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causa movens

Natiunea 
J 

Simona Nicoară 

Geneza naţiunilor moderne şi manifestarea sensibilităţilor naţionaliste reprezintă un 
proces lent şi complex care a rezultat dintr-o serie de factori istorici şi mentali. Dintre 
factorii decisivi s-au impus, pe de o parte, naşterea unor mişcări de idei modernizatoare 
şi, pe de altă parte, afirmarea ideologiilor revoluţionare. Formarea naţiunilor dezvăluie 
o diversitate profundă, pentru că naţiunile modeme au apărut în istorie pe trasee diferite, 
cu o memorie istorică specială, cu morfologii social-politice particulare, cu niveluri 
culturale, economice şi spirituale specifice. Înţelegerea fenomenului naţional nu poate 
fi desprinsă de rolul important al ideologiilor politice, care s-au pretins a fi noile doctrine 
ale salvării colective. Doctrinele ideologice s-au confruntat cu două tendinţe contradic
torii, izvorâte din filosofiile politice ale secolului al XIX-lea: pe de o parte, individu
alismul, asimilat cu entuziasm în limbajul liberalilor şi al republicanilor, iar pe de altă 
parte, tentaţia unităţii social-politice, marea vocaţie a naţionaliştilor. 

Naşterea naţiunilor modeme a fost inextricabil legată de relaţiile complexe de con
curenţă şi rivalitate dintre entităţile/alterităţile naţionale şi statale. Ideologiile naţionale 
au fost întotdeauna tentate să identifice lupta cu adversarul naţional ca o confruntare 
dintre bine şi rău. Ele au definit naţiunea ca o putere mesianică, purtătoare a salvării, 
capabilă să se opună altor naţiuni adversare. Dezvăluirea mecanismelor vieţii naţionale 
oferă o bază importantă de înţelegere a trecutului, dar şi a prezentului, arată de ce şi 
cum s-au produs, în ultimele două secole, conflicte de o anvergură tragică, fără prece
dent (Nicoară, S., 2002, p. 11). 

Începând din secolul al XVIII-lea s-au diversificat preocupările pentru înţelegerea 
fenomenului naţional, cele mai multe explicaţii aplecându-se doar asupra ideii de naţiune. 
Această idee, excesiv raţionalizată, a fost surprinsă în gândirea filosofică şi politică şi 
mai puţin în sensibilitatea colectivă. Multe dintre suporturile explicative de natură filo
sofică, ştiinţifică şi ideologică au perceput naşterea şi traiectoria proceselor naţionale în 
sens evolutiv, progresist, ceea ce a pus în umbră înţelegerea constantelor existente în 
mentalităţile istorice (Delannoi, 1999, pp. 75-77). 

Elaborarea unei sinteze cuprinzătoare care să permită articularea aspectelor diverse 
ce alcătuiesc fenomenul naţional este un demers anevoios. Diversitatea abordărilor plu
ridisciplinare (sociologice, etnologice, antropologice, istoriografice, filosofice, polito
logice ş.a.) arată că definirea naţiunii modeme şi căutarea unei a formării 
şi existenţei acesteia au generat dezbateri polemice, unele lămuritoare, altele semănătoare 
de confuzii. Cheia înţelegerii felului în care s-a produs metamorfoza solidarităţilor şi 
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comuniunilor de tip modern stă în istoria profunzimilor mentale. Doar de câteva decenii 
preocupările istoriografice au surprins dimensiunea profundă a mecanismelor naţionale, 
au explicat rolul reprezentărilor, simbolurilor, mitologiilor, imaginilor, festivismului în 
construirea conştiinţei naţionale (Cabanei, 1997, pp. 114-124). Chestionarele tuturor 
domeniilor de cercetare care au luat în stăpânire fenomenul naţional au vizat originea 
lui şi resorturile sociale, economice, politice şi mai puţin mentale. Toate s-au îndreptat 
spre explicaţii specifice, în funcţie de propriul orizont conceptual. 

Originea şi metamorfozele conceptului de „naţiune" 

Cuvântul „naţiune" provine din , termeni de origine latină. Sensul 
originar al cuvântului trimite la naşterea într-o anumită comunitate şi la apartenenţa la 
respectiva comunitate. Caracteristica acestei apartenenţe a fost conferită de primirea 
tuturor referinţelor identitare ale comunităţii natale: numele, vatra/teritoriul, limba, 
cultura, tradiţiile, obiceiurile ei. Termenul „naţiune" are legături puternice cu alte două 
noţiuni vechi, cea de etnie ( ) şi cea de patrie ( 
rudenie, cu o dimensiune genealogică, ceea ce face ca ramurile naţiunii să urce din 
trecut spre prezent. Legăturile de sânge sunt cele mai puternice repere identitare, pentru 
că familia este cea mai simplă, veche şi solidă formă de solidaritate şi comuniune. 
Naţiunea a valorificat filonul genealogic etnic, de aceea fiii naţiunii sunt fraţi. Particu
larităţile fizice, morale, spirituale şi culturale, limba şi instituţiile de organizare socială 
ale comunităţii formează . Tot naţiunea şi-a asumat etosul comunităţilor, revendi
cându-l ca o tradiţie preţioasă, care trebuie păstrată şi îmbogăţită de fiecare generaţie 
în parte (Delannoi, 1999, pp. 14, 39-45; Nicoară, S., 2002, pp. 69-73). 

Fenomenul etnogenezelor ulterioare Antichităţii arată importanţa dimensiunii etno
rasiale în desemnarea popoarelor, în stabilirea teritoriului şi a limbilor comune, în 
împărtăşirea unor tradiţii şi obiceiuri specifice. Chiar dacă etnogenezele sunt un proces 
de sincretism etnocultural, identitatea etnică a fost consacrată fie de ponderea demogra
fică, fie de autoritatea politică a cuceritorilor. Conceptele de desemnează 

pentru lumea medievală o comunitate umană ai cărei membri îşi asumă cultural o origine 
comună, folosesc aceeaşi limbă, locuiesc pe un teritoriu originar, împărtăşesc o spiri
tualitate comună, au aceleaşi interese şi aspiraţii, adică dovedesc o „conştiinţă etnică" 
(Pop, 1998, pp. 17, 115-125). Teritoriul comun, patria sau aşezarea, locul de convieţu-

) au fost un liant important, având înţelesul de pământ, mormânt sau leagăn 
al strămoşilor. De aceea, apărarea gliei, a patriei, a implicat dintotdeauna sentimentul 
datoriei, până la sacrificiul suprem. Pro patria mori este un atavism mental recognos
cibil în toate confruntările istoriei şi una dintre cele mai puternice surse ale violenţei 
dintre comunităţi şi dintre state. Tradiţia patriotică a suferit de-a lungul timpului modi
ficări legate de schimbările de mentalitate religioasă şi politică, de la formele antice de 
patriotism, pe care le putem înţelege prin multiplele forme de apărare a teritoriilor 
strămoşeşti de invazii, războaie, divizări, uzurpări etc., la patriotismul medieval, local 
sau regional, stimulat de nevoia de apărare în faţa adversităţilor din vecinătate şi de 
tendinţele de fărâmiţare politică şi religioasă (Virali, 2000, pp. 23, 103, 113). 
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În Evul Mediu, chiar dacă începe să se folosească termenul „naţiune", sensurile lui 
sunt specifice lumii medievale. Se remarcă utilizarea acestuia cu conotaţie restrânsă, 
desemnându-i pe cei care veneau din alte locuri, care aparţineau altor comunităţi etnice, 
adică reprezentau alterităţi (Hermet, 1996, pp. 42-61). Cuvântul a apărut în lim
bajul universitar, de pildă, în mediul universitar parizian creat în secolul al Xii-lea. 
Primirea unor studenţi proveniţi din alte regiuni franceze sau din alte spaţii europene a 
condus spre nevoia de a le atribui o anume identitate, de a-i încadra într-o „naţiune". 
Tot pe „naţiuni" au fost grupaţi negustorii medievali care îşi desfăşurau activitatea într-un 
spaţiu diferit de ţara de origine. Cuvântul „naţiune" a apărut şi în discursul religios al 
Conciliului de la Konstanz (1414-1418), semnificând o matrice identitară, o comunitate 
care dispunea de nume, teritoriu, tradiţie, limbă şi credinţă religioasă comune. Tot în 
perioada medievală, termenul „naţiune" a fost instrumentat pentru a desemna stările 
superioare ale comunităţii statale, pe cei privilegiaţi sub aspect etnic, material, spiritual 
şi politic. 

În cazul Transilvaniei secolului al XV-lea, de pildă, exemplul edificator a fost 
fraterna unio. Perioada medievală a cunoscut şi alte principii unifi

catoare, identitare: cuius regio, eius religia, o expresie latină ce făcea trimitere la 
împrejurarea că religia autorităţii statale era religia supuşilor, celelalte forme de credinţă 
neputând fi decât, eventual, tolerate. Intoleranta religioasă a dus la lungi şi violente 
confruntări intra- şi extrastatale, fapt care dovedeşte importanta filonului religios în 
stabilirea profilului identitar (Platon, 2017, pp. 141-144). Conştiinţa creştină a repre
zentat forma mentis care a marcat sensibilităţile şi atitudinile umane, influenţând soli
darităţile, atât pe cele de tip universalist creştin, cât şi pe cele care au fortificat 
individualitatea „naţiunilor" medievale. Lungile conflicte occidentale, cum au fost 
cruciadele din secolele XI-XIII sau Războiul de O Sută de Ani (1337-1453), au antrenat 
o suită de adversităţi, urmate de tendinţe de centralizare şi unificare politică şi adminis
trativă. Pe fondul acestor polarizări politico-statale s-au construit mai târziu, în secolul 
al XVIII-lea, naţiunile modeme. Pe de altă parte, odată cu Reforma şi Contrareforma 
(secolul al XVI-lea), care au deschis poarta timpurilor modeme, pulverizarea pe con
fesiuni religioase a dus la accentuarea spiritului local, la expansiunea limbilor vemacu
lare, fapt care a crescut nevoia de agregare comunitară pe fundamente etnice, religioase, 
culturale, economice şi politice. Bisericile creştine au tins cel mai repede să devină 
bastioane „naţionale", mijloc eficient de afirmare a specificităţii şi identităţii comunitare 
(Nicoară, S., 2002, pp. 74-82). 

Tentativele de extindere a spaţiului politic în perioada medievală nu trebuie confun
date cu cele de creare a unor unităţi de tip naţional, chiar dacă asemenea momente din 
istoria naţiunilor au fost considerate mai târziu, în secolul al XIX-lea, modele de uni
ficare. Este cazul momentului Mihai Viteazul, ajuns la apogeu în 27 mai 1600, când 
domnitorul a fost desemnat în documente cu titlul de „domn al Ţării Româneşti, al 
Ardealului şi a toată Ţara Moldovei". Mihai Viteazul a fost considerat de istoriografia 
romantică primul unificator al poporului român şi erou în panteonul naţional. Sigiliul 
lui Mihai Viteazul cuprindea simbolurile stemelor celor trei ţări unite, motiv pentru care 
acţiunea lui a devenit modelul ideal de legitimare a unităţii statale româneşti (Boia, 1997, 
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Una dintre cele mai importante definiţii ale „naţiunii" apare în 1694, la Academia 
Franceză. Acum i se va da naţiunii înţelesul mai larg de ansamblu de locuitori care 
trăiesc în aceeaşi patrie, vorbesc aceeaşi limbă, se supun aceluiaşi stat şi aceloraşi legi. 
Definiţia nu oferea încă profilul naţiunii modeme, ci al unei identităţi sociale deasupra căreia 
se afla autoritatea politică, deţinută de marile instanţe tradiţionale, statul şi Biserica. 
Relaţia triunghiulară dintre societăţi, state şi Biserici a cunoscut un precedent important 
în Revoluţia Engleză de la mijlocul secolului al XVII-lea. Revoluţia Engleză a impus mode
lul monarhiei constituţionale, bazat pe principiul separării puterilor în stat. Bill of Rights 
din 1689 a conferit prioritate puterii legislative, expresie a voinţei reprezentative, care era 
accesibilă doar păturilor privilegiate, poporul manifestându-se prin intermediul petiţiilor. 

Interesul pentru definiţii identitare s-a extins încă de la sfârşitul secolului al XVII-lea, 
pe fondul marilor descoperiri geografice, care relevau specificităţi etnice şi rasiale fără 
precedent. Diferenţele rasiale, etnice sau lingvistice erau un subiect important la nivelul 
gândirii filosofice şi ştiinţifice europene. O ediţie din 1773 a DicJionarului 
Johnson pomenea de , adjectivul fiind menţionat încă 
din 1715. La mijlocul secolului al XVIII-lea, preocupările filosofice şi antropologice 
legate de diversitatea popoarelor lumii, de specificitatea moravurilor lor sociale şi poli
tice au deschis calea unor reflecţii despre particularităţile identitare. Iluminismul a 
inaugurat, în mod specific, discursul despre naţiune, în virtutea discuţiilor despre des
potism, regim politic opus libertăţii oamenilor şi popoarelor. Înainte de sfârşitul seco
lului al XVIII-lea nu putem vorbi însă despre o reală semnificaţie politică modernă a 
naţiunii (Gauchet, 1995, p. 55). 

Mişcarea de idei liberale şi noua filosofie a drepturilor civile au conturat profilul 
revoluţionar şi republican al naţiunii. Emmanuel Joseph Sieyes (1748-1836) a propus, 
în Qu'est-ce que le Tiers-Etat? (1789), ca naţiunea să fie considerată un grup de aso
ciaţi care trăiesc în conformitate cu o lege comună şi sunt reprezentaţi de aceeaşi legis
latură. Nobilii şi clericii nu intrau în acest ansamblu naţional. Limbajul revoluţionar de 
la 1789-1794 a inaugurat veritabilul sens modern al naţiunii, a dimensionat semantic şi 
celelalte concepte complementare - ,,popor", ,,patrie", ,,credinţă", ,,lege", ,,cetăţean" 
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şi „stat". În miezul conceptului de „naţiune" stă legitimarea autorităţii politice pe prin
cipiul suveranităţii poporului. Poporul-naţiune este ansamblul oamenilor care posedă 
drepturi şi libertăţi ; aceştia conced că dincolo de interesele individuale trebuie să existe 
interese comune, naţionale atât în plan intern, cât şi în relaţiile cu alte state-naţiuni. 
Conceptul de „naţiune" a primit prin romantismul politic un sens social şi politico-demo
cratic, ca ansamblu de cetăţeni egali în fata legii, un sens juridic, ca putere constituantă, 
în raport cu puterea constituită, şi un sens istoric şi genealogic, ca identitate, fondată 
pe istorie, memorie, teritoriu, limbă şi cultură. Sieyes a avut meritul de a stabili echi
valenta dintre limbajul politic şi ştiinţa politică (Guilhaumou, 1997, pp. 4-5). 

Naţiunea s-a cristalizat ca un concept politic modern în siajul gândirii raţionaliste, 
fiind de asemenea un pilon al ideologiilor revoluţionare în care naţionalismul şi libera
lismul se întreţes. Statul şi naţiunea sunt adesea asociate în concepţia că orice naţiune 
are dreptul de a dispune de un stat propriu, aşa cum fiecare stat are dreptul să-şi atribuie 
competenţele unei anumite naţiuni. politică a naţiunilor sau a naţionalităţilor 
din imperiile multinaţionale s-a săvârşit mai ales pe fondul mesianismului romantic. 
Acesta a predicat, pe urmele lui Vico, Herder, Rousseau, căutarea individualităţii ling
vistice, a tradiţiilor şi cutumelor legate de cultură ; astfel de elemente au fost învestite 
să defmească ansamblul „misiunii"/ ,,misiei" trasate de Providenţă fiecărei naţiuni de pe 
pământ. După Revoluţia Franceză au apărut două curente care s-au pronunţat în legătură 
cu arhitectura noii Europe. În urma Congresului de la Viena (1815), sub influenţa lui 
Metternich, solidaritatea contrarevoluţionară a monarhilor părea să ruineze speranţele 
de a mai construi o Europă în conformitate cu aspiraţiile naţionale ale popoarelor. Celălalt 
era curentul „liberal", de inspiraţie revoluţionară franceză, care propunea constituirea 
unei Europe moderne a naţiunilor. Momentul 1848 a fost apogeul concepţiilor naţionale, 
căruia i-a urmat confruntarea dintre aspiraţia marilor unităţi naţionale şi cea a micilor 
unităţi naţionale (Nicoară, S., 2002, pp. 60-61, 102; Thepot, 1996, pp. 23-25). 

De la mijlocul secolului al XIX-lea, dezbaterile intelectuale despre naţiune şi naţi
onalism nu au rămas imune la conflictele permanente, latente sau violente dintre naţiuni. 
Intelectualii s-au transformat adesea în militanţi şi au devenit apărători ai valorilor 
naţionaliste, motiv pentru care operele lor devin mai degrabă expresii ale ideologiilor 
naţionale decât analize realiste ale fenomenului naţional. Între 1870 şi 1914, exacer
barea sentimentului naţional a încurajat intoleranta naţională şi disputele teritoriale. Din 
1914, fluviul ideologiilor naţionale se desparte în două direcţii: una a cultivat vocaţia 
universală şi democratică a naţiunii, cealaltă a încercat să justifice o atitudine tradiţio
nalistă şi autoritaristă. Înainte de 1914, naţiunea s-a aflat din nou în miezul dezbaterilor 
polemice, politice şi ideologice, în interiorul şi în afara naţiunilor. Marele Război 
(1914-1918) a fost o confruntare violentă între naţiuni, cu consecinţe grave în evoluţia 
economică şi în mentalitatea naţională (Nicoară, S., 2002, pp. 13, 102-103). În 1919, 
puterile victorioase în Marele Război au lansat proiectul reconstruirii Europei naţiunilor 
şi a păcii universale pe un principiu al naJionalităJilor 
naţionalităţii cu organizarea politico-statală. Dar tratatele de pace nu au liniştit apele; 
revanşismul, xenofobiile, revizionismele au escaladat tensiunile dintre naţiuni. În peri
oada interbelică, sensul idolatric al naţiunii, prezent în fascismul italian, sensul rasial 
din nazismul german şi sensul bolşevic din comunismul leninisto-stalinist au alimentat 
traumatizantele experienţe naţionaliste ale celei de-a doua conflagraţii mondiale a seco-
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Modelele naţiunii şi mizele ideologice 

Prezenţa prioritară a temei naţionale în miezul reflecţiilor şi dezbaterilor de la sfârşitul 
secolului al XVIII-iea şi din secolul al XIX-lea reflectă o articulare strânsă între politică, 
ideologie şi ştiinţă. Analiza faptului naţional, pe de o parte, şi construirea realităţilor 
naţionale, pe de altă parte, demonstrează impactul excepţional al concepţiilor despre 
naţiune formulate în gândirea filosofică şi politică modernă. Modernizarea şi expansiu
nea tuturor formelor culturale şi ştiinţifice au tăcut ca retorica naţională a elitelor şi 
realitatea încarnărilor naţionale să se petreacă concomitent, complementar, în tot spaţiul 
european al veacului al XIX-lea, chiar dacă nu în aceleaşi ritm şi manieră (Treanton, 
1995, pp. 551-558). 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Germania era în ochii multor scriitori şi filosofi 
germani o naţiune. Idealismul german, inspirat parţial de Immanuel Kant ( 1724-1804) 
şi a sa Critică a ra/iunii pure (1781), a fost un element important în geneza mişcării 
naţionaliste germane. Kant afirma că toate comunităţile umane sunt realităţi sociologice, 
juridice, morale care au o personalitate/identitate specifică, de aceea trebuie să aibă 
autonomie, să se guverneze după cum vor. În viziunea lui Kant era necesară instaurarea 
unor reguli juridice între naţiuni, reguli care urmau să asigure trecerea comunităţilor 
europene de la etapa anarhică la cea civilizată, de la violenţa belică la pace. 

Johann Gottfried Herder (1744-1803) a declarat că naţiunea nu este o idee abstractă, 
ci în primul rând o comunitate de rudenie (Volk), cu istorie, limbă, religie şi cultură 
comune. Herder considera că germanii puteau să fie mândri de "geniul" germanic, de 
originalitatea patrimoniului lor cultural (cântece, poeme, literatură, artă etc.). El însuşi 
a fost editor de poveşti şi cântece populare în limba germană. Într-o poezie publicată 
după moartea sa şi intitulată "Gloria naţională germană" a anticipat mişcarea naţională 
germană a epocii napoleoniene. 

Johann Christian Friedrich Holderlin (1770-1843) a dat expresie naţionalismului 
german prin imnuri, poeme, epopei ale eroilor naţionali. Importanţa limbii şi a tradiţiei 
orale în viziunea naţionalistă a fost evidenţiată şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
în lucrările fraţilor Jacob (1785-1863) şi Wilhelm Grimm (1786-1859), care s-au con
centrat asupra colecţiilor de basme şi povestiri, considerate un imens patrimoniu cultu
ral german (Cahen şi Landwehrlen, 2011, pp. 4-7). Filosoful german Johann Fichte 
( 17 62-1814), în Cuvântări către na/iunea germană 
solicita regenerarea Germaniei prin limbă, creştinism moderat şi un program educatio
nal temeinic, ghidat de studiul filosofiei. Romanticii germani, mai ales Georg Philipp 
Friedrich Freiherr von Hardenberg (Novalis, 1772-1801) şi Johann Heinrich Heine 
( 1797-1856), au evocat nostalgic vremurile eroice medievale, miturile romantice, exaltând 
virtuţile rasei germanice. Din 1815 până în 1848, concepţiile despre naţiune susţinute 
de Hegel, Herder şi Fichte au cucerit minţile multor intelectuali germani, dar şi din alte 
ţări europene, care căutau resorturi ale identităţii propriilor naţiuni (Delannoi, 1999, 

Concepţiei romantice germane - bazată pe comunitatea de rasă, istorie, patrie şi 

cultură - i s-a opus viziunea voluntaristă franceză. O dezbatere plină de vervă în ches
tiunea naţiunii s-a purtat între istoricii germani şi francezi în a doua jumătate a secolului 
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al XIX-lea, în urma Războiului Franco-Prusac din 1870-1871. În urma acestui episod 
belic, Alsacia şi Lorena au fost anexate de prusaci, fapt care a declanşat o lungă perioadă 
de dispute pe teren istoriografic şi diplomatic. Theodor Mommsen (1817-1903) a con
siderat că anexarea era legitimată de faptul că populaţia acestor provincii vorbea pre
ponderent limba germană. Fustel de Coulanges (1830-1889) l-a contrazis pe Mommsen, 
susţinând că pentru o naţiune nu erau decisive rasa şi limba, ci mai ales cultura şi 

sensibilităţile (voinţe, interese şi sentimente). În 1882, Ernest Renan (1823-1892), filo
log şi istoric francez, a ţinut o prelegere la Sorbona intitulată "Qu'est-ce qu'une nation? ", 
în care a explicat că naţiunea este un "suflet", un "principiu spiritual", ,,un plebiscit 
de fiecare zi". Renan a pus în lumină diferitele elemente ale coeziunii naţionale: rasa, 
limba, afinitatea religioasă, geografia, interesele economice, necesităţile militare, voinţa 
de a trăi împreună. Ca răspuns la această teză, istoricul german Friedrich Meinecke 
(1862-1954) a introdus distincţia dintre şi . Concepţia voluntaristă 
şi culturală, apărată de Fustel de Coulanges şi Ernest Renan, prefigurează şi dreptul 
popoarelor la autodeterminare, subliniat în cele paisprezece puncte prezentate de preşe
dintele american Woodrow Wilson în 1918, cel care a dat tonul dezbaterilor în timpul 
Conferinţei de Pace de la Paris şi la înfiinţarea Societăţii Naţiunilor (Lees, 2014, p. 7). 

Modelul italian de naţiune a fost schiţat de Giuseppe Mazzini (1805-1872), în arti
colul „L'ltalie, l'Autriche et le Pape", tradus şi publicat în în 1845. 
Mazzini a marşat pe reperele nobile ale trecutului : originile latine, teritoriul peninsular, 
limba, credinţele, obiceiurile şi moravurile specifice italienilor. a însemnat 
la începutul secolului al XIX-lea epoca învierii naţiunii italiene. "Am tăcut Italia, acum 
trebuie să-i mai facem şi pe italieni" - a fost faimoasa expresie atribuită istoricului 
Massimo d'Azeglio şi rostită a doua zi după proclamarea regatului independent al Italiei, 
în 1861. D'Azeglio sublinia un fapt important, valabil pentru toate naţiunile, şi anume 
că, pentru a exista o naţiune, trebuia cultivată conştiinJa naJională. În acest scop, şcoala 
şi cultura au devenit instrumentele de cultivare a spiritului naţional (Morabito, 2012, 

Construirea sentimentului de apartenenţă britanică a fost produsul timpului şi al 
specificităţii istorice şi etnice. Specificităţile culturale ale identităţilor etnice ( 

) engleze, scoţiene, irlandeze şi galeze au împiedicat multă vreme încercarea 
sau chiar dorinţa de a se crea o identitate comună engleză. În veacul al XVII-lea, extin
derea spre Lumea Nouă a fost însoţită, paradoxal, de nevoia de delimitare identitară, 
mai ales în raport cu comunităţile continentale europene. În construcţia naţiunii britanice 
un loc important l-au avut teritoriul demarcat, insular, rolul jucat de dezvoltarea trans
portului în secolele XVIII-XIX, practicarea comerţului liber, o presă înfloritoare şi uşor 
accesibilă şi urbanizarea timpurie din Anglia şi Scoţia. Problema identităţii naţionale 
britanice a fost pusă în secolul al XIX-lea, în contextul expansiunii Imperiului Britanic. 
Regina Victoria (1837-1901) a devenit „mama naţiunii" britanice, cea care a fixat rolul 
monarhiei ca simbol al coeziunii şi identităţii naţionale. În secolul XX, două războaie 
mondiale au confirmat cu tărie rolul regilor Marii Britanii (din care Irlanda se desprin
sese în 1919) de comandanţi supremi ai naţiunii şi simboluri ale identităţii sale. Regele 
George al V-lea, care a domnit în 1910-1936, a reuşit să menţină şi să consolideze 
popularitatea monarhiei britanice în timpul şi după Primul Război Mondial, în ciuda 
originilor sale germanice şi a faptului că era văr al kaiserului Wilhelm al Ii-lea (Lees, 
2014, pp. 8-11), asemenea regelui Ferdinand I, în cazul românesc. 
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Generalizarea modelelor naţionale, în special a celui francez, a schimbat perspecti
vele lumii. S-a accentuat tentaţia de a realiza profilul specificului naţional, de a contura 
frontierele naţionale, dar şi de a întări alianţele şi tratatele dintre naţiuni. În secolul 
al XIX-lea, Europa a devenit un spaţiu geopolitic în sânul căruia dispariţia unor conflicte, 
în special religioase, a permis conturarea unei definiţii comune, modernizate şi laicizate 
a statului-naţiune, expresia privilegiată a unităţii politice. Etnocentrismul, vigilenţa, 

intoleranta, xenofobia şi fervoarea nationalismelor ideologice au speculat frustrarea 
naţională din momentele de criză, cum au fost revoluţiile şi războaiele. 

Problema condiţiilor care au stat la baza formării identităţilor naţionale a stârnit 
numeroase controverse. În Anglia, Benjamin Disraeli (The Spirit of Whiggism 
considera că naţiunile s-au născut în mod gradat şi sub influenţe diverse, cu condiţii 
teritoriale specifice, cu credinţe şi mentalităţi originale. Într-adevăr, naţiunile au fost 
marcate de condiţiile proprii naşterii lor. În cazul fiecărei naţiuni, proiectul politic a 
fost influenţat de o istorie specifică, marcată de violenţe, războaie şi revoluţii, ideologia 
naţională fiind dezvoltată de forţe sociale diferite. Reuşita naţiunilor, chiar şi pe căi 
diverse, s-a datorat afirmării naţiunii ca proiect universal şi eliberator. Au existat însă 
şi proiecte ideologice care contraziceau necesitatea construirii naţiunilor după reperele 
formulate în viziunea franceză sau germană. Pentru Karl Marx (1818-1883), chestiunea 
naţională era secundară în raport cu cea socială. Conceptul prioritar era, în viziunea sa, 
cel al claselor sociale, derivate din relaţiile de producţie. Statul capitalist era considerat 
un aparat de violenţă şi opresiune, un instrument al menţinerii relaţiilor de exploatare. 
Prin urmare, trebuia eliminat după o perioadă de tranziţie, denumită „dictatura prole
tariatului". Marxismul insufla ideea că, pe măsură ce exploatarea omului de către om 
va înceta, antagonismele de clasă din sânul naţiunii vor dispărea şi, odată cu ele, şi 

exploatarea unei naţiuni de către altă naţiune. La începutul secolului XX, marxistul 
austriac Otto Bauer (1881-1938) a apărat principiul istoricist al autonomiei naţional-cul
turale. În opinia sa, fiecare naţiune are un caracter naţional specific. Statul, în analiza 
leninistă a capitalismului, nu este statul-naţiune, ci statul burghez (Hobsbawm, 1990). 

Rolul ideologic al naţiunii moderne a devenit acela de a inculca imaginea unei unităţi 
politice puternice, capabilă să-şi stăpânească propriul destin suveran, să pună în prim-pla
nul concepţiilor sociale reprezentarea poporului-naţiune, apt să-şi controleze, prin prin
cipii şi interese comune, propriile conflicte interne şi să facă faţă concurenţei sau 
agresivităţii externe. Marea Revoluţie Franceză din 1789 a constituit prima experienţă 
şi prima ideologie a naţiunii moderne, motiv pentru care i s-a atribuit inventarea acesteia. 
Spiritul naţional s-a născut în sânul popoarelor care se simţeau oprimate, frustrarea 
acestora luând mai ales forma insurecţiei. Proiectele politice ale micilor naţiuni europene 
s-au născut din refuzul, manifestat de-a lungul secolelor prin războaie sau revoluţii, de 
a fi anexate de marile puteri sau imperii ale Europei. Sentimentul frustrant de a fi 
obiectul dispreţului unui vecin mai puternic a animat voinţa naţională (Nicoară, S., 2002, 
pp. 93-94, 96). 

În plan ideologic, concepţia naţională a fost îmbrăţişată de ideologii concurente, 
aparent opuse, dar convergente de fapt. Pe de o parte, curentele marxiste, socialiste şi 
comuniste puneau naţiunea în jocul mizelor universalist-proletare. Naţiunea era privită 
de socialişti ca o modalitate de alienare, care poartă războaie fratricide. Pe de altă parte, 
curentele liberale au fost interesate să slăbească rigiditatea impusă de frontierele naţionale 
în privinţa politicului şi economicului. Creşterea naţionalismului la sfârşitul secolului 
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al XIX-lea şi mai ales instrumentarea sa xenofobă şi revanşardă de către fascism şi nazism 
în perioada interbelică au contribuit la asocierea naţionalismului cu extremismul. Ideologiile 
cosmopolite şi globaliste contemporane au legat naţiunea de aceste catastrofe istorice şi 
au susţinut că timpul naţiunilor a trecut (Thepot, 1996). 

Imaginarul naţional. Mitologia naţională 

Naţiunea este o mentalitate istorică şi nu numai o realitate demografică, socială şi poli
tică. Acestă dimensiune mentală a intrat cu mari dificultăţi în analiza naţiunii şi a naţi
onalismului, pentru că studierea mentalităţilor istorice a fost abordată de adepţii noii 
istorii abia în perioada interbelică. Ştiinţele sociale au avut o atitudine diferită în faţa 
hermeneuticii istorice propuse de părinţii studiului mentalităţilor, Lucien Febvre şi Marc 
Bloch, care au arătat importanţa sensibilităţilor în istorie. Ulterior, studii incisive asupra 
imaginarului au produs tot savanţii francezi, mult mai aplecaţi spre profunzimile sociale 
şi istorice, cum au fost Gilbert Durand ( 

Jacques Le Goff ( , 1985). Acesta din urmă numea istoria imagi
narului o istorie a conştiinţei colective. În această accepţiune şi-au construit explicaţiile 
şi alţi istorici remarcabili, cum au fost Pierre Nora, Emmanuel Le Roy Ladurie şi 

Jean-Claude Schmitt (Jodelet, 1989). 
Termenii "imaginar" şi "mentalitate" au cunoscut semnificaţii influenţate de logica 

pozitivistă, deterministă, progresistă din secolul al XIX-lea şi de la începutul secolu
lui XX. Imaginarul era considerat o evadare din real, un domeniu al iraţionalului sau 
inconştientului, în fme, un subiect greu de prins în contururi explicative. În acest sens, 
noţiunea de „imaginar" a fost retrogradată abuziv în sfera irealului, himericului, ficţi
unii, domeniu mai degrabă literar decât ştiinţific. În secolul XX, mai ales prin explica
ţiile competente ale istoricilor mentalităţilor, noţiunea de „imaginar" a fost emancipată 
de spiritul reducţionist al raţionalismului şi pozitivismului. Chiar dacă în limbajul comun 
şi în unele dicţionare imaginarul şi domeniile sale (mitul, utopia, visele, escatologiile etc.) 
sunt identificate cu irealitatea, ele sunt "realităţi" /conţinuturi ale conştiinţei colective. 
Imaginarul se referă la o constelaţie complexă de imagini, idei, concepţii, viziuni, visuri, 
idealuri (mituri, utopii etc.) prin care orice fiinţă sau colectivitate îşi reprezintă realită
ţile din jur sau percepe trecutul şi viitorul. Miturile nu sunt falsuri sau erori, ci exprimă 
nostalgia resimţită faţă de anumite evenimente sau personaje din trecut, readuse în 
memoria colectivă pentru a fi (Mircea Eliade). Idealurile nu pot fi 
supuse criteriilor de adevăr. Utopiile, de exemplu, sunt reprezentări ale unor lumi vii
toare, în a căror construcţie nu intră nimic din realităţile istorice efective. Ele alcătuiesc 
o lume ideală, iar idealurile hrănesc aşteptările şi speranţele colective. Istoria arată că 
reprezentările utopice au fost utilizate frecvent în viziuni culturale sau în ideologii pen
tru că au oferit perspectivele cele mai seducătoare. 

Studierea imaginarului ca parte a mentalului colectiv arată că funcţionarea comuni
tăţilor umane a fost deosebit de complexă, presupunând continuităţi, permanenţe şi 

achiziţii, încurajate de modernitate, care dau istoriei naţionale o imagine dinamică. În 
analiza naţiunii şi a naţionalismului s-a utilizat (şi se utilizează încă), într-o măsură 
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copleşitoare, ,,ideea de naţiune", ce reprezintă o parte infimă din complexitatea imagi
narului naţional. Ideea este o reprezentare care nu rămâne ruptă de mentalităţi, de 
sensibilităţi (sentimente, convingeri, voinţe, nevoi, speranţe, aşteptări etc.) şi de atitudini, 
comportamente, credinţe, comuniuni, solidarităţi. Reprezentările se combină în conste
laţii complexe - concepţii, viziuni, alegorii, scheme - prin care conştiinţa umană reflectă 
(tridimensional) realităţile trecute, prezente şi proiectează viitorul. Reprezentările colec
tive sunt cele comune colectivităţilor, iar consensul ideilor, concepţiilor şi simbolurilor 
colective este susţinut de instituţii, cultură şi festivism. 

Viata lumii moderne este legată de imaginarul unităţii, la fel ca orice altă epocă 
istorică, ceea ce arată că destinul unităţii este mai vechi decât modernitatea. Impulsul 
nevoii de agregare colectivă îşi are resortul mai ales în sentimentul de insecuritate în 
faţa alterităţilor neliniştitoare, care au înconjurat pretutindeni şi dintotdeauna comuni
tăţile istorice. Mergând pe cursul istoriei, toate marile fenomene politice dau imaginea 
unui demers unificator. Aspiraţia unităţii i-a tăcut dintotdeauna pe membrii oricărei 
comunităţi istorice să se creadă mai solidari, mai puternici, mai protejaţi. Orice formă 
de unitate socială şi politică a avut acestă temelie mentală (Noiriel, 2001, p. 88). Această 
dimensiune mentală a fost evidentă în discursul naţional de la mijlocul secolului al XIX-lea, 
când se vorbea de conştiinJă naJională, de suflet naţional, de moştenirea trecutului. 
Sistemul educational naţional este cel care a fumizat criteriul de norme, de cunoştinţe 
comune de istorie, geografie, literatură, gramatică, artă etc. Limba naţională, normată 
de gramatici şi dicţionare, a devenit un fundament al procesului educativ naţional 
(Nicoară, S., 2002, pp. 166-179). 

Formarea fiecărei naţiuni a fost percepută ca o restaurare a unei unităţi pierdute de-a 
lungul secolelor. Conştiinţa unei unităţi preexistente se ancorează în istorie, coborând 
până la originile ei cele mai îndepărtate. Pe firul vertical al timpului, unitatea naţiunii 
apare ca o ereditate care trebuie păstrată de fiecare generaţie, pentru că fiecare genera
ţie a naţiunii este ramura tânără a unui copac bătrân, milenar (Noiriel, 2001, p. 88). 
Arborele genealogic al naţiunii coboară până la Vârsta de Aur a începuturilor, conside
rată a fi fondatoare a unităţii. Baza istorică a naţiunii sunt strămoşii, cei mai vechi sau 
cei mai nobili strămoşi. Aceştia sunt „părinţii naţiunii", ale căror fapte devin modele 
de virtute şi comportament. Apartenenţa la naţiune este concepută ca împărtăşirea ace
leiaşi memorii şi istorii. Istoria naţiunii se cufundă până în timpurile imemoriale, pen
tru a sugera vechimea experienţei istorice a naţiunii. Iată de ce unele naţiuni au coborât 
în istorie până în timpurile arhaice, altele până în Evul Mediu. Pe de altă parte, istoria 
naţiunii este viziunea unui proces de emancipare unitar, progresiv, un drum anevoios 
spre un ideal. Naţiunile modeme au cunoscut, de peste două secole, veritabile bătălii 
ale originilor şi ale continuităţii, de aceea istoriografiile naţionale şi-au intensificat 
preocupările pentru a găsi argumentele istorice cele mai legitim.ante. Trecutul istoric 
apare ca justificare a supravieţuirii îndelungate, dar şi ca argument al dramatismului 
vremurilor contemporane ale naţiunii. Istoria naţională vorbeşte despre lungi şi grele 
veacuri de suferinţă, alternând cu realizări memorabile. Unele evenimente dramatice ale 
istoriei au fost folosite ca argumente pentru combativitatea naţională, efervescentă în 
perioadele de criză (războaie, revoluţii, tensiuni diplomatice etc.). Evocarea „rănilor" 
trecutului nu a avut totdeauna un scop revanşard, ci a fost o pedagogie a naţiunii (Nicoară, 
s., 2002, pp. 154-165). 



152 IMAGINARUL ISTORIC

identitate

o mare 
entitate

corp

cumsecade

În cazul tuturor naţiunilor europene, învăţământul a pus în scenă naşterea, construc
ţia şi triumful naţiunii. În veacul al XVIII-lea, dorinţa de construire a unui patrimoniu 
istoriografic, cultural şi etnografic bogat s-a manifestat la toate comunităţile europene, 
chiar dacă efortul fiecăreia în acest sens a fost diferit. Istoriografia a avut totdeauna 
menirea de a disciplina memoria istorică, cea care suferă inevitabil, pe măsura trecerii 
timpului, de distorsiuni şi alterări. Memoria naţională înseamnă apelul la evenimentele 
sau fenomenele glorioase ale trecutului, pentru ca acelea să devină modele demne de 
urmat în prezentul şi viitorul naţiunii. De aceea, toate naţiunile şi-au creat, începând cu 
perioada romantismului, un bogat panteon naţional. Eroii naţionali sunt exemple de 
virtute, eroism, spirit de sacrificiu, modele necesare în momentele de criză pe care le 
traversează naţiunile în interiorul lor şi între ele. Miturile/povestirile/legendele origini
lor şi ale întemeierii unei naţiuni au drept scop explicarea denumirii sale, a denumirii 
locului în care trăieşte, a evoluţiei istorice şi a principiilor care i-au organizat destinul 
istoric. Interesul pentru „locurile memoriei" (Pierre Nora) s-a tradus prin importanţa şi 
grija acordate patrimoniului cultural, muzeelor, arhivelor, bibliotecilor, vestigiilor arhe
ologice, monumentelor etc. Marile mituri/modele naţionale au fost consacrate prin 
expresii culturale, prin legende, epopei, imnuri, simboluri (steme, steaguri, medalii, 
efigii), prin cultul eroilor naţionali, prin celebrarea datelor prestigioase din trecutul 
naţional. Acestea au fost cultivate cu asiduitate şi au asigurat naţionalismelor gradul 
necesar de fervoare (Hobsbawm, 1990, pp. 263-307). 

Naţiunea înseamnă , iar identitatea naţională modernă s-a construit în jurul 
următoarelor repere : etnia, limba, istoria, patria, cultura, statul, pedagogia naţională. 
Existenţa unui sistem de valori politice, religioase, juridice, morale, a unor tradiţii 

comune a întreţinut conştiinţa unui specific etnic şi voinţa de a trăi împreună pe acelaşi 
teritoriu. Particularităţile regionale au fost promovate doar ca o ilustrare a diversităţii şi 
a bogăţiei identităţii naţionale. Sufletul naJional a fost o descoperire romantică, dar 
antropologizarea comunităţilor a fost o structură constantă, prin care se sugera dimen
siunea spirituală şi morală, destinul în istorie. În cazul tuturor naţiunilor din Europa, 
intelectualitatea romantică a dat coerenţă concepţiilor despre naţiune. Dacă termenul 
„popor" sugerează o comunitate ierarhizată pe clase şi categorii sociale, ,,naţiunea" este 

familie, în care membrii sunt fraţi între ei. Elita culturală, tot mai militantă, a 
formulat dezideratele naţionale, definind naţiunea ca pe o demografică şi istorică, 

destinată unui traseu mesianic, pornit de pe vremea întemeietorilor. 
Naţiunea apare, metaforic, ca unitatea unui , cu inimă, suflet, cap (statul) şi 

membre (fiii naţiunii). Metafora mamei-naţiune sugerează rudenia, fraternitatea dintre 
membrii ei şi împărtăşirea aceloraşi valori. ,,Mama-naţiune" îi uneşte pe toţi fiii ei; ea 
poate fi fericită sau nefericită, mândră sau lezată în orgoliu (Nicoară, 2001, pp. 289-293). 
Chipul propriu al unei naţiuni înseamnă un mod specific de a-şi descrie felul de a fi şi 
de a-şi răsfrânge această imagine asupra alterităţilor naţionale. Fiecare naţiune este 
generoasă cu felul său de a se vedea pe sine, cu calităţi şi defecte. Această imagine 
luminoasă, , este izvorul mândriei şi demnităţii naţionale. Profilul mental 
sau psihologic al unei naţiuni cuprinde şi defectele caracteriale, de aceea discursurile 
naţionaliste amintesc tarele psihologiei naţionale, pentru ca acestea să fie depăşite. 

Naţionalistul, cel mândru de identitatea sa naţională, nu agreează criticile venite din 
direcţia alterităţii, mai frecvente în momentele de criză. Aceste critici sau deprecieri 
proferate de străini au pus întotdeauna „gaz pe foc" în momentele de criză, cum au fost 
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revoluţiile sau războaiele. Lezarea mândriei naţionale, însoţită de subestimarea rolului 
politic, economic, cultural, militar, au amplificat excesul de furie şi violentă al naţiuni
lor. Impresiile pe care străinii şi le fac despre o naţiune sunt diverse şi alunecoase, 
pentru că depind întotdeauna de factori intelectuali, ideologici, politici, culturali, reli
gioşi (Mitu, 1997, pp. 26, 85; Nicoară, S., 2002, pp. 134-146). 

Unitatea statală este leagănul naţiunii. Construcţia statului-naţiune a variat de la o 
ţară la alta, de la o regiune a lumii la alta, pentru că ea rezultă dintr-o lungă gestaţie 
socială şi politică, împrumutând căi şi forme diferite : republică sau monarhie, demo
craţie liberală sau formă de guvernământ autoritară, structuri naţionale unitare sau 
federative. De altfel, în întreaga Europă, statul-naţiune s-a constituit istoric în jurul ideii 
de spaţiu geografic şi simbolic unificat, care să asigure o serie de valori şi de practici 
comune. Orice naţiune are propriile „frontiere", incluzându-i pe fiii ei oriunde s-ar afla, 
în interior sau în afara graniţelor politice. Teritoriul revendicat de imaginarul naţional 
apare mult mai extins decât îl arată orice hartă politică. Tocmai această neconcordanţă 
între frontierele imaginare şi cele politice menţine cvasipermanent o tensiune latentă 
între naţiuni. Fluiditatea configuraţiilor teritoriale de-a lungul istoriei a alimentat frus
trări naţionale permanente care, impulsionate de îndrăzneala naţionalismului ideologic, 
au îmbrăcat uneori forme revendicative, revanşarde, de care nu sunt străine cele două 
războaie mondiale. O revendicare teritorială poate fi legitimă pentru o naţiune şi inac
ceptabilă pentru altele (Nicoară, S., 2002, pp. 146-153). 

Criteriile modelării în timp a hărţii Europei au fost de ordin politic, economic, cul
tural, religios, iar în afară de marile sau micile state, o hartă virtuală cu linii invizibile 
a fost desenată de „cele trei Europe": Occidentală, Centrală şi Orientală. Fiecare a 
hrănit „trei imaginare distincte". Acestea au servit şi continuă să servească drept 
a solidarităţilor naţionale, dar şi a disputelor internaţionale. Cele două conflagraţii 
mondiale au aţâţat disputele naţionaliste, fiind cele mai tragice experienţe ale confrun
tării violente dintre naţiunile lumii. Marile războaie au inspirat concepţii polemice 
despre naţional şi internaţional. Căderea comunismului în 1989 a modificat echilibrul 
planetar, dar politica mondială a rămas esenţial naţională (Boia, 1997, pp. 11-82; Lees, 
2014, pp. 17-18). 

Naşterea şi afirmarea naţiunii române 

Istoriografia românească a legat procesul de constituire a naţiunii române de implicaţi
ile iluministe, de procesul complex de trecere de la conştiinţa de neam la conştiinţa 
naţională. În Secolul Luminilor, acţiunile revendicative ale cărturarilor au angajat o 
dezbatere orientată naţional, fie prin revendicări sociale şi politice în raport cu Imperiul 
Otoman, în Principate, fie prin tentative de modificare a sistemului constituţional habs
burgic, în sensul cuprinderii politice şi religioase a românilor transilvăneni. Date fiind 
lungile dominaţii străine, habsburgică, otomană şi rusă, reperele identitare au avut ca 
prioritate elementele etnoculturale, originea latină, patria originară, limba romanică, 
spiritualitatea creştină ortodoxă şi greco-catolică. Aceste repere îi diferenţiau pe români 
de alterităţile naţionale din vecinătate. În tradiţia literaturii istorice 
evocat aceste referinţe au fost cronicarii, începând cu Nicolaus Olahus şi continuând cu 
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Rerum spectantium ad 

 (1813). Ion 
Historia Populorum Transylvaniae

nae sive valachicae

Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir. Toţi aceştia 
au susţinut, cu argumentele timpului lor, romanitatea poporului român şi latinitatea 
limbii române. 

Sub influenţa reformismului luminat, noile iniţiative culturale au determinat dezvol
tarea istoriografiei şi filologiei în întregul spaţiu românesc. Istoria naJională a fost 
considerată "cartea naţiunii" (Mihail Kogălniceanu), dovada originilor nobile, a conti
nuităţii şi eroismului de-a lungul vicisitudinilor timpurilor. Gheorghe Şincai, Petru Maior 
şi Samuel Micu au întărit temele identitare cu argumente istorice, filologice şi etnogra
fice. Gheorghe Şincai, autorul colecţiei de izvoare intitulate 
universam gentem Daco-Romanum, a oferit, pe temeiul izvoarelor narative, o imagine 
genealogică a naţiunii din cele mai vechi timpuri până în secolul al XVIII-lea. Pe această 
bază, Şincai a alcătuit Hronica românilor şi a mai multor neamuri, care a stat la înce
puturile sintezei istorice româneşti în secolul al XIX-lea. În aceeaşi atmosferă a afirmă
rii naţionalismului orientat spre emanciparea românilor, Petru Maior a scris Istoria 
pentru începutul românilor în Dachia (1812) şi Istoria Bisericii românilor 
Budai-Deleanu, prin , a încercat să desluşească ori-
ginea popoarelor Transilvaniei, în concordanţă cu ideile politice ale secolului. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volmnul m·. 

1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volmnul a fost 

publicat la Editura Polir01n în anul 2020 şi poate fi achiziţionat 

de 

/carte/7315. 

https://www.polir01n.ro/web/poliro111/carti/-

Istoria era chemată să argumenteze şi dreptul Ţării Româneşti şi al Moldovei la 
independenţă faţă de Poarta Otomană, iar în Transilvania doctrina latină sprijinea ideea 
de emancipare a românilor şi integrarea lor într-o mai largă comunitate europeană prin 
greco-catolicism. Filologia, la rândul ei, a înregistrat achiziţii importante prin cultivarea 
limbii şi prin mişcarea filologică. Lucrarea lui Samuil Micu Elementa linguae daco-roma-

a fost menită să demonstreze structura latină a gramaticii româneşti 
(Teodor, 1984, pp. 297-299). 
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Ideile iluministe, grefate pe o tradiţie culturală proprie, au contribuit la integrarea 
lor în Moldova şi în Ţara Românească datorită multiplicării contactelor cu cultura occi
dentală. Cărturarii, recrutaţi din rândurile marii boierimi, iar mai târziu din boierimea 
mică şi mijlocie ori din mediul citadin, au iniţiat dezbateri despre reforma instituţională 
şi morală a statului şi a societăţii, despre remodelarea formelor de guvernământ. O serie 
de concepţii revoluţionare, mai ales de influenţă franceză, au stimulat idealul renaşterii 
naţionale. În Transilvania, mişcarea politică organizată în jurul 
pentru prima dată un mesianism care viza emanciparea românilor după exemplul naţi
unilor privilegiate ale Transilvaniei. Momentul şi-a continuat efectele în rândul 
românimii din Transilvania, mişcarea politică asociindu-şi alte grupuri sociale, negus
torimea, care, în prelungirea acţiunilor revendicative din vremea iosefinismului, se 
întâlneşte cu intelighenţia în jurul unor repere comune naţionale. Evoluţia de la local şi 
confesional spre naţional, participarea solidară a intelectualităţii laice şi ecleziastice, 
ortodoxe şi greco-catolice la mişcarea naţională atestă progresul conştiinţei naţionale 
româneşti (Teodor, 1984, pp. 8-12; Nicoară, S., 2002, pp. 82-104, 120-123). 

Pentm vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https ://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7315 . 

Principalul mesaj paşoptist transilvan a fost şi culturală a 
naţiunii. Neîmplinirea acestei datorii sacre a fost echivalată cu slăbirea sau chiar piei
rea identităţii româneşti. Ca toate paradigmele naţionale, şi naţiunea politică românească 
a fost întemeiată pe principiul suveranităţii poporului/naţiunii, înţeles ca un tot unitar 
şi suveran în destin şi libertate. Încă din epoca paşoptistă, concepţia comunităţii de 
neam, limbă, tradiţii şi aspiraţii a ocupat o poziţie dominantă, dar au fost exprimate şi 
opinii politice mai moderne, democratice (Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti, Cezar 
Bolliac). Ideea „patriei mari" a fost o creaţie a spiritului revoluţionar din preajma 
momentului 1848, când „marele total al patriei", ,,patria întreagă" (Costache Negri), 
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"România" (Nicolae Bălcescu). "patria comună" (Vasile Alecsandri) au devenit idei-forţă. 
Vatra naţiunii române a fost identificată cu vechea Dacie, teritoriul originar al strămo
şilor, de aceea orice abatere teritorială de la acest contur ideal a fost percepută ca o 
sfârtecare a trupului ţării. Însufleţirea patriotică a însemnat, din perspectiva mentorilor 
culturii naţionale, o caracteristică a vieţii naţionale. Panteonul marilor conducători ai 
românilor (Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul) a avut 
menirea să întreţină încrederea în virtutea eroică a naţiunii, încredere necesară în 
momentele de criză. Începând cu romantismul, istoria dramatică a naţiunii a prezentat 

săvârşită de duşmanii seculari sau ereditari, care au prădat ţara şi au supus viata 
naţională. Paşoptiştii moldo-valahi şi transilvăneni au denunţat şi ei privilegiile străini
lor şi inegalitatea seculară a românilor, prezentându-se ca legatari ai naJiunii întregi. 
Dacă proiectul naţional includea aspiraţii comune, pentru toţi românii - o unică naţiune 
în vatra vechii Dacii-, transformările prin care societatea românească trebuia propulsată 
în viitor reflectau divergenţe de ordin ideologic şi interese specifice ale grupurilor soci
ale (Boia, 1997, p. 79). Emanciparea teritoriului de sub dominaţia străină (turcească, 
habsburgică, rusă), apărarea patriei strămoşeşti, independenta teritorială, obţinută cu 
entuziasm de România în 1877, au fost subiecte permanente ale patriotismului românesc. 

Romanticii au conceput istoriografia ca element fundamental al pedagogiei naţionale, 
iar mijloacele acestei pedagogii naţionale au fost şcolile de toate gradele, instituţiile 

culturale, literatura naţională, teatrul şi presa culturală. Romantismul politic şi cultural 
românesc a încurajat preţuirea tradiţiei (literare, iconografice, monumentale, simbo
listice etc.), considerată patrimoniu identitar. Cultivarea limbii române a tăcut obiectul 
unor preocupări prioritare, culturale şi educaţionale, fiind în centrul mişcărilor de 
emancipare naţională din Ardeal, Bucovina, Basarabia şi din Principate. Credinţa creş
tină a reprezentat şi ea o dimensiune unificatoare fundamentală, aceeaşi lege divină fiind 
pusă la baza valorilor, normelor, moravurilor sociale şi politice în toate provinciile 
istorice locuite de români. Cultura şi pedagogia naţională au fost îndreptate consecvent 
spre cultivarea mândriei şi demnităţii naţionale. Aspiraţia elitei intelectuale şi politice 
româneşti de a se apropia de naţiunile occidentale de-a lungul secolului al XIX-lea a 
încurajat o simpatie pentru acestea şi o antipatie în raport cu popoarele orientale (Mitu, 
1997, pp. 26-36, 288-307; Nicoară, S., 2002, p. 216). 

În toate provinciile, vocabularul naţional a devenit revendicativ explicit prin diferitele 
forme ale culturii : carte, presă, teatru, asociaţii, societăţi, fundaţii, mai întâi la nivel 
elitar, iar prin şcoală şi prin asociaţionismul cultural, la nivel popular. Culturalizarea 
poporului s-a făcut printr-o serie de şcoli destinate nu numai elevilor, ci şi diferitelor 
categorii populare, pentru a le întreţine vie şi fermă mentalitatea naţională (sentimente, 
convingeri, interese, idealuri, aspiraţii, speranţe naţionale). 

În ansamblu, actele politice româneşti mărturisesc un contact cu noile concepte 
modeme. În 1892, românii din Austro-Ungaria au tăcut o încercare fermă de a obţine 
drepturi politice egale cu cele ale naţiunii ungare dominante, însă Memorandumul lor 
adresat împăratului a fost respins, iar semnatarii au primit condamnări severe. Acest 
eşec a avut consecinţe importante asupra strategiilor politice româneşti, a dus la întări
rea solidarităţii românilor de o parte şi de alta a Carpaţilor. O schimbare semnificativă 
a produs Aurel C. Popovici, care a propus în 1910 reconstrucţia monarhiei austro-ungare 
pe baze federative. Dar declanşarea Marelui Război a pecetluit soarta imperiului. Voinţa 
de a fi împreună într-un stat naţional unitar a fost exprimată prin solidaritatea din cadrul 
mişcărilor naţionale româneşti din toate provinciile, prin politica naţională a Casei Regale 
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a României şi a tuturor guvernelor. Cercurile politice şi militare româneşti au început 
să aibă în vedere - după izbucnirea războiului din 1914 - o reconstrucţie teritorială a 
statului român, mai precis, constituirea unui stat naţional unitar (Nicoară, S., 2002, 
pp. 136-137, 177-179). 

noului stat na/ional a avut ca fundament o sensibilitate naţională care 
s-a definit în practică prin zelul în acţiunea de renaştere socială, economică, culturală 
şi morală a naţiunii. În 1919, după sfârşitul Primului Război Mondial, guvernul român 
şi-a prezentat oficial propunerile privind rectificarea graniţelor sale cu Rusia bolşevică 
şi cu monarhia austro-ungară. Argumentele folosite de primul delegat al României, Ion 
I.C. Brătianu, în memoriul prezentat la Conferinţa de Pace la 1 februarie 1919 pentru 
a justifica pretenţiile româneşti în privinţa arhitecturii frontierelor au fost istorice, 
demografice şi etnolingvistice. În 1922, încoronarea de la Alba Iulia a simbolizat o nouă 
fundaţie naţională, dar totodată şi integrarea explicită a lui Ferdinand I Întregitorul în 
lungul şir al făuritorilor istoriei naţionale româneşti. Alegerea locului încoronării trimi
tea şi ea la momentul unificator săvârşit de Mihai Viteazul. Cu acest prilej, la Bucureşti 
a defilat un cortegiu impresionant de personaje istorice, în care puteau fi admiraţi Traian 
şi Decebal, Dragoş Vodă şi Radu Negru, Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, Ştefan 
cel Mare şi Vlad Ţepeş, Mihai Voievod împreună cu căpitanii săi, Matei Basarab şi 
Vasile Lupu, Cantemir şi Brâncoveanu, Horea, Cloşca şi Crişan, Tudor, Avram Iancu, 
Cuza şi, fireşte, Carol I, primul rege al României. Momentul marca identificarea deplină 
a dinastiei cu destinul naţiunii române (Boia, 1997, p. 329). 

perioada interbelică, diversificarea dezbaterilor sociologice, istoriografice, poli
tice, precum şi eforturile unificării statului român au făcut paşi semnificativi. De altfel, 
încă de la începutul secolului XX, dezbaterile privind specificul naţional s-au amplificat 
datorită apariţiei unor noi şcoli, curente şi forme culturale şi spirituale. Analiza etnicu
lui românesc a beneficiat de alte instrumente de investigaţie, fie psihologice, fie socio
logice. Identitatea românească a fost concepută ca o rezultantă a specificului naţional. 
De altfel, fiecare gânditor a propus câte o formulă de descriere a realităţii etnice autohtone : 
,,specificul naţional" (Garabet lbrăileanu), ,,spiritualitatea românească" (Mircea Vulcănescu), 
,,spiritul românesc" (Nae Ionescu), ,,românismul" (Constantin Rădulescu-Motru), ,,spa
ţiul mioritic" (Lucian Blaga), ,, fenomenul românesc" (Mihai Ralea), ,, ortodoxia" (Nichifor 
Crainic), ,,sufletul românesc" (Constantin Noica), ,,echilibrul românesc" (Dumitru 
Stăniloae) etc. 

Starea de nelinişte şi de nesiguranţă care a survenit la scurt timp după încheierea 
tratatelor de pace, afirmarea ideologiei naţional-socialiste şi a celei bolşevice pe plan 
internaţional au polarizat concepţiile politice şi ideologice din România Mare. Al Doilea 
Război Mondial - care a bulversat graniţele naţionale prin pierderile teritoriale - şi 

ascensiunea Uniunii Sovietice au încurajat exprimarea concepţiilor comuniste, care au 
indus un nou conţinut naţiunii române după 1948. Toate mijloacele culturale, politice 
sau pedagogice au fost investite pentru construirea „naţiunii socialiste" modelate de 
marxism-leninism, ideologia fondatoare a regimului comunist. Naţiunea socialistă a fost 
definită ca o comunitate de stat şi de viaţă economică, ca o ruptură totală cu tradiţia 
etnoculturală şi politică de până atunci, monarhică şi democratică. Ca urmare, nu există 
o continuitate autentică între naţiunea tradiţională şi cea socialistă, propaganda ideologică 
dejistă, iar apoi ceauşistă rescriind datele principale ale spiritului naţional. Istoriografia 
ultimelor decenii a produs analize convingătoare referitoare la naţiunea română sub 
comunism (Copilaş, 2015). 
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imaginarului.

universal

Concluzie 

Interesul pentru tema naţiunii şi a naţionalismului a antrenat o mulţime de dezbateri, 
teorii, ideologii care au sondat aspecte variate, în funcţie de paradigmele timpurilor 
modeme. Bibliografia naţiunii şi a naţionalismului este copleşitoare atât în istoriografia 
autohtonă, cât şi în cea universală. Ea include eforturi perseverente şi generoase de a 
surprinde din unghiuri de vedere diverse, deseori contradictorii, universul complex al 
naşterii şi înaintării în istorie a naţiunilor moderne. Dacă unele perspective, cum sunt 
cele antropologice, sociologice, etnologice, psihologice, politologice, au tins şi tind spre 
analogii, abstractizări sau evaluări retrospective, investigaţiile istorice au avantajul unor 
abordări cronologice şi al unor analize complexe atât evenimenţiale, cât şi în planul 

Căutând o explicaţie convingătoare a naşterii naţiunilor moderne, se poate constata 
că ele au apărut şi au evoluat nu neapărat în sine, ci în raport reciproc. Cunoaşterea şi 
recunoaşterea de sine au fost considerate esenţiale în viaţa şi destinul orcărei naţiuni. 
Cele mai multe cercetări argumentează că naţiunea este o formă de identitate prin exce
lenţă dominantă în secolele XIX-XXI. Ea a fost concepută în zelul revoluţionar de la 
sfârşitul veacului al XVIII-lea, cu vocaţie libertară, dar şi cu deschidere spre lume. 
Proiectul naţional a fost întotdeauna conceput ca , pentru că, dincolo de spe
cificităţi, naţiunile au fost puse în situaţia redimensionării relaţiilor internaţionale pe 
principii noi, de suveranitate, integritate şi colaborare. 

Mutaţiile care s-au produs la nivelul mentalităţilor politice, economice, sociale, 
culturale, religioase pe parcursul secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea 
au condus la afirmarea unor solidarităţi noi, din care au rezultat identităţi comunitare 
noi, cu suita lor de simboluri, idealuri, aspiraţii, nevoi şi speranţe de tip naţional. 
Culturile naţionale s-au intersectat inevitabil, dar fiecare a tins să-şi definească particu
larităţile. Cheia înţelegerii naţiunii modeme se ascunde în cufărul schimbărilor politice 
revoluţionare de după 1789, când valul schimbărilor a descătuşat speranţele naşterii unei 
lumi noi, bazate pe egalitate, fraternitate, libertate, voinţă colectivă şi reprezentare 
politică extinsă. Redefinirea valorilor în sens naţional şi civic a generat sentimentul şi 
dorinţa regenerării comunităţilor şi statelor europene. Valurile de revoluţii din secolul 
al XIX-lea au fost încercări de a pune în act aceste aspiraţii şi speranţe noi, care au stat 
la baza manifestărilor revendicative naţionaliste. 

Construirea edificiilor naţionale a fost continuă în secolele XIX-XX şi a avut ca 
referinţe identitare istoria, memoria, patria, limba, spiritualitatea, cultura şi pedagogia, 
iar din acest motiv s-a produs o renovare a instituţiilor, pentru a servi întineririi conşti
inţei naţionale. Marile războaie din secolul XX au avut efecte catastrofale asupra naţi
unilor şi încercările de temperare a relaţiilor dintre ele au fost mereu fragile. Trebuie 
subliniat însă că războaiele au întărit sentimentele naţionale, toate proiectele de recon
strucţie naţională şi democratică fiind învăluite de aceste convingeri. O perspectivă 
comparatistă între Rusia bolşevică, Italia fascistă şi Germania nazistă, trei state totalitare 
cu caracter divers, arată că modelele lor „naţionale" s-au întemeiat pe centralizare 
administrativă şi politică, militarism, economie închisă, monopol asupra educaţiei, 
mobilizări permanente ale miturilor, riturilor şi simbolurilor, în scopul dominării şi 

modelării conştiinţelor, formării „omului nou" şi naţiunii celei „noi". 
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Numeroase discursuri ştiinţifice şi politice acreditează ideea că naţiunea ar fi devenit 
anacronică. Doctrinele postmoderniste pun în discuţie oportunitatea menţinerii statului 
naţional, pornind de la premisa integrării colectivităţilor naţionale în structuri mai 
securizante, cum este Uniunea Europeană. Interesul statelor membre UE pentru păstra
rea suveranităţii naţionale se acomodează uneori cu dificultate cu deciziile comune, luate 
în numele comunităţii europene. 

Schimbarea spiritului timpului sugerează, uneori ameninţător, naşterea unei lumi 
delocalizate, cu identităţi confuze, generatoare de haos şi violenţă. O lume care se 
mondializează fără să se umanizeze nu satisface însă nici idealul universalist, nici exi
genţele identitare specifice. Existenţa naţiunilor depinde de capacitatea proiectelor 
politice de a atenua rivalităţile şi conflictele dintre state şi naţiuni. Ambiţiile dominatoare, 
concurenta economico-finaciară şi politică dintre statele lumii fragilizează tot mai mult 
această aspiraţie. 


