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Din Enciclopedia imaginariilor din România

Argument 

La prima vedere, materia pe care o vizează istoricii este alcătuită din acele fapte brute, 
concrete, pline de substanţă care s-au materializat în recolte, catedrale ori bătălii. Voievozi 
care au domnit, ostaşi care s-au prăpădit, ţărani care au trudit şi, din când în când, s-au răs
culat. Dar această realitate fermă şi consistentă nu reprezintă decât unul dintre ţărmurile 
continentului pe care îl explorează istoricii. Un alt versant, nu mai puţin provocator, al masi
vului escaladat de adoratorii lui Clio este cel al imaginaţiei. Voievozii au fost devoraţi de pofte 
de mărire, ostaşilor le-a fost teamă, deşi alteori au dat dovadă de un curaj nebun, ţăranii au 
iubit şi s-au rugat şi toţi aceştia au visat, cu ochii deschişi, în clipele de veghe, ori adormiţi 
în culcuşurile lor adăpostite de castele, tranşee, schituri sau bordeie. Oare toate aceste senti
mente, emoţii şi întâmplări personale au fost mai puţin adevărate ? Sau, cine ştie, au fost mai 
puţin importante ? Oare nu merită să fie aduse şi ele la lumină şi reînviate, pentru o clipă, de 
către cei a căror vocaţie este să nu lase pradă uitării amintirea lumilor care s-au stins ? 

Istoricii se întâlnesc, de fapt, de două ori cu imaginarul. În primul rând, ei abordează 
, cel care a existat efectiv în trecut şi pe care l-am evocat până aici : visurile, 

speranţele, miturile şi închipuirile semenilor noştri de altădată reprezintă obiectul predilect de 
studiu al istoriei imaginarului. Dar în acelaşi timp, înseşi produsele muncii istoricilor, istori
ile scrise de aceştia, sunt marcate şi ele, indelebil, de pecetea imaginaţiei. Există aşadar şi un 
imaginar istoriografic (pe care putem şi este bine de asemenea să îl studiem), cel care cuprinde 
distorsiunile, exagerările şi toate accentele parazitare apărute în procesul scrierii istoriei, ori
cât ar fi aceasta de ştiinţifică sau de pozitivistă. Să luăm un exemplu: dacii pe care ni-i prezintă 
cărţile noastre de istorie, barbari exterminaţi de romani, în viziunea Şcolii Ardelene, strămoşi 
plini de calităţi la Hasdeu sau la Iorga, părtaşi ai unei „etnogeneze" despre care ştim de fapt 
atât de puţin - ce sunt ei dacă nu produse ale unui imaginar istoriografic? Sau ungurii, care 
pentru atâţia istorici români nu sunt decât partenerul nostru malefic într-o confruntare epică 
între Bine şi Rău, cei care de-a lungul unei istorii de o mie de ani nu au făcut aproape nimic 
altceva decât să ne asuprească şi să ne fure Ardealul ... Oare aceşti căpcăuni chiar există sau, 
mai bine spus, oare chiar arată aşa cum i-a zugrăvit imaginarul nostru istoriografic? 

Asemenea exemple nu trebuie să ne facă să credem că istoria este doar o invenţie, o plăs
muire, o modalitate de legitimare ideologică. Pe de o parte, ea este o ştiinţă ca oricare alta. 
La fel ca fizica sau ca biologia, istoria îşi propune să cerceteze realitatea şi să descopere 
adevărul, bazându-se pe observaţie şi pe raţionament. Dar, pe de altă parte, istoria mai este şi 
altceva. Istoria este şi o formă de expresie a imaginarului prin intermediul căreia cei care o 
profesează - dar şi cei care o citesc - nu se mărginesc să reconstituie fapte şi să ofere expli
caţii cauzale, ci construiesc sensuri, instituie semnificaţii, educă, judecă, amuză ... iar uneori, 
în dispreţul recomandărilor lui Tucitus, urăsc sau iubesc (cu predilecţie, patrii). 

(proiect iniţiat şi coordonat de profesorul 
Corin Braga, un veritabil gilbertdurand autohton) imaginarul istoric nu avea cum să lipsească. 
Iar semnatarului rândurilor de faţă i-a revenit, graţie aceluiaşi imbold colegial, onoarea de a 
coordona volumul pe această temă. Uşor de zis, dar nu chiar atât de uşor de făcut. De ce? 
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, , , corpul social, dacii, 
eroii, imaginea de sine, istoricii imaginarului, , miturile originilor, moartea, muzeul 

, , , rasa, , romanii, , 
secuii, 

Prin natura sa, imaginarul este un subiect celest, evanescent, în timp ce istoricii, în pofida 
aproximaţiilor care par să învăluie disciplina lor, profesează în general o metodologie 
terre-a-terre, bine înrădăcinată în adevărurile mărturisite de inscripţii, hrisoave sau telegrame 
cifrate, pe care le descifrează cu acribie şi rigoare. Istorici dintre cei mai luminaţi au polemi
zat cu corifeii studiului imaginarului, aşa cum a făcut-o Jacques Le Goff, cel care i-a dat o 
replică acidă lui Gilbert Durand în introducerea la Imaginarul medieval 

Fără îndoială, după cum o dovedeşte şi sumarul acestui volum, există destui savanţi talen
taţi, români sau de alte naţionalităţi, dispuşi să se aplece asupra unui subiect cum este imagi
narul plămădit de-a lungul vremii în spaţiul carpato-dunăreano-euxin. Aşa cum ne arată prima 

a volumului III din noastră, profesorul Toader Nicoară, istoricii autohtoni 
abordează problematica imaginarului de aproape jumătate de veac, cu rezultate remarcabile. 
Numai că de aici şi până la a cartografia sistematic, într-un mod enciclopedic, nebuloasa în 
necontenită transformare a imaginarului istoric românesc, drumul pare destul de lung. 

Principala tensiune conceptuală care subîntinde dialogul dintre antropologii ori literaţii 
interesaţi de imaginar, pe de o parte, şi colegii lor istorici, pe de altă parte, izvorăşte din 
împrejurarea că, în timp ce primii caută şi descoperă cu entuziasm invariante, structuri antro
pologice sau, în cel mai bun caz, bazine semantice care sistematizează constelaţii de imagini, 
ceilalţi nu vor să desprindă creaţiile imaginare - aşa cum Anteu nu voia să se desprindă de 
mama care i-a dat viaţă - de contextul istoric (cultural, politic, social sau economic) care le-a 
zămislit. De exemplu, antropologul imaginarului poate vedea în spaţiul securizant al comuni
tăţii, simbolizat de metafora vetrei, o constantă a imaginarului social care traversează veacurile. 
Istoricul, în schimb, preferă să vorbească, de pildă, despre naţiune, o comunitate imaginată 
care apare exact la sfârşitul secolului al XVIII-iea, într-o lume modelată într-un mod specific de 
circulaţia informaţiei scrise, de secularizare şi de alte manifestări caracteristice modernităţii. 

Având în spate acest bagaj epistemic al disciplinei noastre, am considerat potrivit să dise
căm şi să tranşăm imaginarul istoric din România pentru a-i dezvălui anatomia, în douăzeci de 
subiecte, voci de enciclopedie care structurează cuprinsul acestui volum. Acestea sunt, în ordine 
alfabetică : biserica şi religiozitatea călătoria conducătorul providenfial 

întemeierile 
şi gestionarea trecutului naJiunea peisajul revolufia şi revoluJionarii saşii 

străinul. Cu siguranţă este vorba despre subiecte importante, cu siguranţă ne puteam 
gândi şi la altele sau puteam delimita alte organe, funcţii ori structuri ale acestei mirabile 
făpturi. Să împarţi imaginarul la douăzeci sau la oricare alt număr înseamnă, oricum, să ignori 
corporalitatea variabilă a acestuia ; contururile sale, aidoma plajelor unei mări, se reconfigu
rează în permanenţă, la atingerea fiecărui val iscat de mecanismele noastre imaginative. 

Dar cele douăzeci de voci care compun această simfonie amplă au fost selectate şi pe alte 
considerente, mai prozaice, dar mai realiste. Ne putem gândi, desigur, la o configuraţie ideală 
a imaginarului istoric românesc. Dar are cine să o scrie ? Pentru a evita o asemenea dilemă, 
am încercat să reunesc în această orchestră douăzeci de interpreţi de clasă, de cele mai multe 
ori solişti de excepţie, îndelung exersaţi pe partitura pe care o interpretează. Unii sunt mai 
tineri şi acum se afirmă, încercându-şi puterile pe teme dificile. Alţii au încărunţit deja scriind 
teancuri de cărţi în materie, sintetizate acum în şaizeci de mii de caractere. Peisajul, moartea, 
dacii, originile sau eroii, ca să dau numai câteva exemple, sunt teme ale imaginarului istoric 
românesc atacate de unii dintre cei mai buni exegeţi ai subiectelor respective din România şi, 
fiind vorba despre subiecte româneşti, fatalmente, şi de pe întreg mapamondul. 

Cu toate că Bucureştiul a fost, fără îndoială, centrul ştiinţific în care cercetarea imagina
rului istoric românesc a luat naştere şi s-a dezvoltat apoi într-un mod remarcabil, majoritatea 
autorilor acestui volum au studiat şi lucrează la Cluj, aparţinând aşadar şcolii istorice clujene. 
Rigoarea, spiritul sistematic ori pasiunea pentru lucrul bine făcut sunt moşteniri istorice (după 
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altii - stereotipuri culturale) care pot fi atribuite ardelenilor. Indiferent la care variantă de 
interpretare am subscrie, noi chiar am încercat să materializăm aceste trăsături atât prin modul 
particular de redactare a fiecărui articol, cât şi prin concepţia de ansamblu a întregului volum. 
De altfel, nu toti autorii sunt clujeni, nici măcar prin adopţie, ci doar afini unui anumit mod 
de a practica scrisul istoric. O autoare, absolventă la Bucureşti, este un istoric consacrat al 
Universitătii din Sibiu, alt autor (supranumit de un recenzent inspirat „un Lucian Boia al 
secuilor") activează la Odorheiu Secuiesc, iar un grup compact de patru contributori apaqin 
prestigioasei şcoli de istorie culturală de la Iaşi, adăugând astfel un plus semnificativ de culoare 
şi de valoare geografiei culturale din spatele acestui proiect de echipă. O menţiune specială 
merită Nicoleta Hegediis, care a contribuit la redactarea şi uniformizarea materialului. 

În ansamblul volumului, optsprezece voci îi privesc în mod direct pe români, abordând 
visurile şi necazurile istorico-imaginative ale acestora. Se adaugă câte o voce care creionează 
imaginarul istoric al secuilor, respectiv cel al saşilor, nu pentru că i-am considera pe aceştia 
români (după cum bine ştim, toate cele trei categorii nu sunt, în fond, decât nişte comunităţi 
imaginate), ci pentru că o tradiţie îndelungată ne îndeamnă ca, atunci când abordăm istoria 
României, să-i avem în vedere şi pe cei care au trăit (sau în acest caz, au imaginat) alături de 
tovarăşii lor de visuri şi de întemeieri mitologice pe aceleaşi meleaguri. Evident, am selectat 
doar două exemple dintr-o multitudine de posibilităţi. 

Enumerând iniţial alfabetic cei douăzeci de aştri care compun această hartă a imaginarului 
istoric din România, am observat însă că ei se articulează spontan în constelaţii ample, aglu
tinate de câmpuri de foqă mai adânci, mai puternice, spre satisfactia cercetătorilor care vor 
să descifreze alcătuirile cele mai intime ale acestui domeniu, cuantele imaginatiei. Constelaţia 
originilor, constelatia comunitătilor imaginate, constelaţia identităţii şi alterităţii, constelaţia 
istoriei şi politicii şi constelaţia evaziunilor sunt cele cinci structuri arhitectonice care mode
lează, în viziunea autorilor acestui volum, imaginarul istoric românesc. 

,,Noi toţi ne tragem din lui Gogol", spunea, referindu-se la scriitorii ruşi, 

Dostoievski. Poate că nu chiar toti istoricii imaginarului din România (şi, cu sigurantă, nu toti 
istoricii clujeni) ar parafraza această formulă în sensul pe care îl sugerez mai jos, dar eu o voi 
face totuşi, în numele meu şi al multora dintre ei. Există un nume care nu figurează pe coperta 
sau în sumarul acestui volum. Este cel al profesorului Lucian Boia, istoricul care a introdus 
şi a consolidat apoi domeniul ştiinţific al imaginarului istoric în cultura românească din ultimele 
trei decenii. O enciclopedie a imaginarului istoric românesc fără Lucian Boia ! Este deja o 
provocare. Motivele acestei absente sunt pur conjuncturale şi tin doar de modul în care a fost 
organizată cercetarea de faţă, de legăturile noastre personale sau de retelele de colaborare în 
domeniu. Semnatarii acestui volum alcătuiesc altă generaţie de cercetători faţă de cea pe care 
a ilustrat-o profesorul Boia. Dar toţi l-au citit şi îi duc munca mai departe, printr-o raportare 
mai entuziastă (cazul celui care scrie aceste rânduri) sau mai critică (în cazul altor colegi) la 
opera istoriografică a acestuia. O operă pe care nu o poate ignora însă nici un autor din România 
care studiază istoria imaginarului. Cititorii care nu agreează căqile lui Lucian Boia ( ca să dau 
un singur exemplu, academicianul Ioan-Aurel Pop) pot să treacă peste paragraful de mai sus 
şi să dea atentie doar contribuţiilor care urmează, laolaltă cu cei cărora le place Boia. Cu 
siguranţă, infra, vom mai întâlni cu totii numele istoricului bucureştean, alături de cele ale 
altor autori de calibru, printre referinţele critice ale 

Astăzi, în epoca pe care unii o numesc a postadevărului, imaginarul pare să fie o afacere 
de succes, o marfă care se vinde, o promisiune după care tânjim. Dar nici unul dintre istoricii 
care semnează această carte nu crede că trăim în postadevăr şi nu studiază imaginaţia decât 
pentru că pretuieşte cel puţin la fel de mult raţiunea. Conştienţi fiind că existenţa umană este 
răstignită între intelect şi credinţă, între observaţie şi reverie, între teoremă şi mit, între 
şi sensibility, cercetările noastre ambiţionează să ne conducă spre echilibrul atât de necesar 
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care trebuie să domnească între ele. Tocmai pentru că ne dorim atât de mult să distingem 
adevărul de fals şi realitatea de ficţiune, trebuie să ne aplecăm şi asupra imaginarului. Imaginarul 
istoric din România, un univers aparent iluzoriu, dar care îşi are în fapt propria realitate, 
propria istorie şi propria topografie. În mod enciclopedic, organii:at, sistematic, ardeleneşte 
(dar şi puţin moldoveneşte), vă invităm să-i depănăm letopiseţul şi să-i cartografiem constela
ţiile strălucitoare, redesenate în fiecare noapte de fluxurile pulsatorii ale memoriei. 


