ENCICLOPEDIA IMAGINARIILOR DIN ROMÂNIA

Această
număr

lucrare a fost sprijinită prin proiectul Ministerului Cercetării şi Inovării CCCDI-UEFISCDI,
proiect PN-III-P1-1.2-PCCDl-2017-0326/49 PCCDI, în conformitate cu PNCDI III.

© 2020 by Editura POLIROM
Această

carte este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice
mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio,
punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă
sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scop comercial sau
gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite fără permisiunea scrisă a deţinătorului copyrightului reprezintă o încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau
civil în conformitate cu legile în vigoare.
Pe copertă: ©

www.polirom.ro
Editura POLIROM
laşi,

B-dul Carol I nr. 4; P.O. BOX 266, 700506
Splaiul Unirii nr. 6, bi. B3A,
sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53
Bucureşti,

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României:

Enciclopedia imaginariilor din România . 5 voi.

laşi:

Polirom, 2020-

ISBN 978-973-46-8183-9

Voi. 3: Imaginar istoric/ Sorin Mitu (coord.). - 2020. ISBN 978-973-46-8185-3
I. Mitu, Sorin (coord.)
821.135.1.09
Printed in ROMANIA

Conţine

bibliografie. - Index. -

ENCICLOPEDIA
IMAGINARIILOR
DIN ROMÂNIA
CORIN BRAGA
(coordonator general)

Volum coordonat de

SORIN MITU

POLIROM
2020

Imaginea de sine
Luminiţa

lgnat-Coman

Imaginea de sine este una dintre cele mai importante teme de reflecţie ale timpului
nostru. Identitatea, ca expresie a acesteia, a făcut obiectul diferitelor domenii de studiu,
de la psihologie la antropologie, de la matematică la filosofie, rezultând o varietate de
perspective greu de generalizat şi esenţializat. În general, în câmpul istoriei, accentul
cade pe identitatea naţională, studiindu-se ce anume individualizează şi conferă specificitate anumitor naţiuni în raport cu celelalte, cum este cultivată loialitatea indivizilor
faţă de naţiunea din care fac parte.

Concepte şi evoluţii
Evoluţia unor concepte precum identitatea sau imaginea de sine şi, în strânsă asociere,
a conceptului de naţiune, a fost influenţată de provocările la care a fost supusă comunitatea naţională în anumite momente istorice. O serie de împrejurări au pus în lumină
capacitatea acesteia de a se adapta, de a se transforma şi de a evolua. Astăzi, se evidenţiază cel puţin trei asemenea provocări care impun naţiunii să se transforme, adaptându-se
unor contexte mai largi, globale (Harari, 2018, pp. 131-132). Naţiunea nu mai poate să
răspundă astăzi de una singură, în mod eficient, unor ameninţări majore, cum ar fi
încălzirea globală, bioingineriile genetice sau proliferarea armelor nucleare. Ca atare,
chiar dacă naţiunea rămâne o formă de existenţă cu viabilitate indubitabilă, ea trebuie
să coexiste în prezent cu alte tipuri de loialităţi, de anvergură globală (Harari, 2018,
pp. 121-128). În consecinţă, identitatea în secolul XXI este şi ea într-o continuă transformare, identităţile naţionale rămânând să definească comunităţile la bază, dar în
relaţie cu identităţi mult mai largi.
Evident însă, naţiunea, identitatea şi imaginea de sine naţională nu sunt teme recente.
Identitatea naţională defineşte sensul apartenenţei la o anumită comunitate (comunitatea
naţională), fiind cel mai cunoscut tip de identitate existent. Există două modalităţi principale de definire naţională : modelul contractualist sau modelul francez de naţiune,
accentuând asocierea liberă, voluntară, bazată pe consimţământ, şi modelul german sau
etnic, al naţiunii organiciste, în centrul căruia regăsim tradiţia, comunitatea de limbă şi
destin. De asemenea, teoriile despre naţiune şi naţionalism pot fi structurate în două
categorii : cele care prezintă naţiunea ca produs al modernizării şi cele care o interpretează ca extindere a caracteristicilor preexistente. Teoriile moderniste sau constructiviste
postulează ideea potrivit căreia naţiunile sunt creaţii recente. În viziunea autorilor care
au adoptat astfel de teorii, naţiunea reprezintă un tip de solidaritate propriu epocii
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moderne. Teoreticieni ca Ernest Gellner, Eric Hobsbawm sau Benedict Anderson susţin
caracterul modem al naţiunii. În timp ce primii doi se concentrează asupra efectelor
industrializării, a condiţiilor socioculturale şi politice asociate modernităţii, văzute ca
principale cauze ale dezvoltării naţionalismului, Benedict Anderson defineşte naţiunea
ca o „comunitate politică imaginată" (Anderson, 2000, p. 11), subliniind rolul primordial al tiparului în răspândirea naţionalismului.
Privilegierea continuităţii ca fundament al naţiunii şi interpretarea ei ca perpetuare
a caracteristicilor preexistente se regăseşte în teoriile elaborate de unul dintre cei mai
influenţi teoreticieni din ultimul secol, Anthony D. Smith. Fără a nega caracterul modem
al naţiunii şi naţionalismului, Smith crede că există antecedente etnice ale naţionalismu
lui modern, că acesta este construit pe o moştenire premodernă. Acelaşi autor a propus
o nouă paradigmă interpretativă : paradigma etnosimbolică - teoria care susţine că
identităţile modeme sunt rezultatul unui proces de interiorizare a unei moşteniri etnice
şi culturale, transmisă prin mituri, ritualuri, simboluri şi tradiţii (Smith, 2009, p. 29).
Imaginea de sine se relevă ca un construct prin intermediul căruia oamenii legaţi
prin apartenenţa la aceeaşi naţiune, prin genealogie şi rădăcini comune, prin aceleaşi
limbă şi datini sau obiceiuri similare nu fac decât să sublinieze, cu ajutorul acestora,
ceea ce particularizează naţiunea lor în raport cu celelalte. Este de remarcat rolul educaţiei în acest sens, educaţia fiind principalul instrument situat la baza formării imaginii
de sine comune.
În spaţiul românesc, construirea imaginii de sine a fost un proces care a cunoscut
numeroase transformări, de la faza genezei până în prezent, cu o evoluţie neliniară.
Rădăcinile se regăsesc în genul istorico-literar descriptio , prin intermediul căruia s-au
trasat originile şi s-au delimitat reperele istorice de bază. În secolele XVIII-XIX, identitatea a fost ancorată în trecut, prin accentul pus pe origine, istorie, vechime şi continuitate, pentru ca în secolul XX consolidarea modelului specificităţii naţionale bazat pe
continuitatea etnică să pregătească terenul pentru o turnură antiistorică. După Marea
Unire de la 1918, noile realităţi sociopolitice cu repercusiuni în perspectivă identitară,
respectiv eterogenitatea etnică din cadrul graniţelor naţionale, adoptarea sufragiului
universal şi a reformelor, în special a celei agrare, au dus la răsturnarea viziunii istoriciste bazate pe continuitatea etnică. Este momentul emergentei unui nou discurs despre
specific, a cărui bază este atemporală sau supraistorică (Trencsenyi, 2011, p. 47). În
această etapă se afirmă aşa-numitul curent identitar de autohtonizare a culturii române,
care echivalează cu încercarea elitei de a întemeia o cultură savantă românească (Aslam,
2000, p. 165). În spaţiul românesc, acesta a fost considerat momentul de maximă efervescenţă, un adevărat reper al preocupărilor legate de identitatea românească. În perioada
comunistă remarcăm emergenta a două etape, ambele având un singur scop, acela de a
crea naţiunea socialistă omogenă. Într-o primă etapă, dominant a fost procesul de deznaţionalizare, iar cea de-a doua este caracterizată de reactualizarea ideii naţionale într-o
formă particulară, excesivă, adaptată ideologiei comunismului naţionalist. După căderea
comunismului se evidenţiază din nou o preocupare accentuată legată de specificul naţi
onal, într-o încercare de eludare a ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă şi de
întoarcere la temele interbelice, prin reactualizarea ideilor referitoare la caracterologia
naţională, îmbogăţite cu noi semnificaţii. După căderea comunismului, specificul naţional
a devenit una dintre cele mai importante preocupări în spaţiul cultural românesc, obsesivă fiind dorinţa de întoarcere la un „adevăr adevărat".
Deşi separate politic, entităţile locuite de români evoluează până la Marea Unire
într-o interacţiune complexă. Un interes acut fată de problematica identitară poate fi
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remarcat în Transilvania. În linii mari, reperele identitare sunt configurate în spaţiile
locuite de români în aceeaşi manieră, cu anumite particularităţi date de context. În
perioada premodernă, pentru românii din Transilvania trecutul şi problema originilor
primesc un rol compensator, aflându-se în centrul elementelor prin care se autoidentifică
românii, în condiţiile în care prezentul apare ca nesatisfăcător (Mitu, 1997, p. 261).
Puritatea originii latine, vechimea, continuitatea, funcţia de apărători ai creştinătăţii în
Evul Mediu, credinţa într-o misiune predestinată, rolul de santinelă a Europei sunt
principalele teme ale discursului identitar în perioada premodernă, multe dintre ele fiind
reluate şi continuate de asemenea în perioada modernă (Mitu, 1997, pp. 253-254).
Practic, până la 1848 putem detecta trei stadii de evoluţie: primul, între 1700 şi 1760,
în care elita intelectuală greco-catolică a formulat cele dintâi referiri la identitate ; al
doilea stadiu, delimitat de anii 1770-1820, când o nouă generaţie de intelectuali a pus
bazele lingvistice şi istorice ale naţiunii, deschizând calea curentelor de idei europene ;
al treilea stadiu, între 1830 şi 1850, a fost cel al generaţiei romantice şi liberale, care
a încercat să concretizeze ideile, transformându-le în fapte (Hitchins, 2009, p. 61).
Proiectarea unui model de bază al identităţii româneşti are loc însă odată cu Şcoala
Ardeleană, pentru care puritatea originii romane şi continuitatea poporului român în
Dacia devin principalele ancore ale identităţii în spaţiul românesc (Aslam, 2000, p. 84).
Prin discursul inaugurat de Şcoala Ardeleană, în centrul reperelor identitare este plasată
ideea de naţiune, corelată cu cea a europenităţii românilor (Aslam, 2000, p. 108).
Momentul Revoluţiei din 1848 este cel al redescoperirii tradiţiei uitate a românităţii
românilor, în spirit romantic, şi a originii latine a limbii noastre. În perioada dualistă,
mai acut decât până atunci având în vedere contextul politic, românii se reîntorc la
istorie pentru a acuza nedreptatea statutului lor de inferioritate politică, istoria având
atât o funcţie compensatoare faţă de un prezent nesatisfăcător, cât şi o funcţie legitimatoare. Istoria devine o temă predilectă prin intermediul căreia românii ardeleni îşi
definesc originea şi continuitatea etnică în acest spaţiu, acestea din urmă fiind teme
complementare vehiculate frecvent. Două mari repere devin centrale începând de acum :
cultura şi conştiinţa naţională. Până la Marea Unire, Transilvania rămâne centrul reflecţiilor legate de specificul naţional românesc, chiar dacă în toate spaţiile locuite de români
există preocupări similare.

Faza genezei
Două mari teme sunt definitorii pentru construirea imaginii de sine la români în faza
genezei sale: istoria şi limba. Prin intermediul reperelor despre trecut, românii sunt
proclamaţi descendenţii direcţi ai Romei, latinitatea lor fiind puternic subliniată în această
primă etapă. Naţiunea este văzută ca o comunitate definită preponderent de originea
etnică şi de limba comune (Hitchins, 2009, p. 100).
Evenimentul cultural care deschide reflecţia românească asupra identităţii colective
poate fi plasat în 1521 (întâmplător, acelaşi an în care a fost redactat şi primul text în
limba română, Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung). Este vorba despre realizarea
ÎnvăJăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, o colecţie de texte moralizatoare
cu puternice note lirice şi filosofice, scrise de tată pentru fiul său, pe teme esenţiale în
epoca respectivă, precum politica şi societatea. Acest manuscris în slavonă ne oferă
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prima încercare de fixare a unor repere identitare în spatiul cultural românesc (Aslam,
2000, p. 23).
Următorul pas, mult mai semnificativ, este reprezentat de opera cronicarilor moldoveni,
pentru care apartenenţa la romanitate este centrală. Prima cronică scrisă în limba română
îi aparţine lui Grigore Ureche (1590-1647), exponentul tezei unitătii de neam şi de
origine a tuturor românilor: ,,Rumânii, câµ să află locuitori la Ţara Ungurească şi la
Ardeal şi la Maramoroşu, de la un loc suntu cu moldovenii şi toti de la Rîm să trag"
(Mazilu, 1997, p. 31). Nucleul identitătii românilor, conform lui Ureche, are la bază
trei repere principale : originea etnică nobilă, limba şi apartenenţa la Biserica Răsăritului
(Mazilu, 1997, p. 32). Odată cu Miron Costin (1633-1691), a cărui cronică este mult mai
elaborată în raport cu cele de până atunci, sunt identificate mai precis rădăcinile şi sunt
narate evenimentele istorice de mare importantă, el aducând o contributie majoră şi la
dezvoltarea limbii literare. Contributia lui Ion Neculce (1672-1745) la conturarea identitătii româneşti are la bază mai ales împrejurarea că acest cronicar priveşte evenimentele
istorice cu ochii moralistului, convins că lumea românească se află într-o criză adâncă, din
care însă îşi va reveni în cele din urmă. Astfel ia naştere tema identitătii prin destin (Aslam,
2000, p. 34) şi se conturează primele elemente ale unei imagini de sine negative.
Cea dintâi abordare sistematică a identităţii româneşti îi aparµne lui Dimitrie Cantemir.
Descrierea Moldovei este o carte paradigmatică pentru definirea identitătii româneşti,
în care se configurează pentru prima oară un portret tipologic al locuitorilor acestui spatiu (Aslam, 2000, p. 40). Descriindu-i, Cantemir nu înşiră doar un amalgam de trăsături
pozitive, ci se dovedeşte mult mai critic, în conditiile în care numeşte credinţa şi ospitalitatea drept singurele calităţi ale românilor, restul trăsăturilor identitare fiind considerate
defecte. Înţelegerea identităţii în opera lui Cantemir nu poate fi completă fără Divanul,
operă care descrie Înţeleptul din acest spatiu. Cu Dimitrie Cantemir, identitatea românească devine un univers greu de cuprins într-o singură formulă, iar modelul întelegerii
de sine pe care îl conceptualizează, cel retoric, domină înţelegerea identităţii până la
schimbarea paradigmei odată cu Şcoala Ardeleană. Începând cu Dimitrie Cantemir,
identitatea devine un subiect predilect de reflectie (Aslam, 2000, p. 65).
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Şcoala Ardeleană introduce ca temă dominantă identitatea naţională, prin privilegierea teoretizării acesteia. Apartenenţa la naţiune devine, începând din acest moment,
unul dintre principalele atribute ale fiecărui individ. Două noţiuni primesc o pondere
importantă în discursul despre sine : naţiunea română şi europenitatea românilor (Aslam,
2000, p. 85). Istoria dobândeşte prin Şcoala Ardeleană o dublă funcţie: de atribuire a
identităţii naţionale (Mitu, 1997, p. 267) şi de armă îndreptată împotriva străinilor.
Trăsătura principală a imaginii de sine la începutul epocii moderne este că se conturează în manieră concurenţială, ca replică la imaginile ostile ale celorlalţi (Mitu, 1997,
p. 26). În centrul tuturor scrierilor elaborate acum se află ideea de naţiune, care primeşte
un fundament istoric şi politic modern (Hitchins, 2000, p. 24). Repere importante ale
identităţii naţionale pot fi regăsite în opera elitei greco-catolice din Transilvania. Samuil
Micu, Gheorghe Şincai sau Petru Maior şi-au expus concepţia cu privire la naţiunea
etnică, la baza căreia au plasat teoria latinităţii. Aceşti autori au încercat să ancoreze
identitatea istorică a românilor transilvăneni într-o construcţie genealogică (Trencsenyi,
2011, p. 20). Sunt primele texte, variate, de istorie, gramatică, teologie sau filosofie
care trasează originile românilor, stabilind genealogia romană a acestora şi punând bazele
limbii române literare moderne.
Samuil Micu ( 1745-1806), istoric, lingvist şi preot unit, este primul intelectual din
Transilvania care a expus sistematic teoria originilor latine. Originea romană a poporului român este principala teză a operei sale, pe care a formulat-o într-o serie de lucrări,
în mod special în opera sa extinsă în patru volume Istoria şi lucrurile şi întâmplările
românilor. În descrierile lui Micu, românii erau descendenţii direcţi ai romanilor.
Conform teoriei sale, dacii fuseseră exterminaţi în războaiele purtate cu legiunile lui
Traian. Susţinând că majoritatea populaţiei a rămas pe loc în timpul retragerii aureliene,
Micu arată că barbarii au năvălit peste aceasta, dar locuitorii romani au supravieţuit,
refugiindu-se în munţi. Pe urmaşii lor i-au găsit maghiarii, în secolul al X-lea, când au
intrat în Transilvania. Românii erau organizaţi într-un ducat şi au tăcut o alianţă cu
ungurii, alegându-l conducător pe Tuhutum. Tratatul de alianţă prevedea o convieţuire
pe picior de egalitate (Hitchins, 2000, p. 24). Referindu-se la unirea celor trei naţiuni,
Micu constată că statutul românilor s-a degradat semnificativ începând de la această

dată.

Ideile lui au fost continuate de contemporanii săi. Gheorghe Şincai (1754-1816),
istoric, lingvist, director şcolar, duce mai departe teoria latinităţii şi continuităţii, în cele
trei volume din Hronica românilor . Dar în epocă lucrarea cea mai influentă a fost Istoria
pentru începutul românilor în Dachia, publicată de Petru Maior. Lucrarea este, în esenţă,
o replică la tezele formulate de autorii străini cu privire la originea românilor. Argumentele
lui Maior sunt similare celor expuse de predecesori, iar conform tezei sale romanii i-au
exterminat pe daci, în acest fel argumentându-se puritatea originii romane. În privinţa
continuităţii, autorul afirmă că populaţia era profund legată de vatra sa şi consideră că
retragerea aureliană s-a limitat la legiuni şi administraţie (Hitchins, 2000, p. 25).
Un punct comun şi o preocupare constantă a celor trei cărturari a fost limba, considerată un atribut important al naţiunii, ei fiind primii care elaborează atât cele dintâi
gramatici savante, cât şi primul dicţionar etimologic. Ţinta lor era, de asemenea, să
argumenteze şi să consolideze teoria latinităţii românilor şi prin intermediul studiului
limbii (Hitchins, 2000, p. 25).
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O revoluţie în ceea ce priveşte modul în care românii se raportau la propria identitate
se produce odată cu generaţia paşoptistă. Este momentul în care se afirmă un nou tip
de identitate: cea naţională modernă (Aslam, 2000, p. 79). Puternic inspirată de tradiţia occidentală, generaţia anului 1848, a romantismului, pune în centrul identităţii
noţiunea de patrie română. Este generaţia prin intermediul căreia mişcarea naţională a
primit un suport teoretic, tot acum fiind formulat un prim program naţional modem şi
detaliat (Hitchins, 2000, p. 32). Momentul revoluţiei este şi cel al impunerii unei teme
centrale a imaginii de sine în spaţiul românesc : românii ca victime ale străinilor şi
istoriei, veşnic nedreptăţiţi, uitaţi, ignoraţi (Mitu, 1997, p. 44). Un exponent caracteristic al generaţiei paşoptiste este Simion Bărnuţiu (1808-1864), o figură centrală în
galeria intelectualilor transilvăneni preocupaţi de soarta naţiunii şi unul dintre cărturarii
importanţi ai generaţiei sale. Principalele idei ale lui Bămuţiu se regăsesc în Discursul
din 2/14 mai 1848, o pledoarie în favoarea păstrării identităţii românilor, în contextul
în care le era promisă libertatea politică (dar refuzată cea naţională), în schimbul dizolvării lor în naţiunea ungară. Pledoaria lui este construită pe două dimensiuni: dimensiunea politică şi dimensiunea juridică. Din punct de vedere politic, Bămuţiu îşi axează
expunerea pe degradarea relaţiilor dintre români şi maghiari, identificând momentele
critice ale acestei istorii, tonul său fiind puternic moralizator. Din punct de vedere
juridic, contestă legile în vigoare, al căror efect nefast se răsfrânge asupra societăţii
româneşti în ansamblul ei : asupra Bisericii, care va fi declarată doar tolerată, asupra
preoţilor supuşi la „toate greutăţile", în general, asupra tuturor categoriilor sociale;
implicaţii grave avea de asemenea asupra dezvoltării culturale, blocând accesul românilor
la educaţie şi luminare. Bămuţiu sugerează, în esenţă, că libertatea politică şi cea naţională
sunt echivalente şi susţine dreptul popoarelor la viaţă şi libertate (lgnat-Coman, 2009).
În anii 1860, problema identităţii devine acută în urma compromisului dualist din
1867, generaţiile de intelectuali de acum fiind preocupate, fără excepţie, de chestiunea
naţională. În această etapă, în spaţiul românesc sunt elaborate o serie de texte polemice
îndreptate împotriva naţionalismului maghiar, care urmărea asimilarea naţionalităţilor
din Imperiu. Acest lucru este evident în opera lui A.C. Popovici, care credea că puritatea rasială a românilor era superioară în raport cu amestecul etnic din Imperiu, inaugurând astfel o nouă etapă în retorica naţionalistă. Până la Popovici, naţiunea a fost o
preocupare evidentă în opera lui Vincenţiu Babeş sau Vasile Maniu, ambii intelectuali
de marcă ai perioadei.
Vincenţiu Babeş (1821-1907), avocat, profesor şi ziarist, evidenţiază importanţa
limbii atunci când defineşte naţiunea. Din punctul său de vedere, limba era echivalentă
cu naţionalitatea. Conform acestui autor, limba era importantă de asemenea într-o ordine
culturală şi educaţională. Vasile Maniu (1824-1901), cărturar bănăţean, apelează la
trecut şi istorie, în spiritul generaţiei precedente, pentru a justifica aspiraţiile din prezent
ale românilor. Vasile Maniu stabileşte apartenenţa naţiunii române la marea familie latină
şi susţine din nou teza originii latine a românilor. Alexandru Mocioni (1841-1909), în
lucrarea Conştiinţa naţională, defineşte naţiunea prin două repere importante : conştiinţa
naţională şi cultura. Odată cu Mocioni este inaugurată o nouă paradigmă a naţiunii, care
insistă asupra conştiinţei naţionale, într-o viziune în esenţă organicistă, cu accent pe
limbă, cultură şi, în tradiţia antecesorilor, fundamentată pe ideea de drept. Însă cea mai
influentă teorie din epocă rămâne cea a lui A.C. Popovici, care propune federalizarea
monarhiei austro-ungare. El vine cu o soluţie politică originală : federalizarea Imperiului
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prin delimitarea naţionalităţilor în hotarele lor etnografice. Popovici propunea constituirea unor state autonome în cadrul monarhiei. Constituţia urma să legitimeze existenţa
acestora şi să reglementeze coexistenţa entităţilor nou-create. Proiectul avea în vedere
asigurarea unui echilibru între Constituţia federală şi constituţiile statelor componente.
Rolul împăratului era esenţial, iar ca limbă oficială proiectul propunea germana. Guvernul
federal era gestionarul puterii judecătoreşti şi executive, puterea legislativă urmând a fi
exercitată de împărat, Camera Deputaţilor şi Senat. Imperiul garanta autonomia statelor
componente şi, în egală măsură, teritoriul acestora, fiecare dintre ele beneficiind de
propriile parlament, guvern şi instanţe judecătoreşti. Chiar dacă ecoul său a fost incontestabil, federalismul nu s-a aplicat niciodată, rămânând în stadiul de propunere. Naţiunea,
conform lui Popovici, este definită etnic, conştiinţa naţională reprezintă un element central
în teoria sa, iar cadrul de dezvoltare a naţiunii nu poate exclude autonomia naţională.
Practic, teoria lui Popovici argumentează că specificul naţional este legat de continuitatea istorică, descrisă în termenii dezvoltării organice (Trencsenyi, 2011, p. 33).

O State

O Enclave autonome (majoritar germane)

Harta „Statelor Unite ale Austriei Mari", ilustraţie a planului de federalizare
propus de A.C. Popovici, 1906
Dacă primele repere ale configurării naţiunii în spaţiul românesc au în centru istoria
limba, treptat, alte câteva referinţe vin să le completeze: cultura şi conştiinţa naţională
sunt două dintre temele care se impun spre sfârşitul secolului al XIX-lea. Cultura înglobează tradiţii, obiceiuri, mituri, dar mai presus de toate are la bază limba, un element
căruia i se acordă o importanţă deosebită, pe urmele organicismului german. Conştiinţa
naţională este un atribut esenţial, definind apartenenţa conştientă la naţiune, şi reprezintă
elementul de noutate al acestei etape. Sfârşitul secolului al XIX-lea este marcat de
radicalizarea şi de etnicizarea discursului despre specificul naţional.
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speculativă

Turnura antiistorică şi definirea specificului naţional în termeni atemporali este evidentă
odată cu emergenţa noii etape, deschisă de anul 1918 şi de constituirea statului naţional
unitar. Este perioada cea mai prolifică, în care o serie de autori importanţi au investigat
identitatea în termenii caracterului naţional (cum suntem?) şi a ceea ce ne defineşte din
acest punct de vedere. Principala provocare a momentului a constituit-o crearea unei culturi majore într-un stat în care ţărănimea constituia majoritatea populaţiei. Volkerpsychologie ,
una dintre tendinţele influente ale psihologiei sociale a vremii, a fost aplicată şi în
spaţiul românesc. Cea mai sofisticată aplicare a teoriei psihologiei popoarelor poate fi
regăsită în opera lui Dumitru Drăghicescu. În al doilea capitol al lucrării sale Din psi
hologia poporului român (1907), autorul se opreşte asupra factorilor care influenţează
psihologia românului, afirmând că în acest caz factorii primordiali sunt cei istorico-sociali, care îi surclasează în importanţă pe cei fizici : relaţiile cu vecinii, instituţiile politice,
sociale şi economice sunt mult mai importante decât rasa, clima sau configuraţia geografică. În consecinţă, ceea ce este dobândit contează mai mult decât ceea ce este dat
(Drăghicescu, 2003, p. 98).
Drăghicescu susţine că sufletul românesc a rezultat dintr-un amestec de popoare care
şi-au adus contribuţia în proporţii diferite la conturarea lui : sciţii, geţii, dacii, grecii,
romanii, galii, ilirii, goţii, marcomanii, hunii, gepizii, avarii, slavii, pecenegii, ungurii,
cumanii, turcii, tătarii, grecii moderni, ruşii şi francezii, toţi au lăsat o anumită amprentă
asupra identităţii româneşti (Drăghicescu, 2003, p. 111). Deconstruind, Drăghicescu
analizează, pe rând, trăsăturile fiecărui popor enumerat, pentru a vedea ce anume din
caracterul acestora s-a întipărit în sufletul românesc. Astfel, dacă în timpul întemeierii
Principatelor Române, în epoca de ieşire de sub influenţa străină, sufletul românesc era
caracterizat de o "voinţă harnică, statornică, în acelaşi timp violentă dar prudentă" şi
de „o inteligenţă simplă, dar viguroasă şi sistematică, o imaginaţie vie, hrănită de un
sentiment religios foarte adânc" (Drăghicescu, 2003, p. 206), el a fost apoi alterat în
timpul dominaţiei otomane. Astfel, urmările psihologice şi politice ale acestui eveniment
istoric au fost: "Pierderea însuşirilor pozitive, nimicirea voinţei şi neatârnării poporului român, punerea domniilor române la mezat şi prea repedea schimbare a Domnilor"
(Drăghicescu, 2003, p. 218). Alte efecte, de asemenea negative, asupra dezvoltării
românilor vin din moştenirea lăsată de grecii moderni: "Sărăcirea şi pustiirea ţării,
despoierea şi înstrăinarea ogorului românesc, sărăcirea desăvârşită a populaţiilor româneşti" (Drăghicescu, 2003, p. 256).
Portretul creionat de Drăghicescu ar fi, în esenţă, unul pozitiv, dacă influenţa popoarelor orientale mai ales nu ar fi alterat în cele din urmă calităţile originare ale românilor.
Analizând însuşirile sufleteşti ale poporului român în perioada interbelică, Drăghicescu
subliniază o evidenţă a momentului respectiv : caracterul nefinalizat, în curs de definitivare. Aceasta este o primă trăsătură pe care o evidenţiază, în timp ce alta este pasivitatea, aşa-numita "cuminţenie paşnică".
Alte caracteristici ale românilor care derivă din contactul cu alteritatea, relevante
pentru portretul de ansamblu, sunt repulsia faţă de străini (arhicunoscută şi explicată din
nou prin intermediul factorilor istorici), cu manifestări care o trimit în zona patologiei,
şi, ca revers, sociabilitatea românului în raport cu propriii compatrioţi, care se explică
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prin vicisitudinile istorice, care au provocat solidarizarea românilor. Trăsăturile negative
ale românului sunt esenţializate prin formula „rasă occidentală cu obiceiuri orientale".
Analiza operei lui Drăghicescu evidenţiază intenţia autorului de a lega deficienţele
caracterului românilor de traumele istoriei naţionale. Caracterul, în această perspectivă,
este un produs istoric : evenimentele condiţionează psihicul, iar istoria creează trăsătu
rile sociale (Trencsenyi, 2011, p. 31).
Creionând psihologia socială a românilor, un alt autor de marcă al perioadei,
Constantin Rădulescu-Motru, arată că trăsăturile acestora sunt condiţionate de trei factori principali : fondul biologic şi ereditar, factorii geografici şi caracterele instituţionale
dobândite în timpul evoluţiei istorice (Rădulescu-Motru, 1998, p. 11). Trăsăturile românilor care „se impun la prima privire" sunt, consideră autorul, individualismul, inconsecvenţa şi incapacitatea de a duce lucrurile până la capăt. Individualismul se traduce
prin caracterul solitar al românului, căruia îi displace, în general, compania. Evaluând
această trăsătură, Rădulescu-Motru arată că ea este doar aparent pozitivă, în condiţiile
în care individualismul românesc este diferit în raport cu cel existent la popoarele din
Apus. Acolo, individualismul implică iniţiativa în viaţa economică şi independenţa în
viaţa politică şi socială, două trăsături care, în opinia sa, înnobilează individualismul
occidental, clasându-l în categoria trăsăturilor pozitive.
Educaţia deficitară este responsabilă pentru relieful precar al trăsăturilor noastre identitare, pentru caracterul lor neşlefuit şi lipsit de forţă, în timp ce indolenţa românilor este
considerată sursa celor mai multe rele din profilul psihologic al naţiei. Rădulescu-Motru
enumeră defectele majore ale românilor, care sunt nedisciplinaţi şi dezordonaţi. Pe lista
de defecte se regăseşte şi munca efectuată „în salturi", întreruptă mereu de intervale de
odihnă. Balanţa este echilibrată de un număr important de calităţi. Astfel, românul este
tolerant, primitor, iubitor de dreptate, religios (Rădulescu-Motru, 1998, p. 16). Majoritatea defectelor ţin de metoda de acţiune a românului, pe când majoritatea calităţilor
vin din altă sferă, fiind proprii caracterului său, românul dovedindu-se iubitor de dreptate şi libertate, dar şi moral şi religios.
În final, Rădulescu-Motru arată că, deşi condiţiile geografice sau geopolitice le erau
favorabile, românii traversau în perioada interbelică un moment de criză, acest lucru
aducând o circumstanţă atenuantă în bilanţul lor identitar.
Specificul naţional a fost un concept-cheie şi în opera lui Mihail Ralea. În lucrarea
sa Fenomenul românesc (1927), autorul subliniază caracterul neunitar al acestuia, la
scara spaţiului românesc, cauzat de influenţele zonale atât de diferite : moldovenii, de
pildă, au fost influenţaţi de ruşi şi de turci, iar ardelenii de austrieci şi de maghiari.
Diferenţele se pot detecta şi în funcţie de forma de relief sau de mediul de locuire. Există
deosebiri substanţiale între românii de la munte, de la deal sau de la şes, ca şi între cei
din mediul urban şi cei din rural. Conform lui Ralea, adaptabilitatea este principalul
atribut al românilor, esenţial pentru supravieţuirea lor în condiţii istorice traumatice.
Ralea identifică un set de trăsături naţionale care include scepticismul radical (în forma
complexului de inferioritate), grandomania (în forma complexului de superioritate,
exprimat prin demagogie naţionalistă şi culturală), imaginaţia creatoare mai scăzută (în
forme superficiale), inteligenţa clară şi de bun-simţ, care exclude naivitatea. Ralea
consideră că schimbarea practicilor culturale ar conduce la ameliorarea sufletului românesc şi pledează, în final, pentru gândire critică şi empatie (David, 2015, pp. 40-41).
Analizând opera lui Ralea, se poate conchide că naţiunea este conceptualizată ca un
produs al modernităţii, fiind o invenţie a Revoluţiei Franceze.
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Un alt autor important preocupat de elaborarea unui model ontologic românesc în
perioada interbelică a fost Mircea Vulcănescu (1904-1952), care a investigat specificul
naţional românesc în două lucrări importante: Omul românesc (1937) şi Dimensiunea
românească a existenJei (1943) . Vulcănescu teoretizează identitatea preponderent în
termeni metafizici. Pentru a-i caracteriza pe români, identifică o serie de ispite/veleităţi,
care se pot activa în diferite momente ale istoriei. Ispitele pot fi definite ca provocări,
tentaţii de a exista într-un anumit mod (Merlo, 2012, p. 37). Pentru Vulcănescu, ispita
fundamentală a românului este opoziţia, adică tendinţa sa de a se împotrivi la aproape
orice. Dar, argumentează el, negarea românească nu se referă la faptul de a exista, ci
la esenţă (un fel de a fi). Conform lui Vulcănescu, la români potenţialul (profilul de
adâncime) şi actualitatea (profilul de suprafaţă) sunt percepute ca un tot unitar. Ceea ce
nu a devenit încă actual nu se pierde, ci rămâne să se activeze, ca potenţialitate, în
momentele potrivite. De aici, Vulcănescu identifică o serie de alte atribute : nu există
nefiinţă (fiinţa şi potenţialitatea nefiind clar separate), nu există imposibilitate absolută,
nu există alternativă, nu există imperativ, nu există iremediabil, există o uşurinţă în faţa
vieţii (amestecul de actual şi potenţial defineşte viaţa) , iar frica de moarte lipseşte, deoarece în viziunea românească nu există nefiinţa (David, 2015, pp. 41-42). Analizându-i
opera, putem evidenţia o înţelegere aistoricl!. a naţiunii şi un plus de speculaţie filosofică,
în căutarea profilului identităţii româneşti.
Cei patru autori amintiţi mai sus au elaborat studii speculative cu privire la psihologia
românilor, inspiraţi de metodele la modă ale psihologiei popoarelor (Volkerpsychologie).
Evident, din perspectiva zilei de astăzi, ele pot fi acuzate de numeroase limitări, incluzând justificarea post-factum a unor stereotipii, lipsa rigorii metodologice, utilizarea
excesivă a metodei inductive. Dar ele rămân cele mai relevante abordări de acest gen
din perioada interbelică, iar ecourile lor nu s-au stins nici astăzi în cultura română .
Cel mai reprezentativ şi mai cunoscut autor al ontologiei naţionale, pentru care
naţiunea a fost încapsulată în aşa-numita matrice stilistică, este Lucian Blaga. Blaga a
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devenit un simbol al definirii identităţii româneşti, prin sintagma "spaţiu mioritic".
Scopul principal al operei sale a fost, rară îndoială, crearea unei "culturi majore" având
la bază existenţa satului (Trencsenyi, 2011, p. 49). Spaţiul cultural românesc este, în
viziunea lui Blaga, un "topos" definit drept spaţiu mioritic: ,,Să numim acest spaţiu-matrice, înalt şi indefinit ondulat şi înzestrat cu specificele accente ale unui anumit
sentiment al destinului: spaţiu mioritic" (Blaga, 1994, p. 17). Toposul blagian include
plaiul, care nu reprezintă altceva decât alternanţa dintre munte şi dealuri acoperite de
livezi şi apare mai ales în balada populară Mioriţa. Plaiul are şi alte conotaţii stilistice,
este un orizont spaţial specific culturii româneşti, un „orizont indefinit infinit" de văi
şi dealuri, care formează substratul spiritual al creaţiei anonime a culturii folclorice
româneşti (Hitchins, 2009, p. 212). Spaţiul mioritic este aşadar spaţiul prin excelenţă
al fiinţei neamului, iar folclorul este cea mai semnificativă expresie a substratului
nostru etnic. Analiza operei lui Blaga din perspectiva caracterologiei naţionale relevă
anumite trăsături paradoxale : în timp ce, la un nivel superficial, Blaga s-a situat împotriva imaginii normative care a dominat delimitarea specificului naţional până în epoca
contemporană lui, la un nivel mai profund a elogiat trăsăturile naţionale ca rădăcini ale
culturii (Trencsenyi, 2011, p. 50).
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O abordare aparte, sub formă de parabolă/alegorie, cu note de autoironie şi sarcasm,
îi aparţine lui Ştefan Zeletin. În lucrarea sa Din ţara măgarilor. Însemnări, autorul
realizează o radiografie critică a societăţii româneşti de la începutul secolului XX. Din
naraţiunea sa rezultă, în mod evident, că ţara măgarilor este ţara românilor, o patrie
denaturată, descrisă amănunţit de un „narator" trimis de zei pentru a consemna o dare
de seamă. Ţara măgarilor este una a contrastelor, a existenţei la suprafaţă, şi nu în
adâncime. Măgarii de la sate sunt diferiţi de măgarii citadini doar în aparenţă, deoarece
măgarii de la oraş afişează o măgărie poleită, în timp ce măgarii rurali o cultivă în
forma ei brută (Zeletin, 2006, p. 42). La alte două extreme se află străinofilii, cei care
împrumută din Apus toate formele strălucitoare rară a prelua şi fondul, şi măgarofilii,
cei care se opun schimbării şi ţin la tradiţii. Ţara măgarilor este ţara haosului : satul
este spaţiul mizeriei interioare şi exterioare sufocante, o mizerie nedisimulată, exprimată
brut, în timp ce la oraş totul este de faţadă, mizeria lăuntrică fiind definitorie. Locuinţele
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de la sat se aseamănă grajdurilor (Zeletin, 2006, p. 34), măgarii de la sate
fiind „păroşi, miţoşi, flocoşi ca orice dihanie". Măgarii rurali se hrănesc doar cu ceapă,
usturoi şi mămăligă, conturând imaginea unor fiinţe degradate, care locuiesc într-un
spaţiu amorf, dar ei sunt totuşi nişte măgari autentici, care nu încearcă să-şi ascundă
măgăria într-un mod ipocrit. La oraş, locuinţele sunt mai vesele şi luminoase, lumina
dominând viata oraşului, care este animat cu multe locuri de petrecere şi mai ales cu
trăsuri de stradă şi ofiţeri în ţinută de paradă ; dar acest spaţiu este locuit de măgari
spoiţi la exterior şi putrezi în interior, un spaţiu al formelor fără fond, al lipsei de
autenticitate. O lume a lui dolce far niente, sursa de trai a acestor măgari fiind total
necunoscută. În ţara măgarilor cultura este „spoială externă sub care se ascunde măgă
ria internă" (Zeletin, 2006, p. 52), iar justiţia şi morala sunt cvasiinexistente. O lume
întoarsă pe dos, în care principiul fundamental al existentei este prăpastia dintre fapte
şi vorbe. Patriotismul măgăresc este şi el o contrafacere, fiind menit să spoiască neamul
pe dinafară. În concluzie, lucrarea lui Zeletin este una dintre cele mai acide reflecţii
despre specificul naţional românesc, în care locul central nu mai este ocupat de metafizică, ci de realitatea cotidiană.
În tot acest interval, reflecţiile referitoare la caracterul naţional sunt centrate pe
întrebările cum sunt românii ? şi de ce sunt aşa cum sunt ? Inventarierea şi valorizarea
trăsăturilor proprii, construirea unor veritabile ontologii naţionale, vehicularea unor
simboluri puternice (cum a fost „spaţiul mioritic"), descrierile care parodiază teoriile
legate de specificul naţional, toate acestea sunt modalităţi prin care caracterul naţional
a fost pus în scenă, în cea mai productivă etapă din istoria imaginării sale.
măgarilor

Faza naţional-comunistă
În configuraţia ideologică particulară din anii regimului comunist, discursul referitor la
specificul naţional include protocronismul, teoria care postulează anterioritatea românească în diferite domenii ale culturii. Protocronismul a fost una dintre cele mai pregnante
manifestări ale ideologiei naţionale în perioada lui Ceauşescu, poate chiar ideologia de
bază a acestui regim (Verdery, 1994, p. 153).
În perimetrul reflecţiilor pe tema imaginii de sine conturate în anii comunismului
pot fi evocate două figuri extrem de diferite sub raportul biografiei lor intelectuale. Pe
de o parte, Ilie Bădescu, teoreticianul contemporan care considera că Eminescu a fost
primul sociolog al capitalismului periferic, un neomarxist avant la lettre, lucrarea sa
Sincronism european şi cultură critică românească (1984) fiind printre altele şi o demonstraţie în acest sens (Verdery, 1994, p. 152). Pe de altă parte, Constantin Noica, un
personaj ilustru al tradiţiei ontologiei naţionale româneşti, a continuat temele interbelice,
asezonate cu idei din filosofia greacă şi germană şi adecvate, minimal, noului context
ideologic din perioada comunistă.
Protocronismul a fost lansat în 1974 de comparatistul Edgar Papu. Apariţia sa în
perimetrul istoriei şi criticii literare nu era întâmplătoare, dată fiind importanta cu totul
specială a studiilor literare în spaţiul cultural al epocii comuniste, când alte domenii intelectuale, cum ar fi ştiinţele politice, erau subordonate total discursului ideologic oficial.
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Papu a susţinut prioritatea românească în diferite domenii ale creaţiei intelectuale,
viziunea sa amintind de încercările anterioare ale unui Bogdan Petriceicu Hasdeu sau
Nicolae Densuşianu, pentru care dacii, de exemplu, reprezentau un punct de referinţă
nu numai pe coordonatele identităţii naţionale, ci şi pe cele ale culturii universale. Edgar
Papu a identificat un număr important de anteriorităţi româneşti: veacul al XVI-lea şi
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie prevesteau literatura europeană
barocă, Dimitrie Cantemir a fost un scriitor romantic avant la lettre , Heliade-Rădulescu
a anticipat secolul XX, iar Costache Negruzzi l-a precedat şi în anumite privinţe i-a fost
superior lui Flaubert (Boicu, 2014, pp. 328-329). Dacă, iniţial, protocronismul a vizat
doar anumite trăsături ale literaturii române în context universal, el s-a dezvoltat mai
apoi ca o "metodă critică nouă" şi o "teorie de bază privind imaginea de sine a românilor şi relaţia românilor cu restul lumii" (Verdery, 1994, p. 162). Având în vedere
potenţialul său ideologic, în anii în care Ceauşescu era prezentat ca un arbitru singular
al confruntărilor internaţionale dintre sovietici şi americani, palestinieni şi israelieni sau
vietnamezi şi chinezi, protocronismul a fost capturat de Partidul Comunist Român şi
transformat în principalul discurs oficial al regimului în anii 1980 (Verdery, 1994,
p. 206).
Situaţi, în multe privinţe, la doi poli opuşi, autori precum Constantin Noica şi Ilie
Bădescu s-au remarcat prin efortul lor obsesiv de a aduce cultura română la nivelul celei
mondiale, de a depăşi, de regulă prin reinterpretarea şi revalorizarea unor elemente
anterioare, starea de minorat şi de inferioritate acuzată frecvent în tradiţia intelectuală
românească.

Constantin Noica reprezintă, rară îndoială, o figură-cheie în tradiţia „ontologiei
din perioada comunistă, făcându-se cunoscut mai ales prin tentativa sa de
a crea o filosofie românească. Lucrările sale din perioada interbelică, pătrunse de
limbajul naţionalismului radical, au fost înlocuite în timp cu idei mult mai structurate
cu privire la specificul naţional. Ambiţia lui Noica era aceea de a dezvolta un sistem
autohton de referinţă, utilizând, între altele, potenţialul după părerea sa cu totul ieşit
din comun al limbii române. Două dintre cărţile sale abordează cu precădere problemele caracterologiei naţionale : Sentimentul românesc al fiinJei şi Şase maladii ale
spiritului contemporan. Prima dintre ele propune o viziune ontologică ilustrată prin
creaţii literare sau anumite cuvinte-cheie din limba română. Noica şi-a bazat încercarea de a dezvolta o ontologie naţională pe contrastul dintre verbele a fi şi a face ,
apreciind că verbul a.fi exprimă cea mai autentică modalitate de existenţă (Trencsenyi,
2011, p. 61). Prepoziţia întru şi modulaţiile verbului a fi sunt aplicaţii ale teoriei lui
Noica. Întru este, pentru Noica, o închidere ce se deschide. Vorbind despre poporul
român ca despre o închidere ce se deschide şi relevând şase ipostaze ale deschiderii
spre lume, Noica arată că civilizaţia noastră este întru două lumi, Vestul şi Orientul.
Două lumi masive, anturând o comunitate care, în loc să fie strivită, se deschide către
ele şi, mai ales, deschide aceste lumi una către cealaltă (Lavric, 2005, p. 297). În
Şase maladii ale spiritului contemporan, Noica identifică deficienţele sau dereglările
de ordin superior ale spiritului românesc, altele, în consecinţă, decât cele de ordin
somatic. Concluzia pozitivă a lui Noica este că românii nu suferă de nici una dintre
aceste maladii în doze critice.
naţionale"
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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 .

din ultimii ani ai regimului comunist

Exaltarea culturii naţionale, prezentă în opera lui Noica, a fost însoţită de evidenţi
erea importanţei experienţelor revigorante ale comunităţii, un cult al esenţei supraistorice
şi respingerea universalismului spiritual în numele autohtonismului.
Spre concluzii asemănătoare, dar pe căi cu totul diferite, merg analizele lui Ilie
Bădescu. Lucrarea sa principală, Sincronism european şi cultură critică românească,
este o încercare de reinterpretare a istoriei româneşti şi de revalorificare a gândirii
politice şi economice a lui Mihai Eminescu. Istoria subdezvoltării româneşti este argumentată din perspectivă economică şi culturală, autorul oferind mai întâi un tablou
economic detaliat, iar apoi o perspectivă culturală. În opinia sa, cele două paliere sunt
defazate, având în vedere că în secolul al XIX-lea o economie slab dezvoltată s-a corelat cu o cultură în plin proces de accelerare, astfel încât după câteva decenii de sincro
nizare, pe la 1870, cultura românească va ajunge una dintre principalele culturi critice
europene (Bădescu, 1984, p. 116). Bădescu apreciază că teoria lui Marx nu este adecvată
pentru zonele periferice ale Europei de Est (susţinând însă valabilitatea ei în cazul capitalismului metropolitan), aşadar spaţiul românesc, unde economia capitalistă a pătruns
mai târziu, trebuie analizat într-o manieră diferită. Decalajul faţă de Occident se explică
în primul rând prin caracterul rural al societăţii, iar starea de subdezvoltare şi poziţio
narea periferică a Ţărilor Române au apărut în epoca fanariotă, în condiţiile în care timp
de patru secole, în Evul Mediu mijlociu, Ţările Române au fost centrul Europei bizantine (Bădescu, 1984, pp. 50-54). În epoca modernă începe transformarea lor în spaţiu
periferial. Ca atare, Bădescu îşi îndreaptă atenţia spre gânditorii naţionali, aşa cum a
fost Eminescu, care au teoretizat capitalismul periferic înaintea altora şi care au susţinut
concepţia materialist-istorică a lui Marx, respingând însă "înţelegerea dogmatică a
procesului de circulaţie, de receptare a ideilor" (Bădescu, 1984, p. 38). Reinterpretând
scrierile eminesciene din perspectivă materialistă, Bădescu apreciază că teoria eminesciană a "păturilor suprapuse" este una dintre cele mai importante contribuţii ale gândirii sociologice din perioada modernă. Eminescu ar fi susţinut că elitele străine au
descentrat economia românească, prin extragerea profitului şi direcţionarea externă a
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acestuia. Pe urmele lui Eminescu, Bădescu numeşte această categorie xenocraJie. Consecinţele acestor spolieri au fost dramatice : scăderea populaţiei, dispariţia meseriilor
indigene, decăderea calităţilor fizice şi intelectuale ale românilor (Bădescu, 1984,
p. 280). Practic, din perspectiva acestei relecturări a lui Eminescu, toate tarele societă
ţii româneşti se datorau străinilor.
În perioada comunistă, având în vedere procesul accentuat de politizare a culturii,
şi textele referitoare la specificul naţional au fost puternic amprentate de ideologia
comunistă. Constantin Noica sau Ilie Bădescu au fost doar două nume în ansamblul
celor care au contribuit semnificativ, în modalităţi diferite, la exaltarea valorilor naţio
nale, într-o epocă în care teoria marxistă nu mai era suficientă pentru legitimarea regimului comunist. Protocronismul, cu accentul său asupra priorităţilor naţionale, a condus
la crearea unei noi autorităţi simbolice, în centrul căreia se regăsea ideea naţională
(Verdery, 1994, p. 203).

Faza

postcomunistă

După ieşirea din comunism, preocupările legate de specificul naţional au revenit în
dezbaterea publică, într-un context politic şi cultural mult schimbat. Etapa postcomunistă
a coincis cu blamarea a tot ce putea fi asociat vechiului regim, aşadar şi a felului în
care s-a scris despre naţiune, ceea ce a condus la o căutare asiduă a unui specific naţi
onal „adevărat", autentic. Numeroşi intelectuali influenţi au fost preocupaţi de această
temă, elaborând diferite naraţiuni identitare, utilizând metodologii de analiză mai mult
sau mai puţin academice. Iordan Chimet, de exemplu, a antologat cele mai importante
contribuţii interbelice în materie în volumele Dreptul la memorie (1992-1993), în timp
ce Daniel David (2015) a analizat din nou Psihologia poporului român (un titlu cu tri
mitere la venerabila lucrare a lui Rădulescu-Motru), de data aceasta cu mijloacele
sofisticate, preponderent de analiză cantitativă, oferite de psihologia transculturală şi
cognitiv-experimentală.

Poate cea mai importantă dezbatere care a oferit prilejul unor poziţionări semnificative în această chestiune a fost prilejuită de o lucrare a istoricului Lucian Boia, De ce
este România altfel ? Cartea a suscitat comentarii şi critici atât de numeroase, încât au
fost reunite într-un alt volum care s-a bucurat de ecou, De ce este România astfel ? , şi
care s-a dorit o replică la eseul lui Boia (Mihăilescu, 2017, p. 5). Elementul central al
acestei ultime lucrări colective este critica la adresa excepJionalismului negativ al altfelităJii, atribuit de contributori volumului lui Lucian Boia. Cele două voci puternice care
pot fi auzite în această dezbatere sunt ilustrative pentru modul în care se poartă discuţia
referitoare la imaginea de sine şi identitatea naţională a românilor în perioada actuală.
În eseul său, Boia explică prin intermediul unui scurt expozeu istoric altfelitatea
românilor. Altfel a devenit un termen-cheie, generând o polemică aprinsă în societatea
românească şi o interogaţie majoră : altfel, dar în raport cu ce anume? Este întrebarea retorică a criticilor lui Boia, repetată atât de mult, încât istoricul bucureştean
s-a simţit dator să dea un răspuns în prefaţa unei alte ediţii : în raport cu ei înşişi.
Analizând specificul naţional, autorul inventariază o serie de trăsături, preponderent
negative, care derivă din dramele şi întâmplările nefericite ale istoriei la care românii
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au fost supuşi aproape permanent. Legând deficientele caracterului de aceste drame ale
istoriei, Boia arată că ele au cultivat echivocul, apatia, supunerea (deprinsă de-a lungul
secolelor, de la ţăranul preaplecat în fata boierului până la domnul supus în fata Înaltei
Porţi), lipsa reacţiei, resemnarea, complexul de inferioritate, personalizarea puterii,
deriva autoritară (Boia, 2013, p. 68). Fiind de părere că aceste atitudini şi comportamente
pot fi considerate veritabile maladii, Boia afirmă că complexul de inferioritate este cea
mai importantă şi mai dureroasă afecţiune pe care a dezvoltat-o societatea românească
de-a lungul timpului (Boia, 2013, p. 61). Istoria României a dat naştere unei societăţi
întârziate, predominant rurală, agricolă, teren al formelor fără fond (structurile politice,
instituţiile, regulile şi chiar Constituţia au fost copiate conştiincios din Occident), în
care selecţia valorilor este precară, iar relaţiile cu străinii sunt dramatizate. Modernizarea
României este, din perspectiva autorului, mai ales opera străinilor (Pavel Kiseleff,
Carol I şi alţii au participat din plin la modernizarea României). Comunismul a perfecţionat minciuna, furtul, corupţia (Boia, 2013, p. 98), iar la baza prăbuşirii comunismului au stat, în România, raţiuni alimentare, şi nu ideologice (Boia, 2013, p. 111). Stagnarea
pare să fie constanta istoriei româneşti, mai ales în raport cu alte ţări europene, în
condiţiile în care „începând din secolul al XIV-lea până astăzi românii par să bată pasul
pe loc" (Boia, 2013, p. 117). Boia evidenţiază precaritatea elitelor româneşti, fie ele
politice sau intelectuale (a mediului universitar, de exemplu), subliniind lipsa de exigentă
şi de responsabilitate din societatea românească (Boia, 2013, p. 120). Selecţia greşită a
valorilor este identificată drept problemă majoră a societăţii româneşti, ea însăşi derivând
din importanta exagerată acordată relaţiilor personale, o tară socială amplificată sub
comunism şi lăsată la voia întâmplării după 1989. Cea mai mare nevoie resimţită în
societate este cea a unei priviri critice şi cât mai puţin îngăduitoare, Boia considerând
esenţială operaţiunea de separare a mediocrităţii şi imposturii de valoare. În final, autorul nu oferă nici o soluţie, nici un antidot pentru maladiile românilor, arătând că schiţarea schimbării şi desenarea viitorului ies din sfera de competenţă a istoricului.
Volumul-replică inventariază critic acest excepţionalism negativ, criticile aduse fiind
diverse : de la faptul că acreditează academic un mit naţional bulevardier tocmai istoricul demistificării din spaţiul românesc postdecembrist, până la parti-pris-ul vădit încă
din titlu, România nefiind „o ţară care se încăpăţânează să fie altfel", ci, la fel „ca orice
ţară, este aşa cum este". Boia a fost acuzat de negativism, de faptul că prezintă România
ca pe un caz excepţional, singular în întreaga lume sau măcar în Europa, de lipsa soluţiilor pentru problemele pe care le enumeră. Vintilă Mihăilescu, inventariind avatarurile
excepţionalismului românesc, constată că acesta nu a fost niciodată excepţional în sensul
de excepţie normativă, fiind suspectat de oportunism în strategiile sale : construcţia
naţională a trebuit să cedeze la început tentaţiei latiniste, din raţiuni polemice, pentru
ca apoi, în alte contexte, tentaţia geto-dacă să o înlocuiască sau să o completeze. Din
aceste considerente, crede autorul, exceptionalismele nu sunt niciodată adevărate
(Mihăilescu, 2017, pp. 50-51). Sensurile exceptionalismului sunt analizate prin intermediul contribuţiilor unor intelectuali din diverse domenii : istorie, geografie, politică,
economie, sociologie, religie. Aceste perspective oferă un adevărat mozaic ce recompune
nu neapărat imaginea de sine a românilor, ci discuţiile critice pe marginea acesteia, ca
şi modalităţile în care ea a fost construită. Din perspectivă geopolitică, excepţionalismul
este înţeles într-un mod ambiguu : România este altfel pentru că aspiră la un destin
central în pofida faptului că este o periferie, ea nefiind altfel în raport cu statele din jur
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(Mihăilescu,

2017, p. 88). Din perspectivă geografică, pornind de la afirmaţia lui Cioran
"România este geografie, nu istorie", se evidenţiază două note caracteristice - echilibrul
şi bogăţia. Acestea devin coordonatele esenţiale mitizate până la mistificare şi clişeizare.
Din perspectivă religioasă, există un decalaj fundamental al societăţii româneşti, în
condiţiile în care modernizarea Bisericii Ortodoxe a fost un eşec. Ţăranul român, ca
simbol al societăţii, a reprezentat permanent o referinţă identitară înaltă, dar a devenit
o absentă efectivă, în sensul în care este prezent mai ales la nivel de discurs şi mult mai
puţin în realitate. Între discurs şi realitate există o discrepanţă majoră, la nivel de discurs
ţăranul fiind de asemenea idealizat, opusul a ceea ce se poate constata la nivelul realităţilor sociale. În cele din urmă, şi lucrarea coodonată de Vintilă Mihăilescu explică
moştenirea mentală a românilor pe baza întârzierilor istorice înregistrate în acest spaţiu.
Dacă exceptionalismele, susţine autorul, sunt comune tuturor proceselor de construcţie
naţională, în cazul românesc acest proces a urmat două mari linii de forţă : evoluţionis
mul şi autohtonismul, protocronismul şi sincronismul. Astfel, termen destinat să caracterizeze România, nu este decât o formulă retorică, pentru că România nu poate fi decât
aşa cum este şi cum a fost construită de-a lungul istoriei.

Concluzii
În mod similar altor procese ale construcţiei naţionale şi ale delimitării imaginii de sine,
cazul românesc comportă câteva trăsături care pot fi sintetizate cu greu într-un portret
unitar. În primul rând, chiar dacă există în mod evident o bază comună, este necesar să
fie punctat mereu caracterul neunitar şi fragmentat al referinţelor caracterologiei naţio
nale, extrem de diverse, la nivel de provincii, chiar şi după procesul de uniformizare
simbolică de după Marea Unire. În al doilea rând, există anumite tendinţe majore înregistrate în diferite etape istorice, perioada interbelică aducând maximul de intensitate
din punctul de vedere al construcţiei identitare. În al treilea rând, discursul caracterologiei naţionale din fiecare etapă trebuie citit în cheie ideologică, contextul politic
specific punându-şi în fiecare caz o amprentă extrem de apăsată.
Genul descriptio în Moldova şi opera elitei greco-catolice în Transilvania se află la
baza procesului construcţiei naţionale. Primele repere ale reflecţiei despre naţiune în
spaţiul românesc sunt istorice şi lingvistice, iar spaţiul privilegiat de integrare este
latinitatea occidentală. Ca atare, românii sunt proclamaţi descendenţii direcţi ai Romei,
iar latinitatea ocupă un loc central în constelaţia identitară. Pe acest fond, discursul
despre sine cunoaşte o evoluţie marcată de câteva momente-cheie. Epoca iluministă şi
anul 1848 reprezintă etapele cruciale pe calea elaborării unui model modern al identităţii româneşti. Treptat, alte câteva referinţe devin centrale : cultura şi conştiinţa naţio
nală sunt două dintre temele care se impun spre sfârşitul secolului al XIX-lea. Cultura
înseamnă tradiţii, obiceiuri străvechi, dar, mai presus de toate, moştenirea lingvistică.
Conştiinţa naţională este de asemenea un atribut esenţial, deoarece apartenenţa la naţi
une trebuie asumată pentru a se transforma într-o proiecţie identitară efectivă.
Unirea din 1918 a marcat un alt moment definitoriu în evoluţia imaginii de sine a
românilor. Caracterologia naţională definită în termeni atemporali şi turnura aistorică
definesc perioada deschisă de anul 1918 şi de constituirea statului naţional unitar. Se
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remarcă în această etapă încercările de a crea o cultură majoră având la bază ţărănimea,
precum şi o asiduă preocupare de a răspunde la întrebările „cum suntem? " şi „de ce suntem
aşa cum suntem?" prin aplicarea perspectivei metodologice oferite de Volkerpsychologie ,
evidentă în opera lui Dumitru Drăghicescu sau a lui Constantin Rădulescu-Motru. În
procesul de rafinare a caracterologiei etnice pe baze psihologice de la începutul secolului XX, continuat în anii 1930 şi 1940 prin antologiile naţionale mai sofisticate din punct
de vedere teoretic ale lui Lucian Blaga ori Mircea Vulcănescu, au fost instituite simboluri majore care vor defini de acum înainte subiectul şi vor fi reactualizate frecvent.
În contextul marginalizării opţiunii naţionaliste după instaurarea comunismului, iar
apoi al revitalizării acesteia după 1965, cu scopul de a relegitima regimul politic, se
remarcă noi modalităţi de configurare a discursului despre sinele naţional. Anumite
figuri fac legătura între perioada interbelică şi cea comunistă, reprezentativ din acest
punct de vedere fiind Constantin Noica, gânditorul care, respingând universalismul
occidentalist şi adoptând autohtonismul, a devenit o figură centrală în procesul de redefinire a specificului naţional. Protocronismul a fost un curent de gândire original, tăcând
şi el legătura între cultura interbelică şi necesităţile politice ale Partidului Comunist,
dislocând treptat marxismul şi ajungând în ultimii ani ai epocii Ceauşescu ideologia de
bază a regimului.
În ultima etapă, în perioada postcomunistă, problema specificului naţional revine pe
agenda publică. De data aceasta, în noul context intelectual relativist şi deconstructivist,
sunt analizate în primul rând modalităţile prin care a fost construită imaginea de sine.
Cu toate acestea, se remarcă, în paralel, şi preocuparea pentru redescoperirea unei
identităţi naţionale „adevărate", nealterate de deformările la care a fost supusă sub
comunism, ceea ce presupune o reîntoarcere la vechile presupoziţii esenţialiste ale perioadei interbelice. Gâlceava intelectuală continuă să caracterizeze discuţiile pe această
temă sensibilă. În viziunea lui Lucian Boia, de pildă, portretul românilor apare conturat
în tonuri critice, din perspectiva evenimentelor dramatice care l-au modelat în decursul
istoriei, în timp ce alţi autori deconstruiesc excepţionalismul negativ românesc. Revenirea
constantă la scrierile perioadei interbelice, tributul adus acelei perioade (vezi David,
2015) stau alături de modalităţi inedite de reconstruire sau de critică a ontologiei naţi
onale, îmbogăţită cu sensuri noi.
A fi şi a rămâne român a fost marea temă a culturii române, o cultură care s-a gândit pe sine în termenii supravieţuirii. În spaţiul românesc, mitul identităţii a fost o
preocupare predominantă în raport cu orice altă problemă culturală sau ideologică
(Alexandrescu, 1998, p. 32).

