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, prin intermediul unor sisteme 

Istoricii imaginarului 

Toader Nicoară 

Imaginarul social: un teritoriu la frontiera dintre ştiinţe 

La fel ca mentalităţile la vremea lor, imaginarul a reuşit să producă mai degrabă spaime 
şi neînţelegeri printre istoricii români. Grosul „frontului istoriografic", refăcut după 
căderea comunismului, a dovedit cel mai adesea lipsă de preocupare pentru un instrument 
istoriografic novator, care a făcut să progreseze restituţia istorică din marile istoriogra
fii de la sfârşitul secolului XX şi de la începutul secolului XXI. 

Asemenea altor sintagme de care se abuzează, s-a ajuns şi în cazul imaginarului la 
accepţiuni diverse, uneori contradictorii, generatoare de confuzii şi neînţelegeri. Ca şi 
în cazul mentalităţilor, iniţial, termenul "imaginar" era învestit cu o conotaţie peiorativă, 
fiind contrapus realului, având sensul de „himeric", "fantasmatic", atunci când nu era 
considerat de-a dreptul mistificare, falsificare sau eroare. Faptul se datorează, evident, 
pariului raţional pe care s-a bazat ştiinţa modernă, care, odată cu Iluminismul, avea 
tendinţa de a devaloriza tot ceea ce nu corespundea canoanelor şi judecăţii raţiunii. 

Dar, după ce noua sensibilitate romantică a restaurat în bună măsură rolul iraţiona
lului, al reveriei şi visului, termenul este reluat, fiind pus în legătură cu „imaginaţia", 
facultatea spiritului uman de a imagina, de a lectura lumea într-o manieră imaginativă. 

Mai târziu, în secolul XX, imaginea a stârnit un interes deosebit, reuşind să pună 
în cauză atotputernicia raţiunii. Pe măsură ce s-au dezvoltat teorii complexe asupra 
realului, care nu mai era redus la accepţiunea aristotelică, noţiunea de imaginar începe 
să nu mai fie opusă realului, să piardă sensul de eroare sau de divagaţie exilată în teri
toriul poeţilor şi să capete înţelesul de sistem, de dinamism organizator care leagă 
imaginile între ele şi le conferă profunzime. Aşadar, imaginarul nu mai desemnează o 
colecţie de imagini, ci mai degrabă o filieră, o reţea în care sensul este dat tocmai de 
această relaţie dintre imagini (Thomas, 1998, p. 15). 

Rolul imaginarului şi chiar definirea sa mai clară se realizează în relaţie cu practica 
socială, dintr-un motiv foarte simplu. Schemele dinamice ale imaginarului se suprapun 
peste structurile lumii vii. Se poate susţine că imaginarul reprezintă harta prin interme
diul căreia citim cosmosul, lumea care ne înconjoară, deoarece ştim acum că realul este 
o noţiune insesizabilă şi că nu avem decât reprezentări 
complexe, care sunt mereu simbolice. Chiar în momentul în care rolul imaginii a fost 
subestimat, subvalorizat, umanitatea a realizat, uneori cu intenţii perverse, extraordinara 
sa putere. Trebuie înţeles prin aceasta că la nivelul psihicului fiinţei umane imaginea 
este fondatoare. Întregul nostru sistem de relaţii cu lumea trece prin imagini. Imaginea 
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este un medium

corpus

O 

La Nouvelle Histoire, noua 

istoriei imaginarului.

prin intermedierea căruia vedem lumea înconjurătoare. Imaginea ca 
mediator de neocolit devine elementul central, la fel cum imaginarul se dovedeşte a fi 
singurul cadru capabil să ia seama de această perspectivă nouă a complexităţii din lumea 
imaginilor. În acest context, în care ştiinţa contemporană revalorizează teoria imaginilor, 
imaginarul îşi regăseşte şi reocupă un loc central în cadrul preocupărilor ştiinţifice. 

Definit ca atare, imaginarul este un sistem, o relaţie, o "logică dinamică de compunere 
a imaginilor", un fel de pod imaterial, dar în acelaşi timp real, în măsura în care ne 
dezvăluie puterea reală a acestor imagini de neînţeles atât timp cât ele rămân fragmentare. 

Categorii precum mentalul, reprezentările, simbolurile, miturile, utopiile sunt astfel 
indisociabile imaginarului. Tocmai organizarea lor este cea care dă sens datelor brute 
ale memoriei sau ale percepţiei şi prin acest fapt le face autonome şi capabile de o 
fecunditate care nu este numai o reproducere identică, ci o adevărată creaţie. Imaginarul, 
ca lume de imagini în autoorganizare, este un spaţiu unic de libertate, care defineşte 
aventura umană. Prin intermediul lui, omul poate "vedea" lumea şi se pune în relaţie 
cu aceasta. Este ceea ce narează într-o monotonie sublimă toate cosmogoniile, toate 
mitologiile, toate poveştile fondatoare. Dar acest fapt este relevat şi de realitatea lumii 
în care trăim. Imaginile virtuale au o putere extraordinară, sunt teribil de reale prin 
eficacitatea lor, de la imaginile deturnate de mercantilismul publicităţii până la vârtejurile 
înspăimântătoare ale isteriilor colective care au însoţit sistemele imaginare ale marilor 
ideologii ale secolului trecut, fascismul şi comunismul (Thomas, 1998, pp. 16-17). 

Multă vreme, istoria şi celelalte ştiinţe sociale, demne moştenitoare ale Luminilor 
şi ale Raţiunii, au rămas prizonierele modelului raţionalist al ştiinţelor exacte. Paradigma 
raţionalistă a jucat un rol hotărâtor în organizarea unui de instrumente şi metode 
şi în elaborarea unui eşafodaj teoretic pentru aceste ştiinţe. Dar în acelaşi timp, o bună 
parte a specialiştilor au luat act de marea complexitate a realităţilor socioumane şi, mai 
ales, de existenta acelui „ceva" care scăpa unei logici raţionale foarte strânse. 

ştiin/ă a imaginarului s-a născut relativ recent, gratie investigaţiilor pluridiscipli
nare cultivate mai ales de la sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu irumperea în câm
pul cunoaşterii a noilor (pe atunci) ştiinţe ale socialului : psihologia, psihanaliza, 
antropologia, sociologia, etnografia, demografia, psihologia socială, istoria religiilor etc. 
Savanţi şi cercetători din varii domenii şi-au adus contribuţia la ridicarea acestui edificiu 
al imaginarului, ale cărui contururi ameţitoare evocă mai curând turnul Babel decât 
rigoarea geometrică a unei piramide egiptene sau a unui templu elin. Psihanaliza lui 
Sigmund Freud, funcţionalismul lui Georges Dumezil, structuralismul lui Claude Levi-Strauss, 
criticismul de inspiraţie kantiană a lui Ernst Cassirer, arhetipologia lui Carl Gustav Jung 
sau fenomenologia lui Gaston Bachelard, toate acestea culminând cu opera lui Gilbert 
Durand, jalonează cele mai importante momente epistemice care au circumscris o altfel 
de realitate, cea a imaginarului, dându-i sens şi materie. 

Istoricii şi-au asumat târziu teritoriul şi problematica imaginarului, pe urmele altor 
specialişti din ştiinţele socioumane. Probabil şi pentru că istoria a trăit multă vreme cu 
obsesia de a-şi organiza obiectul de studiu, de a-şi consolida statutul de ştiinţă, urmând 
paradigma galileeană a ştiinţelor naturii. Abia modificarea sensibilităţii şi schimbarea 
paradigmei de cunoaştere - rezultat al mutaţiilor din celelalte ştiinţe socioumane - au 
deschis istoricilor posibilitatea de a se elibera de vechile marote, care îi împingeau să 
identifice în istorie legi şi regularităţi imuabile. În 1978, în 
enciclopedie a ştiinţei istorice, coordonată de Jacques Le Goff, Roger Chartier şi Jacques 
Revel, unul dintre cele nouă mari capitole era dedicat 
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noua 
istorie

imaginarului social

Analelor

Precursori şi pionieri în căutarea imaginarului istoric 
românesc 

În climatul ideologic al istoriografiei româneşti din perioada comunistă era deosebit de 
dificilă, dacă nu imposibilă, cultivarea sistematică a unor preocupări de istorie a men
talităţilor colective şi a imaginarului social. Cu toate acestea, la iniţiativa unor istorici 
autentici, interesaţi de evoluţiile istoriografiilor europene, mentalităţile şi imaginarul 
şi-au tăcut loc, chiar dacă timid, în anumite spaţii ale istoriografiei române. Mihai Berza, 
Alexandru Duţu, Pompiliu Teodor, Alexandru Zub, Răzvan Theodorescu, istorici care 
cultivau mai ales istoria istoriografiei şi istoria culturii, au reuşit, prin cursurile şi prin 
cercetările lor, să stârnească şi să întreţină interesul unor generaţii succesive de studioşi 
pentru problematici, domenii şi abordări inovatoare, cum au fost istoria ideilor şi men
talităţilor, antropologia istorică şi imaginarul social. 

Din acest punct de vedere, Alexandru Duţu poate fi considerat în istoriografia română 
un adevărat "părinte al istoriei noi", cu trimitere specială la comparatism, la istoria 
mentalităţilor şi a imaginarului, contribuind prin cărţile sale la realizarea unei emulaţii 
creatoare pentru generaţii de istorici care s-au apropiat, datorită lui, de problematica 
mentalităţilor colective şi a imaginarului social. Lucrările sale cele mai cunoscute au 
oferit atât restituiri nuanţate şi profunde ale imaginarului în cultura română, cât şi modele 
de inspiraţie pentru cercetătorii interesaţi de fascinanta problematică a imaginarului 
istoric. În aceeaşi ordine de idei, Alexandru Zub, Pompiliu Teodor, Răzvan Theodorescu, 
Lucian Boia sau Dan Horia Mazilu, pentru a-i numi doar pe cei mai prestigioşi, au 
contribuit în ultimele decenii ale epocii comuniste la cultivarea interesului pentru 

şi pentru demersurile culturaliste. 
Rezultatele muncii acestor precursori s-au văzut odată cu apariţia unor opere dedicate 

imaginarului istoric, lucrate în cea mai mare parte în ultimul deceniu comunist, dar 
publicate după căderea regimului, în noua atmosferă de entuziasm epistemologic. Ele 
aparţin unui autor foarte bine plasat la frontiera dintre literatură şi istorie, Sorin Antohi, 
pasionat de demersuri interdisciplinare dedicate problematicii imaginarului. Lucrările 
sale au lansat dezbaterea despre imaginar şi despre nevoia dialogurilor interdisciplinare. 
Cărţile sale plonjau direct în miezul unor configuraţii imaginare specifice literaturii sau 
istoriei culturale ori politice, precum utopiile tradiţionale sau moderne. Sorin Antohi a 
abordat prezenţa gândirii utopice în structura gândirii medievale şi moderne româneşti 
şi universale (milenarism, profetism, monahism şi teocratism), în Utopica. Studii asupra 

(Bucureşti, 1991), dar şi originile utopismului românesc, dimensi
unea utopică a revoluţiilor moderne, dimensiunile utopice ale creaţiei eminesciene sau 
dificila asumare a unei identităţi româneşti la Emil Cioran, în Civitas imaginalis. Istorii, 
utopii, fantasme în cultura română modernă (Bucureşti, 1994). 

La rândul său, Lucian Boia, titularul cursului de istorie a istoriografiei la Facultatea 
de Istorie a Universităţii din Bucureşti, a fost printre primii istorici care au deschis 
drumul studiului sistematic al imaginarului în istoriografia română. Membru al Comisiei 
Internaţionale de Istoriografie încă din anii 1980, profesorul bucureştean a publicat chiar 
înainte de căderea comunismului contribuţiile sale despre istoriografiile de avangardă, 
despre şcoala şi despre corifeii noii istoriografii franceze. În 1987 publica la 
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Paris lucrarea L’exploration imaginaire de l’espace

toriu  (Paris, 1989), despre scenariile posibile ale 

Mituri istorice 
Miturile comu

nismului românesc, 

Pentru o istorie a imaginarului (2000). Cartea 

 De data aceasta, istoricul 

, în care trata problematica lumilor 
paralele, a extratereştrilor şi a farfuriilor zburătoare, pentru ca apoi, tocmai în momen
tul căderii comunismului în Est, pe când se sfârşea o lume, să publice parcă premoni-

La, fin du monde. Une histoire sans fin 
sfârşitului civilizaţiei umane. Apoi, în anii imediat următori căderii comunismului, a 
impus prin studii şi articole problematica imaginarului în istoriografia românească şi a 
propus abordări restitutive aplicate la istoria şi istoriografia românească. Mai mult, în 
entuziasmul anilor 1990, istoricul a organizat şi a condus la Facultatea de Istorie a 
Universităţii din Bucureşti un Centru de Istorie a Imaginarului, care aduna laolaltă 
studioşi şi studenţi atraşi de această dimensiune fascinantă a istoriei. Rezultatele se văd 
mai ales în volumele de studii care tratează miturile istorice româneşti ( 
româneşti, val. I, Bucureşti, 1995) şi miturile comunismului românesc ( 

val. 1-11, Bucureşti, 1995, 1997). 
Dar momentul esenţial, în care imaginarul va irumpe în spaţiul public, este ocazio

nat de apariţia cărţii lui Lucian Boia Istorie şi mit în conştiinJa românească (Bucureşti, 
1997), care a provocat mai întâi elogii şi recenzii entuziaste, urmate mai târziu de o 
furtună de atacuri. Istorie şi mit a fost primită de mulţi intelectuali ca o revizuire opor
tună a perspectivei istoriografice şi culturale româneşti. Cartea a abordat în mod direct 
problema miturilor şi mitologiilor istorice româneşti, analizând raporturile dintre istorie, 
ideologie şi mitologie. În cea mai mare măsură, profesorul bucureştean a subliniat 
mitificările şi mistificările din istoriografia comunistă, puternic cenzurată şi instrumen
tată ideologic, ceea ce a atins sensibilităţi şi orgolii. 

În prefaţa la ediţia din 2011 a lucrării sale, Lucian Boia mărturisea că nu se aştepta 
la reacţiile critice pe care le-a provocat şi îi chema la un dialog metodologic pe cei care 
se simţeau nelămuriţi în legătură cu imaginarul şi conţinuturile sale, miturile şi mitolo
giile. După volumul Istorie şi mit au urmat încă două publicaţii, care îl completează : 
Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficJiune (Bucureşti, 1998) şi Două secole de 
mitologie naJională (Bucureşti, 1999). Aceste cărţi incitante au generat, la rândul lor, 
opinii contradictorii, atacuri înverşunate pe marginea mitificării, demitizării şi mistifi
cării în istorie. În final, Lucian Boia a înţeles că i-a nemulţumit pe susţinătorii istorio
grafiei care cultiva tradiţiile naţionaliste. Anumite formulări ale lui Boia legate de 
definiţia şi soarta naţionalismului au fost considerate atacuri la adresa „spiritului naţi
onal", lansate dintr-o perspectivă postmodernă şi relativistă. 

Dezbaterile din jurul acestor cărţi nu au înaintat spre o discuţie serioasă referitoare 
la dimensiunea propru-zisă a imaginarului, motiv pentru care Lucian Boia a încercat să 
umple acest gol prin publicarea volumului 
a apărut mai întâi la Paris, în limba franceză, iar apoi în traducere, la Bucureşti. Ea este 
de fapt o pledoarie pentru studierea istoriei imaginarului. 
procedează mai didactic şi desfăşoară sistematic, în faţa cititorului interesat de proble
matica specială a imaginarului, o serie de clarificări referitoare la domeniul profunzi
milor colective. Istoricul se referă la arhetipurile primare, la viziunile despre lume, 
spaţiu şi timp, la orizontul supranaturalului, al lumii de dincolo, la registrele identităţii 
şi ale alterităţii, la mitologiile naţionale ale originilor, continuităţii şi unităţii, la mito
logiile ştiinţifice etc. Folosindu-se de lecturi consistente, mai ales din istoriografia 
franceză, Boia oferă o binevenită iniţiere în noţiunile-cheie şi în metodele necesare 
pentru identificarea şi reconstituirea imaginarului în câmpul istoriei şi al istoriografiei. 
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(1993), 
 (1995), 

Société rurale et mentalités collectives en 
Transylvanie à l’époque moderne

 2017).

Lucian Boia şi-a tăcut datoria fată de domeniul imaginarului mai ales în anii 1990, 
printr-o suită de lucrări precum La, Mythologie scientifique du communisme 
Entre l 'ange et la bete. Le mythe de l 'homme different de l 'Antiquite a nos jours 
Pour vivre deux cents ans. Essai sur le mythe de la longevite (1998), traduse ulterior şi 
în limba română. Tentaţia eseistică a fost puternică în cazul lui Boia, istoricul mizând 
să cucerească prin acest stil a la franr;aise, dar cu iz românesc, şi inima publicului 
cititor de la noi, după ce reuşise acelaşi lucru la Paris. Această manieră de a scrie a 
provocat reacţiile multor cârtitori, care comparau compoziţiile relaxate ale istoricului 
de la Bucureşti cu stilul erudit şi pedant ce domină istoriografia autohtonă. În opinia 
acestora, Boia ţinteşte mai degrabă spre raftul cu bestselleruri, care garantează notori
etatea, decât spre cel cu tratate academice, destinate spiritelor mai pretenţioase. Dar, 
oricum am întoarce lucrurile şi orice s-ar spune, lucrările profesorului Lucian Boia au 
pus temelii solide istoriei imaginarului în istoriografia română prin contribuţiile sale de 
referinţă, prin nenumăratele şi meritoriile sugestii pe care le-a oferit cercetătorilor. 

În ciuda unei atmosfere mai degrabă reticente şi uneori chiar potrivnice, imaginarul 
istoric şi-a găsit numeroşi adepţi în mediile academice româneşti încă din anii 1980. În 
cazul meu, acest lucru s-a petrecut sub imboldul unor mentori clujeni, care nu au rămas 
insensibili la tentaţiile mentalităţilor şi imaginarului. Prima mea întâlnire cu aceste 
domenii s-a petrecut în anii studenţiei, când la cursurile pline de farmec şi încântare 
intelectuală ale profesorului Pompiliu Teodor mi-am asumat o cercetare despre menta
lităţi şi imaginar, care s-a concretizat într-o lucrare de licenţă. O serie de traduceri din 
scrierile marilor reprezentanţi ai mentalităţilor, Georges Duby, Robert Mandrou, Jean 
Delumeau, mi-au deschis şi mai mult interesul pentru acest domeniu generos, frecven
tat mai ales de istoriografia franceză. Informarea fragmentară cu privire la universul 
mentalităţilor a fost augmentată după 1989, când accesul la achiziţiile istoriografice 
europene a devenit mult mai uşor. 

Rezultatul acestor investigaţii a fost lucrarea Mentalităţi colective şi imaginar social. 
Istoria şi noile paradigme ale cunoaşterii (Cluj-Napoca, 1996), scrisă în colaborare cu 
Simona Nicoară. Intenţia noastră a fost să realizăm un laborator conceptual consistent, 
necesar pentru construirea propriilor competenţe ştiinţifice. Teza mea de doctorat, sus
ţinută la INALCO, Paris, era intitulată 

şi a apărut sub formă de carte tot în Franţa, în 2002. 
Imaginarul politic şi social a fost prezent în teză prin imaginea iobăgiei şi a domnului 
de pământ în sensibilitatea românilor din Transilvania, prin analiza elementelor consti
tutive ale imaginarului naţional la românii din Transilvania în epoca Luminilor, prin 
imaginea românilor în sensibilitatea stărilor şi ordinelor transilvane, prin imaginarul 
morţii şi al lumii de dincolo, ca şi prin mitul politic al "bunului împărat" în sensibili
tatea românilor din Transilvania în secolul al XVIII-lea. 

O parte importantă a cercetărilor mele referitoare la imaginar se cantonează în ori
zontul modernităţii timpurii, între secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea, mai cu seamă în 
jurul structurilor imaginare ale lumii rurale româneşti din Transilvania primului secol 
al stăpânirii habsburgice. Una dintre temele des frecventate a fost imaginarul morţii şi 
al lumii de dincolo. Într-o serie de studii, am explorat modul în care s-au realizat rapor
turile omului cu moartea, în condiţiile extreme ale războaielor, calamităţilor, tulburări
lor sociale (Nicoară, T., 
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mecanismelor de legendarizare

unor concepte precum ethnos, natio, patria

Capitolul dedicat imaginarului istoric din volumul 9 teme de antropologie istorică 
(Cluj-Napoca, 2012) reprezintă mai degrabă o sistematizare şi o recapitulare a proble
maticilor, temelor, problemelor şi structurilor imaginarului, din nevoia de a înlătura 
ambiguităţile şi confuziile pe care diverşi exegeţi sau opozanţi ai domeniului le-au 
lansat în dezbaterea publică. Spre exemplu, o atitudine polemică s-a regăsit în jurul 
problemei structurilor istorice imaginare. Ce anume deosebeşte istoria imaginarului de 
imaginarul istoriografic, cel care recuperează partea de imaginar din scrisul istoric, din 
restituţia tăcută de istoric, şi care implică un procent consistent de imaginaţie istorio
grafică ? Ce se înţelege prin mitificare şi mistificare, noţiuni cu nuanţe semantice dife
rite ? Primul termen trimite la idealizare, exemplarizare, pe când cel de-al doilea se 
referă la erori, la falsuri. Nu în ultimul rând, am încercat să limpezesc câteva dintre 
conceptele şi structurile imaginarului într-un expozeu teoretico-istoriografic impus de 
obligaţiile didactice, tocmai pentru a le explica studioşilor că domeniul imaginarului nu 
are nimic subversiv şi relativizant. El nu îşi propune deloc să dărâme statuile din pieţele 
publice şi să scoată eroii naţionali şi personajele legendare din cărţile de istorie, aşa 
cum s-a sugerat uneori, ci, dimpotrivă, imaginarul contribuie, atunci când este bine 
reconstituit, tocmai la explicarea acestor probleme : de ce avem nevoie de statui, de 
eroi, de festivism? Pentru că dintotdeauna comunităţile umane au avut nevoie de modele, 
norme, valori şi instituţii, pe care le-au perpetuat şi care au căpătat valoare de constantă, 
de stabilitate, în raport cu schimbările istoriei. Înţelegând imaginarul, înţelegem rolul 

mitificare şi de a unor personaje istorice sau fapte din 
trecut, fie el îndepărtat sau recent, iar înţelegerea imaginarului este intrinsec legată de 
înţelegerea unui alt mecanism complex, cel al memoriei colective. 

Cercetările de istorie a imaginarului ale Simonei Nicoară au abordat, mai întâi, 
Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti. Istorie şi imaginar (Cluj-Napoca, 1999). 
Obsesia complotului revoluţionar în Moldova lui Mihail Sturdza, emergenta mitului 
"sfintei naţiuni", liturghiile politice şi apostolatul naţionalităţii în revoluţia din Transilvania, 
constelaţia mitică popor/naţiune/patrie, ,,sfânta constituţiune", dar şi prezenta formelor 
de coagulare revoluţionară (autodafeuri, lideri charismatici, dimensiunea mesianică a 
revoluţiei valahe) sunt câteva dintre subiectele evidenţiate în această lucrare. 

De la imaginarul revoluţiilor paşoptiste autoarea a trecut la imaginarul naţiunii, 
prin volumul Naţiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii (Cluj-Napoca, 2002), 
apărut ulterior şi în limba italiană. Amestecul haotic şi interesat al viziunilor istorio
grafice cu cele ideologice şi politice a făcut din naţiune şi naţionalism subiecte dificile 
şi polemice. O lectură a istoriei naţiunilor şi a nationalismelor înseamnă sondarea unui 
orizont complex, impunând conştientizarea existentei unor momente originare distincte, 
a unor evoluţii în ritmuri diferite, care conferă fiecărei naţiuni specificitate. Contextul 
în care s-au coagulat naţiunile moderne a fost determinat de procese profunde care au 
marcat, în ansamblul lor, timpurile moderne : secularizarea, resacralizarea, destinul 
mitologiilor, noile ipostaze ale alteritătilor. Ideologiile au tăcut din naţiune un auxiliar 
al reprezentărilor de natură religioasă, o temă de reflecţie şi analiză, un argument 
destinat justificării unui anumit tip de putere. lată de ce trebuie acordată o atenţie 
particulară „liturghiei politice", expresie emoţională şi creatoare a unui ideal altădată 
situat în câmpul teologiei, apoi, după 1800, în câmpul naţionalismului. Sunt creionate 
mitul unităţii ca nucleu al mitologiei naţionale şi căutarea unităţii de-a lungul istoriei, 
avatarurile şi formele coagulării naţionale 
în epoca modernă. 



21ISTORICII IMAGINARULUI

noii istorii

noii istorii

Asumând cercetarea mitologiilor, utopiilor sau escatologiilor, Simona Nicoară a 
construit şi a adaptat un instrumentar teoretic şi metodologic specific, adecvat studiilor 
de caz pe teme româneşti. Rezultatul a fost un volum de eseuri dedicat problematicii 
teoretico-metodologice a imaginarului (Nicoară, S., 2000), pornind de la deschiderile 
operate de Jacques Le Goff, Jean Delumeau, Georges Duby, Franc;:ois Furet, Cornelius 
Castoriadis sau, pentru domeniul sacrului, de Henry Corbin şi Mircea Eliade. Cel mai 
important reper teoretic al autoarei a rămas însă Gilbert Durand, "părintele imaginarului". 

Considerând imaginarul social o „răscruce antropologică", Simona Nicoară anali
zează structurile imaginare ce au reprezentat constantele istoriei. Atrăgând atenţia 
asupra complexităţii domeniului, autoarea descrie meticulos şi pe larg ceea ce consideră 
a fi constelaţia imaginarului : viziunea despre lume, reprezentarea spaţiului şi timpului, 
identitatea şi alteritatea, miturile politice şi raporturile lor cu ideologiile lumii moderne, 
stăruind asupra unor structuri mitologice precum conspiraţia, salvatorul, vârsta de aur, 
unitatea, revoluţia, progresul şi declinul, precum şi asupra raporturilor care nu se supun 
logicii formale a istoriei, precum utopiile şi universul oniric al societăţilor umane. Nu 
în ultimul rând, sunt analizate viziunile viitorului, imaginarul escatologic, milenarismul, 
mesianismul şi profetismul (Nicoară, S., 2000 ; 2009a ; 2009b). 

Alături de autorii bucureşteni sau clujeni deja evocaţi, istoricii din laşi au contri
buit în egală măsură la promovarea istoriei imaginarului în istoriografia autohtonă. 
Alexandru-Florin Platon s-a format ca istoric la începutul anilor 1980, fiind atras de 
inovaţiile metodologice ale . După un doctorat în istoria românească modernă, 
finalizat cu o teză despre geneza burgheziei române în secolul al XIX-lea, Alexandru-Florin 
Platon s-a îndreptat spre studiul Evului Mediu european, abordat cu metodele istoriei 
mentalităţilor, antropologiei istorice şi istoriei imaginarului. În volumul Societate şi 
mentalităţi fn Europa medievală. O introducere fn antropologia istorică (laşi, 2000), 
istoricul reface întregul dosar de preocupări ale , analizând în egală măsură 
utilajul mental, imaginarul, apariţiile şi visele, simbolurile şi metafora corpului. 

În cercetarea sa, Alexandru-Florin Platon explică modul în care, prin intermediul 
istoriei mentalităţilor, se reconstruieşte o viziune complexă, în forma unei antropolo
gii istorice a societăţii medievale, sinteză cuprinzătoare ce alătură dimensiunea vieţii 
materiale şi climatul mental şi imaginar al acestei societăţi. Se cuvine subliniat că 
istoricul ieşean se apleacă asupra conceptelor de bază, a noţiunilor fundamentale care 
operează în domeniul imaginarului, ca elemente susceptibile să explice şi să clarifice 
raporturile complexe dintre realităţile vieţii materiale şi reflectarea lor la nivel mental 
şi imaginar. Istoricul trece în revistă noţiunile metodologice de bază (utilaj mental, 
imaginar, viziune, apariţii, vise, simboluri, metafore), analizându-le itinerariul, cono
taţiile şi sensurile, încărcătura semantică, istoria şi istoriografia lor, într-o reconsti
tuire cuprinzătoare. 

În această primă sinteză, alături de alte categorii mentale ale lumii medievale (mituri, 
vise, simboluri, apariţii), alături de reprezentările muncii, ale timpului şi spaţiului, 

categorii esenţiale pentru pătrunderea în utilajul mental medieval, figurează o sec
ţiune dedicată metaforei corpului în societatea medievală europeană. Cercetarea pleacă 
de la constatarea conform căreia corpul a reprezentat unul dintre simbolurile cele mai 
uzitate de societatea medievală. Alexandru-Florin Platon tratează corpul dintr-o triplă 
perspectivă : cea a imaginarului politic, circumscris antropologiei istorice, interesat 
de simbolurile şi reprezentările corporale, cea a socioantropologiei corpului, traducând 
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semnificaţiile socioculturale ale trupului sau ale practicilor sociale cu trimitere la corp, 
dar şi din perspectiva teoriei discursului, care încearcă să identifice sublimarea unor 
concepţii şi reprezentări colective prin investigarea suportului lingvistic al unei epoci. 
Tema corpului în reprezentările imaginarului medieval, ca şi la începutul timpurilor 
moderne va deveni subiectul esenţial pe care îl va investiga istoricul (Platon, 2003 ; 
2005 ; 2009). 

După un demers restitutiv plin de sugestii metodologice, istoricul ne atrage atenţia 
asupra însemnătăţii imaginarului ca formă de cunoaştere a lumii şi a sinelui. Conform 
istoricului ieşean, imaginarul „rămâne întotdeauna o formă de inteligibilitate şi inspira
ţie, care face posibilă creaţia, în sensul cel mai cuprinzător şi mai generos al cuvântului", 
o constatare la care nu putem decât să subscriem. 

Scurt periplu prin istoria imaginarului românesc 

În ceea ce priveşte restituirile efective de istorie a imaginarului care au conturat acest 
domeniu de cercetare în continuarea precursorilor şi pionierilor evocaţi, putem susţine 
că în momentul de faţă avem de-a face cu o diversitate remarcabilă a temelor de studiu. 
Imaginarul istoric românesc se prezintă sub forma unui arhipelag problematic în care, 
în funcţie de autori şi de preocupări, se conturează structuri imaginare în toate epocile 
istoriei româneşti, din Antichitatea preistorică la comunismul secolului XX, mergând 
până la imaginarul ultracontemporan, prolific şi prolix, mai mult derutant decât recon
fortant, dominat mai degrabă de spaime şi incertitudini decât de optimism şi credinţă în 
progres, un imaginar dificil de stăpânit şi de domesticit. Cu titlu de exemplu, voi invoca 
doar câteva dintre producţiile istoriografice semnificative, din fiecare epocă şi ipostază 
istorică românească, convins fiind că eşantioanele de faţă reprezintă doar o parte a 
cercetărilor, multe dintre ele fiind şantiere deschise şi cercetări în curs, pe care le dorim 
cât mai curând finalizate şi publicate. 

Oe la „primitivi" la daci 

Specialiştii sunt de acord că poate fi pus în evidentă un , la fel cum 
Antichitatea clasică a fost fondatoare şi creatoare de mitologii şi de structuri imaginare 
consistente şi persistente. Putem aminti, în context, ,,barbarii" care populează sursele 
Antichităţii, dar şi benzile desenate contemporane (Căpiţă, 1991), prezenta mitului lui 
Zalmoxis la daci şi reverberaţiile sale până în imaginarul contemporan, precum şi credinţa 
în nemurire a dacilor, despre care a lăsat consideraţii erudite şi provocatoare Zoe Petre 
Practica nemuririi. O lectură critică a izvoarelor greceşti referitoare la geJi, Iaşi, 2004), 

Za,lmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii 
, Iaşi, 2008). În acelaşi timp, imaginarul şi structurile ima

ginare ale civilizaţiei dacice din perioada „clasică" au fost restituite sistematic de isto
rici precum Valeriu Sîrbu şi Gelu Florea (Imaginar şi imagine în Dacia preromană 
Brăila, 1997) sau Aurel Rustoiu (Războinici şi artizani de prestigiu în Dacia preromană 
Cluj-Napoca, 2002). 
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Parazitând aceste demersuri ştiinţifice, a fost reeditată Dacia preistorică 
fantastă a lui Nicolae Densuşianu, acompaniată astăzi de nu mai puţin elucubrantele 
parastudii dedicate „Tăbliţelor de la Sinaia". În sens invers, acest tip de interes paraşti
inţific faţă de Antichitatea autohtonă a fost deconstruit în mod salutar de Dan Alexe 
Dacopatia şi alte rătăciri româneşti, Bucureşti, 2015). Este de subliniat această efer
vescenţă mitică febrilă, descătuşată total după 1989, dar precedată de fapt de epoca 
naţional-comunistă, în care Burebista şi statul său „centralizat" au ocupat un loc total 
disproporţionat într-o istoriografie de tendinţă protocronistă. Pe aceste coordonate, 
imaginarul este prezent în tuşe groase şi practic neverificabile după regulile meseriei de 
istoric, fapt care i-a tăcut pe unii să vorbească despre o adevărată derivă dacopată. La 
nivelul simbolisticii naţionale, lucrurile au culminat cu celebrul „lup dacic", animal 
totemic omniprezent, care vinde ca marcă înregistrată produsele petroliere ale unei 
cunoscute companii din domeniu, dar şade la fel de bine şi pe antetul documentelor 
preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene. 

Evul Mediu românesc: părinţi fondatori, eroi legendari şi ... sfinţi 

Imaginarul Evului Mediu românesc prezintă şi el constelaţii imaginare de o diversitate 
derutantă. "Legendarul" Negru Vodă Basarab Întemeietorul Dragoş şi Bogdan 
descălecatului sunt doar câteva dintre cele care au înfierbântat ipotezele şi au pus la 
încercare dexteritatea istoricilor din ultimele două secole. Nu se poate spune că „înce
puturile" statelor noastre medievale nu stau chiar de la origini sub zodia imaginarului. 
Primul descălecător din Amlaş şi Făgăraş (Negru Vodă) nici nu a mai catadicsit să treacă 
prin istoria documentată, ci a descălecat de-a dreptul în legendă. În fapt, cu cât depăr
tarea în timp este mai mare, iar sursele mai puţine şi uneori echivoce, cu atât imagina
rul îşi ia partea leului în restituţia istoriografică. Are loc de fapt un proces de 
„legendarizare", termen sinonim cu „mitizarea", imaginaţia colectivă adăugând şi 

reamenajând datele istorice în jurul sâmburelui de „adevăr" păstrat de documente, iar 
personajul în cauză căpătând contururi mitico-eroice, intrând astfel în galeria părinţilor 
fondatori (Brătianu, 1980). Semnificativă din acest punct de vedere este dezbaterea 
pornită la vremea sa de Nicolae Iorga şi relansată mai recent de Neagu Djuvara, cu 
privire la posibila şi probabila origine cumană a lui Basarab Întemeietorul (Djuvara, 
2007; Cazacu şi Mureşan, 2013). 

Lăsându-l într-un con de umbră pe întâiul descălecător, Traian, cel de-al doilea 
descălecat ne-a lăsat moştenire un lung şir de voievozi care se mişcă nonşalant între 
realitate şi legendă (Basarab, Negru Vodă, Dragoş, Bogdan etc.), devenind cu toţii 

părinţii fondatori ai unei medievalităţi româneşti încă insuficient restituite. Asupra ori
ginilor noastre medievale se apleacă şi investigaţiile prolifice şi pătrunzătoare ale lui 
Ovidiu Pecican, care, prin cercetări executate cu instrumentarul istoriei imaginarului, 
al criticii de text şi al unei hermeneutici complexe, încearcă să desluşească adevărul de 
mit şi să pună în evidenţă începuturile medievale ale lumii româneşti, începuturi în care 
precaritatea surselor documentare permite imaginarului şi legendarului să cuprindă 
plajele largi ale unor realităţi controversate şi provocatoare (Realităţi imaginate şi ficţi
uni adevărate fn Evul Mediu românesc. Studii despre imaginarul medieval, Cluj-Napoca, 
2002 ; Trecutul istoric şi omul Evului Mediu, Cluj-Napoca, 2002 ; Evul Mediu fictiv 
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Bucureşti, 2012). Cu aceleaşi instrumente, istoricul clujean se apleacă asupra operei 
ficţionale a principelui Dimitrie Cantemir Istoria ieroglifică, în care imaginarul şi ima
ginaţia merg împreună şi care se lasă anevoie descifrată şi decodată de exegeţi (Hieroglife 
cantemiriene. Incursiuni istorico-hermeneutice, Cluj-Napoca, 2016). 

Nici Evul Mediu eroic nu este ocolit de tentaţiile imaginarului. Din întreaga panoplie 
de principi din această epocă eroică a luptelor cu turcii au supravieţuit în istorie, cu 
ajutorul faimei lor postume, doar unii dintre voievozii noştri medievali. Din acest punct 
de vedere, reprezentativ este Mircea cel Bătrân, care a devenit în perioada comunistă 
"Marele Mircea voievod". 

Dar exemplul paradigmatic este cel al teribilului Vlad Ţepeş, mai puţin cunoscut din 
documente sau din cărţile de istorie şi mult mai mult dintr-o producţie prodigioasă a 
imaginarului, care pleacă de la povestirile germane despre Vlad Ţepeş şi ajunge, prin 
intermediul literaturii de ficţiune (Bram Stoker), al filmelor artistice sau de serie B, 
precum şi al benzilor desenate, la nemuritorul mit al lui Dracula, prezent pe toate meri
dianele globului (Cazacu, 2006; Florescu şi McNally, 1989). 

Avem apoi, la sfârşitul acestei medievalităţi eroice, la hotarul dintre medieval şi 

modern, figura mitico-eroică a lui Mihai, fiul lui Pătraşcu. Mihai, eroizat cu supranumele 
de Viteazul, unificator de ţară românească şi ucis în circumstanţe dramatice, ocupă locul 
central în legendarul părinţilor fondatori, figura sa ieşind din nou din istorie pentru a 
intra în legendă, chiar dacă nu a beneficiat, încă, de o posibilă canonizare (Murgescu, 
1995). Cert este că manualele de istorie şi marile sinteze academice fac să defileze sub 
ochii noştri, ca într-o glorioasă cavalcadă, domnitori şi voievozi glorioşi care se înca
drează toţi într-o lungă galerie de principi ideali, o tipologie prin excelenţă imaginară. 
Semnificativă din acest punct de vedere este fresca lui Costin Petrescu de sub cupola 
Ateneului Român, evocată pe larg şi de Lucian Boia, care ilustrează tocmai nevoia de 
imaginar a epocii contemporane, bântuită în egală măsură de spaimele identitare ale 
prezentului, dar şi de fantasmele trecutului. 

Un exemplu spectaculos este cel voievozilor şi domnitorilor care prin faptele lor 
transcend istoria şi chiar legenda, intrând de-a dreptul în calendarul creştin ortodox, 
"naţionalizat" şi el într-o epocă recentă. Este cazul "sfântului" Neagoe Basarab de la 
Argeş şi mai ales al marelui Ştefan, pe care împrejurarea atestată de cronicar conform 
căreia „la ospeţe omora fără judeţ" nu l-a împiedicat să devină „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt", dovadă clară că logica formală şi logica imaginarului nu merg mereu împreună. 
În ceea ce îi priveşte pe martirii Brâncoveni, jertfa dramatică şi violentă petrecută în 
spaţiul unei străinătăţi „păgâne" a reprezentat un argument peremptoriu pentru martiraj, 
sfinţenie şi canonizare (Desartovici, 2014). 

Principi ideali şi eroi salvatori au alimentat şi imaginarul timpurilor mai apropiate 
de noi, moderne şi contemporane. Dacă fanarioţii au fost mereu prezentaţi ca personaje 
negative, de la paşoptişti până la naţional-comunişti (vezi legenda neagră a fanarioţilor, 
analizată de Ştefan Lemny), personaje mai mult sau mai puţin controversate, precum 
domnitorul Al.I. Cuza, regele Carol I, generalii (mareşalii) Averescu şi Antonescu, 
Corneliu Zelea Codreanu sau Nicolae Ceauşescu, alimentează panoplia imaginară a 
legionarismului sau a comunismului, în producţii istoriografice mai vechi sau mai noi. 
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Imaginarul morţii şi al lumii de dincolo 

O problematică gravă şi tulburătoare - moartea şi imaginarul lumii de dincolo - a 
reprezentat o temă predilectă de investigaţie, deoarece în cazul morţii avem de-a face 
cu un imaginar în stare pură şi în proporţii apreciabile şi consistente. De la primele 
semnalări şi explorări propuse de Alexandru Duţu (Dimensiunea umană a istoriei 
Bucureşti, 1986, pp. 20-44), la cele semnate de Ştefan Lemny (Sensibilitate şi istorie 
în secolul XVIII românesc, Bucureşti, 1990, pp. 116-145), Andrei Pippidi (1994) şi 

Violeta Barbu (1994), până la investigaţiile doctorale şi exegezele unui număr tot mai 
semnificativ de studioşi, imaginarul morţii şi al lumii de dincolo este tot mai judicios 
restituit şi în istoriografia română. Se cuvin subliniate contribuţiile consistente şi stăru-

Moartea şi lumea românească premodernă. Discursuri 
întretăiate, Bucureşti, 2002), Mihaela Grancea (Discursuri despre moarte în Transilvania 
secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca, 2006), numărul special dedicat problematicii tanatologice 

Caietele de antropologie istorică (2004, nr. 5-6), studiile Mihaelei Grancea şi Anei 
Reprezentări ale morJii în Transilvania secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca, 

2005), precum şi teza masivă a lui Marius Rotar (Moartea în Transilvania în secolul 
al XIX-Zea, Cluj-Napoca, 2006, 20fJ7, vol. 1-11). Drumul parcurs este lung, iar reconsti
tuirile imaginarului tanatologic se dovedesc a fi diverse şi semnificative pentru o proble
matică istorică provocatoare, cu privire la care nu s-a spus nici pe departe ultimul cuvânt. 

Imaginar identitar, imagologie şi mitologie naţională 

Imaginarul joacă un rol important nu numai în ceea ce priveşte imaginea de sine, ci şi 
în raporturile cu celălalt. Raporturile cu vecinătăţile mai apropiate sau mai îndepărtate 
au stimulat creativitatea mitică, iar „ceilalţi" au fost mai întâi reprezentaţi în imaginar, 
înainte de a fi cunoscuţi prin relaţii directe (economice, politice, culturale). Dacă ima
ginarul identităţii trimite la o reflecţie despre sine, alteritatea a avut şi ea un rol coagu
lant în procesul de autoidentificare, cel puţin ca developator prin marcarea diferenţei 
specifice. Acest fenomen este bine evidenţiat în toate încercările de restituire a identi
tăţilor naţionale, în care celălalt a confruntat identitatea partenerului său şi a provocat-o 
chiar să coaguleze propriile valori şi caracteristici, tocmai pentru a marca diferenţa. În 
fond, suntem ceea ce pretindem că suntem, dar suntem în egală măsură şi ce spun cei
lalţi că suntem. Aşadar, imaginarul alterităţii ne prezintă chipul celuilalt, chipul „stră
inului", într-o multitudine de ipostaze, fie că este vorba despre un celălalt din interior, 
fie de unul din afară. De la „primitivul" şi „barbarul" Antichităţii primitive sau clasice 
la străin, la „bunul" sau „răul" sălbatic al epocilor mai recente, de la alteritatea înde
părtată, fantasmatică şi uneori caricaturală la „prietenul" sau „duşmanul secular" din 
proximitate, celălalt se înscrie într-o panoplie nesfârşită de chipuri, stereotipuri şi clişee 
mai apropiate sau mai îndepărtate de imaginea „obiectivă" a acestora. Şi în acest dome
niu istoriografia română a produs o serie lungă de publicaţii, după o reţetă care s-a 
dovedit a fi de succes, lucrări ce pot fi înscrise în domeniul imagologiei istorice. 

Pe urmele lui Alexandru Duţu (Călătorii, imagini, constante Bucureşti, 1985) şi 

Dan Horia Mazilu (Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie, laşi, 1999), o bogată 
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constelaţie mitologică despre noi şi despre ceilalţi ne este oferită de surse generoase -
între care literatura de călătorie ocupă un rol privilegiat -, capabile să alimenteze 
nenumărate investigaţii în care imaginarul este prezent în tuşe groase şi consistente. 
Istorici precum Sorin Mitu şi Melinda Mitu (Mitu şi Mitu, 1998; Mitu, M., 2000), 
Mihaela Grancea ( Călători străini prin Principatele dunărene, Transilvania şi Banat 
1683-1789 . Identitate şi alteritate, Sibiu, 2002), Luminiţa Mihaela Iacob ( 

şi imagologie. Sinteze şi cercetări, laşi, 2003) şi multi alţii au explorat modul în care 
ne vedeam „noi" pe „noi", în care i-am văzut pe „ceilalţi" sau ne-au văzut „ceilalţi" 
pe „noi", uneori în ecuaţii simple, alteori în formule complexe, oferind ipostaze ima
gologice în care imaginile şi imaginarul sunt prezente în forme, clişee şi stereotipuri 
dintre cele mai neaşteptate, de la grandoare la decadentă, trecând prin virtuţi, calităţi 
şi defecte, eroic sau caricatural. 

În această panoplie deja complexă, în care jocul imaginilor şi al imaginarului dese
nează formele şi construcţiile cele mai neaşteptate, locul central este ocupat de imagi
narul naţional. Pentru toate naţiunile lumii, imaginarul naţional are rolul de developator 
al propiei identităţi, iar clişeele, stereotipurile şi miturile naţionale nu sunt deloc jocuri 
gratuite şi lipsite de valoare, dimpotrivă. Cât priveşte imaginarul naţional românesc, 
alături de mai sus invocatele contribuţii semnate de Lucian Boia şi Simona Nicoară, 
trimitem la investigaţiile lui Sorin Mitu referitoare la geneza identităţii naţionale la 
românii ardeleni în secolul al XIX-lea (Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni 
Bucureşti, 1997) şi, în egală măsură, la Mirela-Luminiţa Murgescu şi cercetările sale 
Între „ bunul creştin" şi „ bravul român". Rolul şcolii primare în construirea identităţii 
naţionale româneşti 1831-1878 , laşi, 1999). Cercetarea lui Sorin Mitu analizează 
construirea imaginarului identitar al românilor ardeleni, care, în pragul modernităţii, 
presaţi de o istorie uneori contondentă, au reuşit să elaboreze un discurs identitar propriu. 
Istoricul clujean şi-a propus să analizeze problematica naţiunii dintr-o perspectivă exte
rioară discursului autolegitimant al acesteia, dintr-o postură critică, pluralistă şi relati
vizantă. Studierea autostereotipurilor naţionale, a modului specific prin care societatea 
românească învaţă să se descrie şi să se valorizeze a reprezentat pentru Sorin Mitu calea 
de acces spre înţelegerea genezei identităţii naţionale, identitate care se fixează şi se 
exprimă la nivelul discursului cultural, al opiniei publice şi al imaginarului social. 

Cercetarea semnată de Mirela-Luminiţa Murgescu (o teză de doctorat, la fel ca 
lucrarea precedentă şi ca multe alte contribuţii invocate în studiul de faţă) propune o 
analiză a genezei identităţii naţionale în raport cu memoria colectivă şi şcoala primară 
cu ajutorul instrumentelor oferite de istoria imaginarului. Autoarea recurge la cele mai 
recente contribuţii referitoare la memoria colectivă şi la raporturile sale cu identitatea. 
Ea ne arată modul în care pedagogia naţională a secolului al XIX-lea pleacă de la ideile 
iluministe mai vechi referitoare la rolul infailibil al şcolii în educarea şi formarea indi
vizilor, în transformarea acestora din supuşi în cetăţeni şi, implicit, din popor în naţiune. 
Analizând „oferta educaţională" a manualelor şcolare în cei aproape optzeci de ani în care 
cele două principate danubiene s-au transformat în România modernă, Mirela-Luminiţa 
Murgescu a refăcut mecanismele de constituire şi faţetele identităţii româneşti, aşa cum 
le-au conturat cartea şcolară din epocă. Principalele teme analizate (strămoşii, Traian 
şi Decebal, continuitatea, identitatea provincială şi identitatea naţională, ideea de „patrie" 
comună, specificul naţional, sacrificiul pentru patrie, simbolurile naţionale, locurile 
memoriei etc.) evidenţiază trăsăturile identităţii româneşti, raporturile cu ortodoxia, 
virtuţile militare, eroii salvatori şi galeria de portrete, precum şi raporturile cu „ceilalţi". 
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Aceste ultime două lucrări menţionate, semnate de Sorin Mitu şi Mirela-Luminiţa 

Murgescu, sunt în linii mari complementare, deoarece investighează aceleaşi problema
tici, cu trimitere la realităţi istorice asemănătoare (Transilvania şi principatele dunărene), 
refăcând creuzetul în care s-a forjat identitatea naţională românească, în condiţii istorice 
şi instituţionale diferite. Dincolo de calea specifică urmată de cei doi autori, rezultatele 
acestor cercetări evidenţiază cristalizarea unei identităţi româneşti uimitor de coerente 
în esenţa sa, ca urmare a aceluiaşi proces şi pe baza aceloraşi elemente constitutive din 
trecut (originea comună, limba latină şi strămoşii glorioşi), dar mai ales dorinţa de a fi 
împreună şi, folosind un termen de secol XIX mereu uzitat, ,,misia" naţională, adică o 
viziune mobilizatoare pentru un viitor mult mai bun. 

Toate aceste studii şi cercetări arată că în construcţia procesului identitar alterităţile 
au jucat, mai mult fără voia lor, rolul hârtiei de turnesol, un rol de developator, marcând 
identitatea prin diferenţă. Din acest proces complex nu au lipsit clişeele, stereotipurile 
şi poncifele identitare, care au fost şi ele atent investigate. Analiza clişeelor şi prejude
căţilor etnice este prezentă şi ea în cercetarea istorică românească. Se remarcă studiile 
referitoare la o alteritate interioară, evreii, o comunitate care ne oferă un exemplu 
paradigmatic, aceştia fiind percepuţi şi reprezentaţi în mod predilect într-o cheie negativă, 
percepţie care a alimentat apoi atitudini reprobabile şi drame de proporţii. Se cuvin 
citate, din multitudinea de restituţii care trimit la imaginea evreului în imaginarul româ
nesc şi universal, cel puţin două contribuţii care justifică cu prisosinţă asemenea demer
suri, una a lui Andrei Oişteanu, Imaginea evreului fn cultura română (Bucureşti, 2001), 
şi cealaltă, a lui Carol Iancu, Miturile fondatoare ale antisemitismului. Din Antichitate 
până fn zilele noastre (Bucureşti, 2005). 

În acest context al studiilor dedicate problematicii identitare se remarcă şi contribu
ţiile semnate de Laurenţiu Vlad, care a investigat cu succes strategiile româneşti de 
promovare a identităţii naţionale prin participări la expoziţiile universale (Imagini ale 
identităţii naţionale. România şi expoziţiile universale de la Paris, 1867-1937, Bucureşti, 
2001; Pe urmele Belgiei Orientului. România la expoziţiile universale sau internaţionale 
de la Anvers, Bruxelles, Lieges şi Gand, 1894-1935, Bucureşti, 2004; Images de 
l 'identite nationale. La Roumanie aux expositions universelles et internationales de Paris, 
1867-1937, Paris, 2016). Cercetările istoricului bucureştean deschid şi mai larg perspec
tiva în care imaginarul identitar şi promovarea sa ajung să-şi dea mâna cu ideologia şi 
propaganda. Nu în ultimul rând, merită semnalată expoziţia organizată în 2012 de Muzeul 
Naţional de Artă al României pe o tematică sugestiv intitulată Mitul naţional. Contribuţia 
artelor la de.finirea identităţii româneşti (1830-1930), în care căutarea şi reprezentarea 
identităţii româneşti sunt ilustrate de penelul şi de dalta celor mai „reprezentativi" pictori 
şi sculptori români ai unui secol „naţional" prin excelenţă (1830-1930). 

Miturile comunismului românesc 

Infirmând prejudecata adânc înrădăcinată potrivit căreia doar trecutul îndepărtat este 
creator de mituri şi mitologii, trecutul recent lărgeşte gama acestor construcţii imaginare 
printr-o panoplie întreagă de mitologii modeme. Comunismul românesc, cu dimensiunea 
sa de „religie politică" secularizată, nu putea şi nu a scăpat tentaţiilor imaginarului şi 
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s-a dovedit plin de efervescentă mitică. Putem spune că imaginarul este o parte intrinsecă 
din această utopie cu pretenţii de ideologie, care a răvăşit dramatic secolul trecut. Iar 
cât priveşte comunismul românesc, acesta s-a pretat din plin la interpretări şi ilustrări 
imaginare. Creator de clişee, stereotipuri şi mitologii, vizibile şi în cazul celorlalte 
"religii" secularizate (fascism, nazism, stalinism, maoism), comunismul românesc 
vehiculează toate structurile mitologice universale : salvatorul, unitatea, vârsta/epoca 
de aur, paradisul terestru, omul nou etc. Ele apar însă în versiuni „naţionalizate", care 
le singularizează şi le evidenţiază în forma unor creaţii originale, degajând specificul 
inconfundabil al comunismului românesc. În Mitologia ştiinţifică a comunismului 
Boia evidenţiază împrejurarea că tocmai dimensiunea imaginară a acestei „religii poli
tice" a timpurilor moderne a fost cea care a impus comunismul la nivelul mental al 
umanităţii. Refuzul istoriei, vârsta de aur, paradisul terestru, regatul de o mie de ani, 
omul nou, personajul excepţional şi toate celelalte teme predilecte ale ideologiei mar
xiste sunt tot atâtea structuri imaginare care au alimentat visurile şi iluziile umanităţii, 
prefigurând în timp trăsăturile ideologiei comuniste. Dar, cum umanitatea intrase în 
epoca scientismului, această mitologie ia forma unei „ideologii ştiinţifice", spre a se 
insinua la nivelul sensibilităţii şi aşteptărilor timpurilor moderne. Toate fantasmele 
mitologiei milenariste tradiţionale şi ale religiei ştiinţifice moderne au fuzionat într-o 
sinteză explozivă care a oferit omenirii ceea ce aceasta aştepta de multă vreme : trans
formarea radicală a lumii şi a condiţiei umane. Avem în cartea de pionierat a lui Lucian 
Boia, o dată în plus, o lectură edificatoare, aplecată asupra structurilor imaginare şi a 
puterii lor de seducţie manifestate în societăţile contemporane. 

Imaginarul comunismului universal sau românesc se dovedeşte a fi un şantier imens, 
ce depăşeşte puterile unui singur om. Pentru a aborda subiectul în discuţie, Lucian Boia 
recurge la compania a numeroşi studioşi, care abordează temele cruciale ale acestuia. 
Cele două volume dedicate miturilor istorice şi mitologiei comunismului românesc 
Mituri istorice româneşti, Bucureşti, 1995; , 2 vol., 
Bucureşti, 1995, 1997), revăzute apoi într-un volum publicat de Editura Nemira ( 

, Bucureşti, 1998) sunt semnificative pentru dimensiunile 
acestei problematici. Beneficiind de contribuţiile solide ale coordonatorului (,,Cele două 
fete ale mitologiei comuniste", ,,Destinul mare al unei ţări mici" sau „ Un mit 
Gheorghiu-Dej?"), primele două volume reflectă mai degrabă entuziasmul începuturilor, 
în sensul în care vedem alăturate contribuţii convingătoare şi texte mai puţin elaborate, 
semn că nici teoria şi nici instrumentarul imaginarului nu fuseseră încă bine asumate 
de toţi contributorii volumelor în cauză. Dacă unele studii reprezintă reale contribuţii 
la descifrarea unor structuri imaginare ale comunismului românesc (,,omul nou", de 
A. Tănăsescu, condiţia feminină în comunism, de Zoe Petre, ,,modelul sovietic" în con
strucţia comunismului românesc, de Adrian Cioroianu, colectivizarea, de Petre Guran, 
religia cincinală şi sărbătorile comuniste, de Sanda I. Ducaru şi Dragoş Petrescu, tipo
logii de eroi comunişti, precum ilegaliştii, de Sorin Şerban, sau colectivismul ca 
comunist, de Daniel Barbu), alte texte sunt simple exerciţii, mai puţin convingătoare. 

Lucian Boia a reluat aceste contribuţii într-un volum ulterior, în care structurile 
imaginare ale comunismului românesc au fost grupate tematic, oferind astfel pistele unei 
investigaţii temeinice a imaginarului comunist din România secolului XX (modelul 
sovietic, răsturnarea valorilor, rescrierea istoriei, noua societate, deriva naţionalistă, 
stilul Ceauşescu, sexul şi moartea, oraşul utopic, destine şi nostalgii comuniste). Era 
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schiţat astfel un program de cercetare care, odată realizat, ar fi conturat temeinic dimen
siunile proteice ale imaginarului comunist din societatea românească. 

S-au lăsat o vreme aşteptate studiile riguroase referitoare la mitologia conducătoru
lui, atât de mult cultivată de propaganda „epocii de aur", în condiţiile în care instru
mentarul imaginarului încă nu era suficient de rafinat şi asumat profesionist. Doar după 
câteva decenii de gestaţie a subiectului vor apărea şi contribuţiile relevante pe această 
temă, printre care se remarcă lucrarea lui Adrian Cioroianu dedicată mitului, reprezen
tării şi cultului conducătorului comunist, între propagandă şi mitologie ( Ce Ceauşescu 
qui hante Ies Roumains. Le mythe, Ies representations et le culte du Dirigeant dans la 

, Bucureşti, 2005). 
Studiile referitoare la mitologiile comunismului românesc par a se îndrepta în direc

ţii complementare şi contradictorii în acelaşi timp. Prima are în vedere reconstituirea 
structurilor imaginare ale comunismului românesc (fapt demn de aplaudat şi de stimulat, 
tocmai pentru a identifica părţile de utopie şi de imaginar care l-au alimentat). În schimb, 
cea de-a doua direcţie conduce spre ceea ce unii exegeţi numesc, cu un termen nu foarte 
nimerit, demitizare. În acest context se impune o subliniere de domeniul evidentei, dar 
care pare absolut necesară, date fiind confuziile care domnesc în spaţiul nostru cultural. 
Miturile şi mitologiile există indiferent de voinţa şi de dorinţa noastre. Structurile men
tale şi imaginare cu privire la trecutul nostru istoric, iar în cazul comunismului românesc, 
la trecutul nostru recent, au o existenţă proprie, indiferent dacă le acceptăm sau nu. Ele 
au jucat şi joacă în continuare un rol în maniera noastră de reprezentare şi de „folosinţă" 
a trecutului. Care trecut, dincolo de faptele brute, aşa cum au fost, ajunge la noi inter
mediat de memoria şi imaginaţia istoriografică, dar şi de memoria colectivă a timpului 
prezent, care decupează din trecut faptele, personajele şi semnificaţiile ce ajută la jus
tificarea, reconfortarea, condamnarea sau promovarea unor situaţii din prezent şi din 
viitor. Aderenţa la o mitologie sau alta reflectă de fapt starea de sănătate (sau de boală) 
a unei societăţi. 

Dincolo de respectul fată de trecut, fată de personajele şi faptele sale, societăţile 

prezente se folosesc de imaginarul istoric ca de oricare alt instrument, spre a-şi spori 
confortul, securitatea sau bunăstarea mentală, la fel cum se folosesc de el pentru a-şi 
combate şi a-şi înfrânge adversarii ori pentru a-şi fortifica propria legitimitate. Tentaţia 
de a desfiinţa miturile şi mitologiile istorice poate deveni o întreprindere hazardată, 
pentru că orice încercare de destructurare nu face decât să le potenţeze şi să le conso
lideze. Prin urmare, procesul demitizant este unul în van şi gratuit, deoarece structurile 
imaginare au facultatea metamorfozării şi reconfigurării, chiar în faţa încercărilor de 
destructurare sau desfiinţare. În cazul miturilor suntem într-o situaţie similară celei în 
care, atunci când încerci să dai afară din casă pe uşă un personaj nepoftit, acesta revine 
intrând pe fereastră. 

Concluzie 

Fără să am pretenţia de a avansa încheieri şi judecăţi de valoare definitive, constat că 
prezenţa problematicii imaginarului în istoriografia română, prin contribuţii ştiinţifice 
consistente şi convingătoare, evidenţiază nu numai necesara nevoie de sincronizare cu 
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acestuia.

istoriografiile contemporane, dar în egală măsură pune în lumină adevărul că fiecare 
epocă îşi are imaginarul său, la fel cum fiecare individ participă implicit la crearea 

Deoarece imaginarul constituie instrumentul prin care indivizii şi colectivităţile 

"citesc" lumea înconjurătoare şi interacţionează cu ea, el pune la dispoziţie compasul 
şi harta atât de necesare situării fiinţei umane în timp, în lume şi în societate. Or, din 
acest punct de vedere, istoriografia imaginarului românesc se prezintă ca un domeniu 
în mers, pe cale de constituire, un domeniu cu semnificative contribuţii şi cu realizări 
notabile, dar şi cu reticente şi neînţelegeri pe măsură, oricum, un teritoriu ştiinţific ieşit 
din sfera unanimităţilor, în care rămân încă lucruri de investigat şi de restituit. 


