reprezentărilor colective, a unui imaginar al cotidianului. 

De asemenea, cercetătorii vorbesc despre disfuncţii şi „derive patologice" ale imaginarului 
colectiv (Wunenburger, 2001). Când încetează să mai fie generate spontan şi creator, imaginile 
colective devin stereotipuri şi clişee. Oamenii conduşi de reprezentări prefabricate nu mai reac
ţionează personalizat la stimulii sociali, ci îşi asumă fără discriminare atitudini străine, care 
pot conduce la prejudecăµ şi conflicte. Cei care cercetează mediul social ar trebui să poată să 
recunoască şi să deconstruiască asemenea opinii primite, care fac posibile manipularea şi con
trolul. Imaginarul este un patrimoniu colectiv care poate, pe de o parte, să consolideze şi să 
sporească prejudecăţile, clişeele şi inerţiile şi, pe de altă parte, să reorienteze şi să transforme 
amintirile, aşteptările, speranţele, proiectele şi utopiile. Este aşadar ambivalent : poate fie să 
blocheze sau să stopeze schimbările, fie să inspire şi să provoace noi evoluţii. În contextul unei 
Europe globale, sunt important de cercetat atât dublul aspect, cât şi dubla tendinţă ale imagi-

Explorarea reprezentărilor colective a devenit deosebit de importantă în epoca actuală. 
Societatea postmodernă evoluează spre stadiul unui „sat global", în care indivizii din toate 
colţurile lumii sunt informaµ, prin canalele media, despre ce se întâmplă în toate celelalte părţi 
ale lumii. Însă, în timp ce în satul tradiţional transmiterea unor asemenea informaţii era directă, 
nemediată, interpersonală, în satul global informaţia este indirectă, mediată, transformată. 
Sistemul global de reclame şi promovare, distribuţia mondială de filme, ziarele, revistele, cărţile, 
benzile desenate, muzica, jocurile pe calculator, televiziunea prin satelit şi cablu, internetul şi 
motoarele sale de căutare, agenţiile de informaţii, reţelele de socializare, Wikipedia şi YouTube, 
toate aceste mijloace media nu mai oferă imagini „perceptive", senzoriale, ale oamenilor şi 
întâmplărilor, ci imagini virtuale, procesate în studiouri şi redacţii. Aceste imagini sunt apte 
să transporte mesaje adiţionale, subliminale, supuse manipulării ideologice şi comerciale. Cam
paniile politice şi războaiele electronice, curentele în modă şi premiile de popularitate sunt doar 
câteva exemple banale despre felul în care imaginile primite ne influenţează viziunea asupra lumii. 

Importanţa reprezentărilor imaginare în societăţile contemporane nu trebuie neglijată sau 
minimalizată. Să luăm în discuţie doar câteva exemple : ecologia, miturile istorice, postcomu
nismul şi postcolonialismul. În ce priveşte ecologia, atitudinea faţă de mediul natural depinde 
nu doar de informaţiile practice, directe, pe care le avem asupra acestuia (spre exemplu, 
constatarea unor dereglări tot mai frecvente ale climei), ci şi de reprezentările imaginare 
colective. Dezbaterile politice şi sociale asupra schimbărilor climatice generează creaţii literare 
sau filmice, dar sunt la rândul lor influenţate de felul în care sunt reflectate în literatură, în 
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arte (în special în cinematografie) şi în media. Filme cu tentă catastrofică despre încălzirea 
globală, creşterea nivelului oceanelor, distrugerea atmosferei, schimbarea axei de rotaţie a 
planetei, ciocnirea cu un meteorit, pandemii etc. par să fie mai eficace în modificarea opiniei 
publice şi oficiale decât informaţiile concrete, pozitiviste. În ce priveşte mitologiile politice, 
vedem cum acestea au influenţat ideologii (mitul mesianic - Fiihrerul, mitul „omului nou" şi 

al „viitorului luminos"), dezbaterile asupra recunoaşterii traumelor istorice (genocide, 
gulag), competiţia între minorităţi, miturile imperiale şi de supremaţie etc. 

La rândul lor, societăţile postcoloniale sau postcomuniste sunt un rezervor complex de 
scheme mentale moştenite. Europa de Est, în special, ca o societate de tranziţie, cu structuri 
în mişcare şi lipsită de valori stabile, este deosebit de vulnerabilă la manipularea prin imagini 
şi stereotipuri ideologice. Balcanii sau ţările foste sovietice se dovedesc a fi zone instabile, în 
care ideologiile politice pot avea un efect devastator asupra mentalului colectiv. Or, majoritatea 
acestor mesaje agresive, care au condus sau ar putea conduce la confruntări civile şi războaie, 
sunt în primul rând simbolice şi vizuale. Cele mai puternice mijloace de a induce psihoze 
colective nu sunt nici programele politice elaborate, nici raţionamentele logice, nici discursurile 
teoretice, ci imaginile simbolice, flash-urile mediatice, naraţiunile colective informale. Pentru 
a asigura un minim nivel de stabilitate a mentalului colectiv şi a evita izbucnirile de violenţă 
naţionaliste sau antiminoritare, societatea civilă ar trebui să dezvolte o serie de politici culturale, 
iar cercetarea universitară ar trebui să elaboreze metodologii ştiinţifice capabile să înţeleagă 
şi să devoaleze mecanismele de manipulare fantasmatică. 

Universuri imaginare 

Imaginile şi simbolurile produse de fantezia umană nu sunt haotice. Ele nu se nasc ca nişte 
serii de reprezentări venite la întâmplare pe benzile rulante ale psihismelor individuale, fără 
conexiuni şi interacţiuni, asemenea unor particule în mişcare browniană. Dimpotrivă, conţin 
în ele însele posibilităţi de combinare şi structurare, la fel ca nişte piese de lego ce permit 
construcţii tot mai complexe. Imaginile şi simbolurile generate de funcţia imaginativă au 
tendinţa să se organizeze în sisteme reprezentaţionale, în „hărţi cognitive". 

Există mai multe concepte, venind din teorii diferite, pentru a desemna aceste universuri 
imaginare. Carl Gustav Jung (2003) considera că arhetipurile, în calitate de patternuri sau 
scheme ale inconştientului colectiv, generează „constelaţii" de simboluri. Când un arhetip, 
după ce a stat în latenţă o perioadă, iese la suprafaţă pe „cerul" mentalităţii colective, acesta 
„constelează", creează o pleiadă de simboluri relaţionate între ele. Spre exemplu, faţă de 
paradigma luminoasă, diurnă, raţionalistă a Iluminismului, romantismul a provocat emergenţa 
unui întreg continent scufundat, cel al „sufletului nocturn" (sau al inconştientului). Arhetipuri 
de tipul umbrei sau animei au făcut să consteleze o întreagă galerie de tipuri şi teme romantice, 
cum sunt monstrul, bestia, diavolul, dublul, iubita fantomatică, titanul revoltat, geniul, somnul, 
visul, reveria, moartea, nebunia, noaptea, luna, tenebrele etc. Desigur, din fundalul acestei 
uriaşe constelaţii, care a înlocuit „bolta" imaginarului iluminist, fiecare autor romantic şi-a 
construit propriile desene, a ales să unească punctele de pe cer după propriile fantasme şi 

preferinţe. Însă este important de subliniat că simbolurile tind să se coaguleze în lumi imaginare 

Gilbert Durand a legat marile paradigme ale imaginarului de reflexele primitive ale speciei 
umane, aşa cum erau acestea definite de şcoala de reflexologie de la jumătatea secolului XX, 
reprezentată de W. Betcherev, N. Kostyleff şi E. Minkowski. Astfel, reflexului postural (şi 

instinctului de supravieţuire, atac sau fugă) îi corespunde regimul diurn al imaginarului, un 
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regim „eroic", al acţiunii şi luptelor, al înfruntării între lumină şi întuneric. Reflexului digestiv 
(şi vieţii somatice) îi revine regimul nocturn al imaginarului, al înghiţirii, scufundării, liniştii, 
repausului şi nopţii atotstăpânitoare. În sfârşit, reflexul sexual (al perpetuării speciei) are 
drept corespondent un regim ciclic al imaginarului, al morţii şi renaşterii, al trecerii anotim
purilor şi al roţii timpului (Durand, 1969). Chiar dacă arhetipurile definite de Jung şi reflexele 
evocate de Durand au fost criticate şi contestate, discipline contemporane precum neuroştiin
ţele şi neoevoluţionismul oferă concepte alternative - de pildă, universalii umane, şi 

imagini-schemă-, care permit o aducere la zi a cercetărilor asupra imaginarului în acord cu 
ultimele descoperiri despre creierul şi psihicul uman. Pornind de la conceptul de „hărţi 

neurale", Peter Turchi, spre exemplu, poate vorbi de 

Filosofia analitică şi logica modală reprezintă un alt domeniu care oferă instrumente pentru 
analiza universurilor imaginare. Filosofi precum Nelson Goodman şi Hilary Putnam au arătat 
că, în raport cu „lumea primară" (lumea în care trăim), pot fi concepute mai multe tipuri de 
lumi posibile, folosind diferiţi operatori modali. Cu ajutorul unei serii de principii de construc
ţie, filosoful poate deveni un demiurg de lumi secundare, un (Goodman, 1985) şi 

(McCormick, 1996). Aceste „versiuni ale realităţii" pot fi aplicate atât în 
matematică, fizică şi cosmologie, pentru a defini diferite tipuri de „multivers" (Greene, 2012), 
cât şi în literatură, arte şi cultură, pentru a instaura lumi ficţionale. Toma Pavel (1992) şi 

Lubomir Dolezel (1998) au demonstrat felul în care operele artistice generează „heterocosmo
suri", care au o organicitate şi o putere totalizatoare similare reprezentărilor realiste ale lumii 
(vezi şi Braga, 2015). 

În sfârşit, un alt concept operativ pentru definirea universurilor imaginare este cel de 
, impus de Mihail Bahtin. Împrumutat din teoria relativităţii a lui Einstein, cronoto

pul descrie continuumul spaţio-temporal al unei opere. Cronotopii corespund unor 
cognitive ce permit recunoaşterea şi înţelegerea operelor, sunt modele de lumi ficţionale. 
Aceasta implică faptul că fiecare univers imaginar are o geografie şi o temporalitate proprii, 
care pot imita trăsăturile lumii noastre primare sau se pot îndepărta de aceasta, descriind lumii 
fantastice, de feerie sau science-fiction. Scrierile ficţionale dau naştere la „geografii alterna
tive", pe care personajele le străbat trăind aventuri iniţiatice şi participând la istorii colective, 
creând „hărţi de sens" şi topografii globale. Lumile ficţionale sunt versiuni ale realităţii care 
îmbogăţesc cu sensuri noi lumea primară, amplifică percepţia noastră asupra lumii exterioare, 
creând o „realitate îmbogăţită" ( 

Bazine semantice 

Constelaţiile de imagini nu sunt doar flash-uri instantanee ale unei bolţi imuabile a imaginarului 
colectiv. Universurile imaginare au şi o dimensiune diacronică, o componentă istorică, o evoluţie 
în timp. Ele apar, se organizează, se îmbogăţesc, ajung la o maximă iradiere, apoi încep să 
apună, se sting, sunt înghiţite de alte constelaţii emergente. Fernand Braudel a arătat că există 
o istorie exterioară, ,,obiectivă", ce poate fi împărţită, în funcţie de amploarea ei, în istoria 
de lungă durată, naturală ( cea a fenomenelor mari cum sunt glaciaţiunile încălzirea globală 

sau modificările de relief), istoria de durată medie (cea a civilizaţiilor ce se întind pe sute sau 
mii de ani, cum au fost Imperiul Roman sau Islamul etc.) şi istoria de durată scurtă (istoria 
evenimenţială, care se ocupă de regi, războaie, revoluţii etc.). În mod similar, există şi o istorie 
interioară, ,,subiectivă", cea a reprezentărilor umane despre spaţiul geografic, timpul istoric, 
lumea primară şi lumile secundare. 
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Din această perspectivă, este posibil şi necesar să se urmărească evoluţia diacronică nu d 
a societăţilor istorice, ci şi a constelaţiilor de imagini culturale proiectate de aceste societăţi. 
Cronotopii definiţi de Bahtin au atât o istorie interioară, un 
respectiv, cât şi o istorie exterioară, a configurării şi evoluţiei în timp ale acestui univers 
imaginar. În cazul operei unui autor, constructor al unui univers ficţional, cum sunt, spre exem
plu, J.R.R. Tolkien sau George R.R. Martin, putem vorbi atât de istoria proprie a „Pământului 
de Mijloc" sau a Westerosului, cât şi de cronologia dezvoltării creatoare, din biografia 

. Lucrul acesta este cu atât mai evident în cazul viziunilor 
împărtăşite de mai multi scriitori, de un curent literar, de culturi întregi, unde diacronia 
reprezentărilor nu se mai referă la durata „scurtă" a autorilor individuali, ci la durata „medie" 

Pentru a surprinde această dinamică a paradigmelor imaginare, Gilbert Durand a creat 
conceptul de „bazin semantic". În Introducere în mitodologie, el arată că o constelaţie de 
imagini şi simboluri se comportă ca un fluviu, ce are şase faze : izvoarele, despărţirea apelor, 
confluente, numele fluviului, amenajarea malurilor, meandre şi delte. Această metaforă acvatică 
sugerează că o constelaţie de simboluri colective are o geneză (se constituie sau apare la un 
moment dat într-o cultură, preluând imagini din constelaţii anterioare), un moment de impunere, 
când devine o religie dominantă sau un curent literar-artistic, etape de dezvoltare şi amplificare 
prin preluarea unor elemente din alte câmpuri, o etapă de instituţionalizare, când capătă recu
noaştere teologică, filosofică şi teoretică, un moment de apogeu şi o perioadă de declin, când 
se stinge sau se varsă în noi constelaţii emergente. Durand oferă mai multe exemple de asemenea 
bazine semantice, cum ar fi cel al barocului sau cel al franciscanismului (1996). 

Deoarece vom folosi conceptele de constelaţii de imagini şi bazine semantice pentru a 
structura domeniile reflectate în cele cinci volume ale acestei enciclopedii, se cuvine să facem 
o serie de distincţii suplimentare. O istorie a reprezentărilor religioase ori a celor literare sau 

a religiilor, a literaturii ori a artelor frumoase. Deşi urmăreşte bornele 
cronologice ale istoriei factuale a acestor discipline, ea nu îşi organizează materialul în reperele 
şi căsuţele specifice abordărilor istoriografice. În universităţile franceze, predarea literaturii se 
împarte pe secole, având specialişti în literatură medievală, renascentistă, ,,dix-septiemişti", 
„dix-huitemişti", ,,dix-neuviemişti" etc. Tradiţional, istoria literaturii române este împărţită 
şi ea în perioade : veche, iluministă, paşoptistă, a marilor clasici, interbelică, postbelică, 
şaizecistă, optzecistă, douămiistă etc. Fără să ignore aceste decupaje istorice, biografia bazinelor 
semantice are o logică de dezvoltare internă proprie, care poate sări peste praguri istorice, 
poate migra peste secole, se poate regăsi la scriitori care ţin de epoci diferite. 

De asemenea, bazinele imaginare transcend (e adevărat, cu anumite modificări şi pierderi) 
graniţele statal-politice şi cele lingvistice şi culturale. De aceea, vom integra în mod deliberat 
în cercetarea noastră atât autori români care au emigrat în alte ţări, limbi şi literaturi - deoarece, 
dincolo de limbile de expresie (franceză, germană, engleză etc.), există o continuitate şi o 
sinergie a reprezentărilor imaginare -, cât şi autori aparţinând minorităţilor (maghiară, ger
mană), care participă la constelaţiile de imagini ale unui spaţiu de locuire comun. În general, 
din perspectiva generoasă a unei „literaturi mondiale" ( ), aşa cum a fost ea 
definită de David Damrosch, este mai adecvat să se vorbească nu atât despre o literatură română 
unică şi compactă, cât despre „literaturi române" sau microliteraturi care se articulează reţelar 
într-o constelaţie mai mare. 

Apoi, continuând distincţiile, istoria bazinelor semantice nu coincide cu istoria 
religioase, literare sau artistice. Este adevărat că fiecare religie sau curent literar puternic îşi 
creează un decor imaginar propriu, impune o constelaţie specifică de imagini şi simboluri. În 
raport cu literatura şi arta Evului Mediu, Renaşterea şi-a creat o „boltă" de reprezentări proprii, 
desprinse de sub tutela dominantă a artei şi literaturii religioase şi recuperând masiv elementele 
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imaginarului Antichităţii păgâne. Barocul, iluminismul, romantismul, realismul, simbolis
mul etc. şi-au constituit câte un bazin semantic original, prin opoziţie cu sau prin canibalizarea 
celor anterioare. Dar, odată constituită, o asemenea constelaţie de reprezentări religioase sau 
artistice poate iradia mai încolo în istorie, chiar după dispariţia curentului respectiv. Dacă 
curentul istoric al barocului se încadrează în perioada de la sfârşitului secolului al XVI-iea până 
către 1680, bazinul semantic baroc s-a prelungit mult dincolo de această perioadă, în diverse 
recurenţe care l-au îndreptăţit pe Eugenio d'Ors să vorbească de o paradigmă barocă perenă. 
Sau, pentru a da un exemplu din literatura română, romantismul s-a constituit ca un curent în 
secolul al XIX-iea, de la preromantici, prin paşoptişti, până la romanticul european „întârziat" 
Eminescu, în schimb reverberaţii ale bazinului semantic romantic pătrund adânc în secolul XX, 
prin suprarealism, până la onirici sau la Cărtărescu. 

În acelaşi timp, un bazin semantic, chiar dacă poate fi mai extins temporal faţă de un curent, 
este totuşi mai „mic" decât acesta, deoarece nu are toate componentele istorice, instituţionale, 
teoretice etc. ale unui curent. Prin calificativul „semantic", Gilbert Durand sugerează că aceste 
„bazine" se referă la elemente de reprezentare, conţinut imaginar, imagini şi simboluri, şi nu 
la elemente de structură, formă şi organizare, scheme şi poetici prescriptive, instituţii culturale 
şi administrative. Istoria constituirii unui curent, relaţiile dintre scriitorii afini, manifestele şi 
programele care impun patternuri comune, mijloacele de difuzare şi receptare, susţinerea (sau 
opoziţia) instituţional-statală, implicaţiile ideologice şi politice, canonul valoric, deşi necesare 
pentru înţelegerea imaginarului colectiv, revin altor domenii şi metode de investigaţie decât 
cercetarea imaginarului. Desigur, în afară de istoriile propriu-zise ale literaturii române, sunt 
posibile istorii politico-ideologice, istorii ale formelor literare, istorii ale poeticilor şi teoriilor 
estetice. Noi ne propunem în această enciclopedie să facem o istorie a reprezentărilor imaginare. 

În acest sens, o distincţie importantă este cea făcută de Teun A. van Dijk între macrostructuri 
şi superstructuri. Macrostructurile funcţionează la nivelul semanticii, al „conţinuturilor" 

imaginare, ele organizează imaginile, simbolurile, decorurile, personajele, geografia şi epi
soadele interne în lumi ficţionale coerente, care se constituie în universuri secunde alternative 
faţă de lumea primară. La nivelul cel mai general, arhetipologiile lui Gaston Bachelard, Northrop 
Frye, Mircea Eliade, Joseph Campbell sau Gilbert Durand sunt macrostructuri sinoptice care 
oferă o tipologie şi o taxonomie pentru constelaţiile de imagini, simboluri, figuri etc. folosite 
de creatorii de universuri mitologice sau ficţionale. Superstructurile, în schimb, sunt scheme 
formale care oferă cadrul de organizare a textelor la diverse niveluri structurale, începând cu 
metrica poeziei şi tropi precum metafora, metonimia, ironia etc. Categoriile povestirii propuse 
de V.I. Propp, A.J. Greimas, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Claude Bremond sau Gerard 
Genette sunt toate suprastructuri. La un nivel şi mai abstract, superstructurile asigură confi
gurarea diferitelor tipuri de discurs, precum argumentarea, naraţiunea, discursul academic, 
genurile literare (precum tragedia clasică sau utopia), poeticile unui curent sau ale unei epoci 
(van Dijk şi Kintsch, 1983). Bazinele semantice sunt aşadar macrostructuri, ele nu vizează 

În sfârşit, deoarece am adus în discuţie arhetipologiile generale, o ultimă distincţie trebuie 
făcută între analiza bazinelor semantice şi tematism. Reprezentările imaginare pot fi cercetate 
cu ajutorul inventarelor şi dicţionarelor tematice. Cea mai generală asemenea taxonomie este 
probabil compilat de Aarne şi Thompson (1961). Există numeroase 
dicţionare de mituri literare, teme şi personaje, care fac adevărate cartografii ale culturii umane 
pe baza unor motive recurente. De asemenea, există numeroase monografii dedicate unor figuri 
(Prometeu, Don Juan, Faust, diavolul etc.) sau teme şi motive (războiul, dublul, oglinda etc.) 
individuale. În general, aceste abordări sunt transistorice: urmărind un invariant mitologic, 
literar sau artistic, ele parcurg perioade şi curente culturale, din preistorie şi Antichitate până în 
contemporaneitate, fără să se oprească în mod deosebit asupra vreuneia dintre ele. Arhetipologia 
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şi tematismul urmăresc „variaţiunile" unui arhetip sau ale unei teme prin toate constelaţiile de 
simboluri în care figurează acestea. 

În schimb, abordarea pe bază de bazine semantice nu urmăreşte asemenea „fire ale 
Ariadnei" de-a lungul istoriei culturale, nu se focalizează pe câte o imagine recurentă, ci abor
dează câte un complex figurativ în ansamblul său. Pentru a sublinia diferenţa, putem lua ca 
exemplu figura demonului, care a beneficiat de o serie de istorii tematice (au fost traduse în 
română vreo opt asemenea studii), care pleacă de la făpturile supranaturale din religiile primitive 
şi de la daimonii mitologiilor clasice, pentru a ajunge la apariţiile diavolului în religia creştină 
şi în literatura inspirată de aceasta. În abordarea noastră, în schimb, demonul nu ne interesează 
ca arhetip transistoric, ci doar ca una dintre imaginile constitutive ale unui bazin semantic precis, 
cum este, spre exemplu, cel romantic. Fiecare bazin are un caracter sistemic : indiferent de unde 
îşi preia figurile (când nu le inventează), el le resemantizează în acord cu propriul cronotop. 
Aşadar, nu firul roşu al câte unei imagini arhetipale ne interesează, ci diacronia unei întregi 
constelaţii de simboluri în care figura respectivă este organic integrată. 

Este adevărat că există teme atât de puternice, de iradiante, încât polarizează şi aproape 
acaparează o constelaţie. Spre exemplu, am putea spune că centrul organizator al galaxiei 
romantice este Noaptea, marea zeiţă Nyx originară din cosmogonia orfică. În jurul acestui 
arhetip constelează serii de imagini şi simboluri : luna, stelele, întunericul, somnul, visul, 
nebunia, moartea, fantomele, spectrele, dublul, geniul, titanul, iubirea, magia etc. Unele bazine 
semantice se pot constitui împrejurul unui singur arhetip emergent, altele în jurul unui grup 
sistemic de asemenea arhetipuri, cu cohortele lor de figuri subiacente. Dar importantă în 
metodologia bazată pe bazine semantice nu este izolarea unui asemenea nucleu, ci cartografierea 
întregii galaxii figurative care îl are în centru. Diferenţa de abordare constă într-o modalitate 
diferită de focalizare a obiectului cercetării : o privire (teoretică) centrată, care separă figura 
dominantă de restul decorului, în arhetipologie şi tematism, o privire defocalizată, care, 
rară să ignore poziţia centrală a arhetipului, scoate în evidenţă întregul decor în care acesta 

Imaginarul literar 

Folosind aceste concepte (imaginar social şi cultural, constelaţii simbolice şi lumi imaginare, 
bazine semantice etc.), Enciclopedia imaginarii/or din România analizează patrimoniul nostru 
cultural imaterial şi material din perspectivele conjugate a cinci domenii : literatura, limba, isto
ria, religia şi artele. Alături de un fond comun de presupoziţii, concepte şi metode, toate aceste 
domenii au specificul lor, care va fi subliniat în introducerea fiecărui volum în parte. 

Volumul dedicat imaginarului literar românesc îşi propune să ofere o cartografie a „formelor 
de relief'' ale literaturii noastre, adică a principalelor constelaţii de imagini şi simboluri, a 
principalelor „decoruri" imaginare ce s-au succedat şi se întrepătrund în viziunile scriitorilor 
şi curentelor literare. Aşa cum am subliniat, această întreprindere nu urmăreşte să producă o 
nouă (altă) istorie a literaturii române, organizată pe epoci şi perioade, mişcări şi curente, 
scriitori şi opere; chiar dacă ţine cont de cronologie şi principalele repere social-istorice, ea 
foloseşte drept criteriu de organizare a materialului conceptul de bazin semantic. Volumul va 
oferi aşadar o panoramă a „conţinuturilor" (şi nu a „formelor") literare, o diagramă a prin-

) şi reprezentări ficţionale ce s-au întrepătruns 
şi s-au succedat în cele câteva secole de creaţie literară şi artistică din spaţiul nostru. 

Gilbert Durand a definit bazinele semantice la scara istorică a ceea ce Braudel numeşte 
durate medii, ce acoperă civilizaţii şi culturi. Dintr-o asemenea perspectivă, întreaga literatură 
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română ar putea fi văzută ca un singur bazin semantic (foarte neomogen, de altfel, cu modificări 
şi rupturi frecvente). Dacă dorim însă o analiză mai detaliată, suntem obligaţi să mărim, ca 
la un microscop, puterea de amplificare şi focaliz.are a instrumentului nostru conceptual. 
Continuând să folosim metafora acvatică, dacă literatura română (sau limba sau arta etc.) poate 
fi privită ca un fluviu precum Dunărea, atunci toate râurile care se varsă în aceasta, Mureş-Tisa, 
Olt, Siret, Prut etc., pot fi analiz.ate la rândul lor ca nişte bazine semantice mai mici, cu specifi
cul lor, cu etapele lor de evoluţie, cu parcursurile lor succesive, paralele sau întrepătrunse, ce 
contribuie la un loc, prin însumare, la constituirea bazinului semantic al literaturii noastre. 

Punând la lucru o asemenea focaliz.are, am decupat literatura noastră în mai multe bazine 
imaginare - mai exact, în douăzeci de intrări de enciclopedie ( cifra este convenţională, fiind 
generată de structura administrativă a proiectului, dar sperăm că ea reuşeşte să acopere în 
mare, chiar dacă nu exhaustiv, relieful literaturii noastre). Astfel, într-o ordine care urmăreşte 
genez.a şi evoluţia paradigmelor imaginare, articolele vor fi dedicate următoarelor tematici : 
bazinul semantic al folclorului, cu bogata moştenire pe care o lasă acesta literaturii culte ; 
literatura de inspiraţie religioasă, care, pornind de la Dosoftei, a creat un cadru de expresie 
pentru scriitori ajungând până la Maniu, Voiculescu, Arghezi sau Ioan Alexandru ; literatura 
de inspiraţie istorică, hrănită de scrierile cronicarilor, care a generat nuvele, romane şi piese 
istorice, de la Negruzzi, prin Sadoveanu, până la Eugen Uricaru sau Doina Ruşti. Urmează o 
altă serie de bazine semantice, reflectând importul şi adaptarea în literatura noastră a diferitelor 
curente, cu tipologiile, figurile şi decorurile lor imaginare : bazinul iluminist şi clasic ; bazinul 
balcanismului literar; bazinul romantic; bazinul decadent (simbolist, naturalist etc.). Tema 
Revoluţiei, cu avatarurile sale româneşti (1848, 1947, 1989), a hrănit idealurile şi utopiile (sau 
antiutopiile) unui imaginar social reflectat în literatură. În cadrul convenţiei realiste, secolele 
al XIX-lea şi XX deschid constelaţiile imaginare ale literaturii de inspiraţie rurală, tradiţionalistă 
şi ale literaturii de inspiraţie citadină ; alături de acestea, în perioada interbelică apar două noi 
cadre (şi convenţii) : literatura de analiză psihologică, a fluxului conştiinţei (influenţată de 
William James, Henri Bergson şi psihanaliză) şi literatura autenticităţii, a experienţei şi trăirii 
vitale (inspirată de şi existenţialism) - ambele bazine prelungindu-se până 
în zilele noastre. Desigur, nu poate lipsi un articol dedicat provocărilor avangardei, cu toate rup
turile şi revoluţiile produse de aceasta la nivelul convenţiilor şi reprezentărilor literare. Bazinul 
exilului literar cuprinde operele scriitorilor din ceea ce poate fi numit o „metaspora", autori 
care au ales sau au fost obligaţi să părăsească albia limbii şi să se modeleze după patternurile 
altor literaturi. Literaturile maghiară şi germană din România constituie la rândul lor doi afluenţi 
importanţi pentru bazinul nostru literar, contribuind la îmbogăţirea şi nuanţarea constelaţiilor 
colective de imagini şi simboluri. Articolul „Literatura ca istorie şi adevăr (1965-1989)" se 
ocupă de dinamica confruntării dintre sistemul politic şi ideologic comunist şi imaginarul neo
modernităţii. Textualismul şi postmodernismul asumate de generaţia optzecistă impun o nouă 
paradigmă în istoria imaginarului literar românesc ; la fel Revoluţia din 1989 a deschis barierele 
pentru mişcări şi direcţii uneori contradictorii, cum sunt proz.a minimalistă sau noul cinema 
românesc. Nu în ultimul rând, poate fi luat în considerare şi un bazin semantic a ceea ce în 
Occident se numeşte , cuprinzând imaginarul scrierilor din genurile science-

Desigur, acest decupaj nu are cum să fie exhaustiv, alături de bazinele semantice cartogra
fiate de noi putând fi oricând distinse şi alte râuri, confluenţe, aluviuni (spre exemplu, dintre 
articolele avute în vedere făcea parte şi unul despre barocul literar românesc sau despre 
memorialistica de detenţie apărută în perioada postdecembristă). Sperăm totuşi că, aşa cume, 
harta ridicată de noi va acoperi principalele constelaţii de imagini, simboluri şi decoruri imagi
nare ce alcătuiesc patrimoniul reprezentărilor literare din cultura noastră. Aceste bazine trebuie 
înţelese dinamic, ele nu sunt simple stop-cadre ale unui anumit moment din istoria literaturii 
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noastre, ci acoperă perioade mai lungi de timp, interacţionând între ele, concurându-se, modifi
cându-se reciproc sau aglutinându-se, născându-se din sau topindu-se unele în altele. Depăşind 
barierele temporale ale curentelor şi modelor literare, precum şi ale instituţiilor sociale care 
le-au sprijinit (sau le-au prigonit), lumile imaginare create de scriitori constituie un adevărat 
patrimoniu imaterial şi un factor de diferenţiere şi concretizare a identităţii noastre colective. 

Celelalte patru volume ale enciclopediei completează în mod prismatic acest profil complex 
şi multifaţetat. Ca abordare şi metodologie analitică, volumul cel mai înrudit cu acesta este 
cel dedicat imaginarului artistic. Deşi folosesc medii expresive şi comunicative diferite de 
literatură, artele pot fi şi ele privite din perspectiva unor paradigme de reprezentare imaginară 
succesive ; doar că aici complexitatea este mai mare, deoarece volumul trebuie să facă loc mai 
multor forme de artă : arte vizuale şi plastice, arhitectură, muzică, dramaturgie şi artele spec
tacolului, cinematografie, artele noilor media etc. Imaginarul religios va fi şi el cercetat din 
perspectiva unor bazine semantice, care însă pot pomi mult mai de dinainte în istorie, din 
perioada neolitică şi a religiei Marii zeiţe a pământului, trecând prin religia geto-dacilor şi 
sincretismul greco-latin, până la începuturile creştinismului şi apoi instalarea diferitelor 
confesiuni creştine, cu formele lor de manifestare (imaginar teologic, iconologie, arhitectură, 
muzică liturgică etc.). Mai mult decât volumul despre imaginarul literar, acestea două au o 
latură patrimonială mai pronunţată, datorită faptului că artele au suporturi materiale mult mai 
variate şi rezistente. O abordare aparte necesită volumul dedicat patrimoniului şi imaginarului 
lingvistic, deoarece aici, deşi există în bibliografia internaţională şi o direcţie de cercetare a 
imaginarului lingvistic, bazinele semantice se cer şi pot fi înlocuite cu bazine etnolingvistice 
(substratul traco-geto-dac, stratul latin, adstratul slav, superstraturile turc, grec, maghiar, italian, 
francez, englez etc.) şi sociolingvistice (domenii şi câmpuri lingvistice ale unor grupuri sociale, 
religioase, minoritare etc.). În sfârşit, o situaţie puţin deosebită este a volumului despre imagi
narul istoric, deoarece disciplina imaginarului istoric are o tradiţie puternică şi definiţii uneori 
diferite de cele ale imaginarului literar-artistic. În consecinţă, volumul acesta va oferi o hartă 
a principalelor imagini arhetipale care domină concepţia (concepţiile) asupra istoriei (demers 
evident diferit de istoriografia factuală) : dacii, romanii, rasa şi etnia, întemeierile, corpul 
social, naţiunea, conducătorul providenţial, eroii, revoluţia, timpul, moartea, străinul, mino
rităţile etc. Oricum, în deschiderea fiecărui volum, coordonatorul acestuia va prezenta într-un 
studiu introductiv specificul conceptelor şi metodelor de lucru adoptate de fiecare echipă. 

Redactarea unei asemenea „sume" sau enciclopedii a imaginariilor din România este mai 
mult decât o întreprindere de tip academic. Ea vizează obiective mai largi şi mai profunde 
decât cele ale unei cercetări erudite. Aşa cum am arătat, imaginarul colectiv este un factor al 
identităţii de grup şi un element de patrimoniu şi moştenire culturală. Pentru a ne înţelege pe 
noi înşine şi a coabita în armonie cu ceilalţi nu este suficient să desenăm mapamonduri fizice 
ale geografiei naturale şi hărţi politice ale statelor şi populaţiilor, este nevoie şi de sinopse ale 
imaginariilor sociale şi cultural-artistice ale grupurilor şi indivizilor. Pentru a ne asigura 
viitorul, nu este suficient să protejăm mediul natural şi relaţiile din mediul social, trebuie de 
asemenea respectată o ecologie a reprezentărilor mentale. 
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