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Românii -

proiecţii

identitare
Anca Ursa

Autoportret de tip matrioşka: identitate
şi forme de reprezentare
Cum sunt românii ? Există cu adevărat un portret identitar care să includă şi să sublimeze
trăsăturile românului tipic, dincolo de orice limite spaţiale sau temporale ? Evident că
nu. Un asemenea chip generic nu poate fi schiţat nici în absolut, nici în contexte limitate
sincronic sau diacronic, pentru că varietatea în timp şi spaţiu a românilor - ca a orică
ror altor comunităţi etnice, de altfel - este atât de mare, încât orice tentativă de reprezentare omogenă ar fi reductivă sau tezistă. Totuşi, Lucian Boia afirmă, în context
ironic, că prima trăsătură a românului se dovedeşte a fi obsesia propriei identităţi (Boia,
2000a). Într-adevăr, există un exces al autodefinirii româneşti în literatura de specialitate,
indiferent de domeniul ilustrat : istorie, antropologie, politică, memorialistică, publicistică, eseistică, lingvistică, literatură propriu-zisă, mesaje publice etc. Autoproiecţiile din
aceste tipuri de discurs constituie obiectul studiului de faţă, mai precis felul în care
imaginarul identităJii româneşti apare la nivelul limbii, prin miteme şi particularităţi de
limbă, decise de presiunea momentului cultural mai mult decât de subiectivitatea individului emiţător. Consideraţiile introductive vor urmări descrierea metodelor, expunerea
conţinuturilor identităţii naţional-etnice, în seturi de imagini tematice, etapele istorice
discutate şi justificarea opţiunilor de corpus.

Metodă

În investigarea imaginilor identitare, se consideră că instrumentarul cel mai profitabil,
din punctul de vedere al cuprinderii, varietăţii şi dinamismului, aparţine analizei imaginarului şi etnolingvisticii, întrucât permite înţelegerea încărcăturii mitologice, culturale
şi semantice a aceleiaşi reprezentări lingvistice, în evoluţia ei temporală, cu ocurenţe
utilizate şi receptate diferit, în funcţie de paradigma istorică.
Prima metodă, în direcţia teoretizată de Gilbert Durand, se concentrează pe identificarea inconştientului arhetipal colectiv, care emerge la nivelul conştiinţei, în expresii
condiţionate cultural : ,,Metalimbajul primordial se acomodează în limba naturală a
grupului social" (Durand, 2004, p. 114). Un exemplu repetat de teoreticianul francez
este cel al „substantificării". Gramatica mitemelor evoluează de la verbe şi descriere de
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acţiuni,

la substantive. De pildă, zeii din Latium preiau încet acţiunile, chipurile, certurile şi, la final, numele zeilor vechilor greci (Durant, 2004).
Cel mai popular mit asociat cu identitatea etnică este unitatea, apartenenţa comună
la aceleaşi seturi de valori materiale şi spirituale. Lui i se subsumează alte mituri cu
manifestări lingvistice şi nonlingvistice bogate, cum ar fi mitul originilor, al întemeierii,
al utopiei, al alterităţii etc. Între cuvântul cronicarului „toţi de la Râm ne tragem" şi
tribulaţiile despre ce este românitatea astăzi, au apărut paradigme identitare a căror
structură poate fi recuperată, cu speranţa ocolirii tendinţelor didacticiste de ordonare
prioritară în funcţie de nevoile teoretice. Dacă pare că accentul cade pe investigarea
imaginarului mitologic sau istoric, concentrarea pe manifestarea lingvistică a tuturor
tipurilor de discurs identitar reprezentativ se dovedeşte cea mai potrivită. De altfel, se
poate vorbi de un singur imaginar colectiv, manifestat în domenii variate, prin unităţi
lexicale, frazeologice sau discursive specifice. Mărcile lingvistice, prin redundanţa sau
importanta lor, sunt conţinuturile pe care se poate construi analiza. E, până la urmă,
cea mai concretă măsură a specificităţii româneşti, în condiţiile în care mitemele identităJii rămân aceleaşi în cultura europeană la majoritatea comunităţilor, dar în combinaţii variate. Doar opţiunile lingvistice, metaforice, semantice sau chiar gramaticale
generează diferenţe şi particularităţi.

A doua disciplină este etnolingvistica, aşa cum a dezvoltat-o şcoala poloneză de la
Lublin, începând cu anii 1980. Reprezentantul ei cel mai important, Jerzy Bartminski,
declară, în descendenta lui Humboldt, că orice comportament lingvistic e condiţionat
cultural, iar diversificarea stilistică individuală sau de grup depinde de viziunea asupra
lumii, de modul de gândire, de sistemul de valori şi de intenţiile de comunicare
(Bartminski, 2018, p. 12). El a salvat stereotipurile lingvistice, în ordine cognitivă, de
imaginea degradantă din sociologie şi le-a recuperat graţie capacităţii lor de a furniza
imagini bogate şi multidimesionale în ordinea informaţiei inevitabil etnocentrice şi
subiective despre experienţa umană a grupului ce le generează (Bartminski, 2017).
Pornind din aceeaşi şcoală, Anna Wierzbicka legitimează, printre altele, cuvintele-cheie
ale unei limbi ca instrumente conceptuale ce reflectă experienţa din trecut a unei societăţi, modul ei de a face şi a gândi lucrurile şi felul cum se păstrează acestea. Pe măsură
ce societatea se schimbă, ele sunt modificate gradual sau eludate, influenţând mult
perspectiva comunităţii asupra autoimaginilor şi decisiv modul de a înţelege lumea de
către persoanele care vorbesc nativ limba respectivă (Wierzbicka, 1997). Se va urmări
identificarea şi utilizarea potenţialului stereotipurilor lingvistice şi al cuvintelor-cheie,
cu intenţia de a surprinde identitatea românească în câteva etape importante.
Cum se împacă cele două tipuri de instrumente, în condiţiile în care mitanaliza
lucrează pe structuri ale imaginarului, eludând rigorile carteziene ale discursului, în
timp ce etnolingvistica derivă din cognitivism? De fapt, se întâlnesc la mijlocul drumului. Prima are o nevoie declarată de „sprijinul unor matrice verbale", pentru stabilirea lexicului simbolurilor (Durand, 2004), iar a doua nu poate declara onest că se
dispensează de imaginarul etnic, pe care îl rezumă.. Atunci când mitul nu emerge, clişeul
gol raportează aşezarea temporară între margini clare a unei societăţi aflate rareori în
echilibru.
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Concept principal: identitatea etnică
Dacă

obiectul de studiu e identitatea etnică, înţeleasă şi ca identitate naţională, ar trebui
evitate distincţiile metodologice între sintagmele concurente, pentru că în cazul culturii
române etnicul şi naţionalul se suprapun în cea mai mare parte. Chiar dacă a existat o
conştiinţă a asemănării cu locuitorii provinciilor vecine încă din secolul al XVII-iea, e
greu de stabilit o identitate comună, aşa cum se va vedea, până în pragul unirii din 1859,
iar în cazul transilvănenilor, chiar mai târziu.
Aşadar, care ar fi componentele identităţii etnice ? Definiţiile a doi cercetători români
par cele mai adecvate, pentru că au fost generate prin luarea în considerare a contextului local. Prima este mai cuprinzătoare şi include criterii obiective şi subiective de
constituire. Criteriile obiective cuprind limba, religia, specificităţi în organizarea politică,
ocuparea unui anumit teritoriu, un anumit sistem instituţional, o anumită mentalitate,
aspecte specifice ale modului de viaţă. Criteriile subiective presupun credinţa într-un
strămoş comun cuprinsă în mituri, credinţele referitoare la etnogeneză (discursul ştiin
ţific sau mitologic despre apariţia unui grup etnic), un discurs despre comunitate atât
în ce priveşte prezentul, cât şi viitorul (Chelcea şi Iluţ, 2003). A doua definiţie e mai
sintetică şi include limba, cultura, religia, dar şi respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor
specifice comunităţii (Schifirneţ, 2009). După inventarierea celor mai multe autoimagini,
se impune concluzia că pot fi incluse în trei componente tematice : limba română ;
România ca spaţiu identitar şi spiritualitate specifică ; românul ca individ generic. De
altfel, structura tripartită a prezentului studiu urmează aceste câmpuri definitorii.
Fiecare criteriu identitar e văzut în diacronie, de la primele manifestări prezente în
folclor, ilustrate în paremiologie sau prin lexeme vechi, încărcate cultural, până la
manifestări textuale contemporane. Există cel puţin şase etape temporale, delimitate de
praguri simbolice, atunci când paradigma autodefinirii a suferit schimbări importante
de discurs : 1. etapa folclorică, orală ; 2. perioada textelor vechi ; 3. epoca romantic-revoluţionară; 4. prima jumătate a secolului XX, mai ales interbelicul ; 5. comunismul; 6. perioada actuală, postrevoluţionară.
Nu toate categoriile de manifestări lingvistice determinate de cele trei criterii includ
imagini reprezentative din toate cele şase etape temporale. Sau, atunci când le cuprind,
ponderea lor e diferită. De exemplu, spaţiul identitar comun nu apare deloc în etapa
folclorică - nici nu ar avea cum, de altfel-, dar are o bogată reprezentare în paşoptism
sau în comunism. Şi invers, dacă preocuparea pentru originea comună e dominantă până
în perioada romantică, accentul se mută aproape exclusiv pe unitate în secolul al XIX-iea,
ca în secolul XX să insiste pe caracterologie, pe cum se defineşte românul.

Corpus
Cuvintele, frazeologismele, proverbele, citatele sau aserţiunile ilustrative pentru fiecare
categorie identitară nu au fost alese nici după origine, nici după frecvenţă. Criteriul
paternităţii nu e unul important. Mesajele invocate provin din cultura populară, de la
personalităţi sau de la marginali şi de la anonimi. Acolo unde sursa se cunoaşte, va fi
precizată, evident. Pentru studiul acesta contează mai puţin sursa, şi mai mult forţa
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mesajului identitar, cu tot „roiul de imagini" ulterioare pe care le atrage după sine. Au
fost alese unele imagini şi nu altele din aceeaşi epocă/paradigmă pentru că s-a exclus
criteriul cantitativ sau al frecvenţei, aşa cum au procedat cei mai mulţi dintre teoreticienii citaţi (Durand, 2004, pp. 163-164; Wierzbicka, 1997, p. 16), din simplul motiv
că o frecvenţă ridicată într-un anumit moment nu garantează puterea unei imagini de a
aduna în jurul ei alte reprezentări identitare şi de a acţiona asupra percepţiei celor ce o
utilizează. Nu e onest să se construiască perspectiva analitică nici pe fina intuiţie a
receptorului, aşa cum recomandă Durand (,,Singura regulă care guvernează alegerea
unui mitem este redundanţa sa înăuntrul textului, redundanţă datorată fi.netei, inteligenţei cititorului care trebuie să ştie să urce gamele de metafore" - Durand, 2004, p. 164),
pentru că fineţea şi inteligenţa cititorului depind de mulţi factori exteriori textului.
Singurul argument care a determinat includerea unei imagini şi respingerea alteia a fost
apelul repetat la imaginea respectivă în discursurile ulterioare, formale sau informale.
Adică păstrarea ei în imaginarul colectiv, ca loc comun, fără a i se atribui de utilizator
neapărat valenţe identitare. Atunci când vorbitorii continuă să invoce sau cel puţin să
recunoască o asemenea imagine, înseamnă că aceasta este încă vie, că mitul identitar se
întoarce prin ea sau că stereotipul generează în continuare răspunsuri identitare în
receptor.

,,Limba

noastră-i

o

comoară ..."

Limba, element de coeziune naţională şi spaţiu identitar
Pentru rezultatele studiului de faţă, importanţa interogării limbii este decisivă din două
puncte de vedere. În primul rând, româna e obiect al analizei, deci mitem al unităţii
naţionale, componentă esenţială în tabloul mai larg al construcţiei identitare. Apoi apare
ca vehicul al imaginarului, vas care îl conţine şi care uneori influenţează alcătuirea lui,
alteori se lasă modificat, deformat sau radicalizat. Aşadar e de urmărit un dublu discurs :
discursul despre limbă şi limba ca oglindă a imaginarului celor care o vorbesc într-o
anumită etapă istorică.

Limba română este puntea
Dacă se poate vorbi azi de o ţară şi o identitate românească, ar trebui să se convină că
e meritul românei, în primul rând. În Europa, majoritatea ţărilor s-au definit teritorial
sau doar ideal în secolul romantic al revoluţiilor şi al destrămării fostelor imperii şi
monarhii, după două viziuni diferite, dar cu aceeaşi finalitate. Primordialiştii văd naJiunea ca o realitate dată, în continuarea unei formule etnice prepolitice, în timp ce
construcţioniştii definesc naţiunea ca un construct abstract, o legitimare ideală a unor
drepturi politice. Cele mai cunoscute modele sunt, pentru prima tabără, formula nemţească, a coagulării în jurul unor valori concrete şi preexistente : originea şi istoria
comună, limba unitară şi spiritualitatea unică şi, pentru construcţionişti, modelul franţuzesc,
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al aderentei benevole şi democrate a tuturor cetăţenilor la aceleaşi idealuri. În circumstanţe istorice succesive, românii au adoptat primordialismul, iar conştiinţa identităţii a
început firav cu invocarea limbii comune vorbite în provinciile vecine. Deşi Coresi
vorbeşte în predoslovii şi în Palie, încă din secolul al XVI-lea, despre români şi despre
limba românească, discursurile cronicarilor moldoveni şi ale lui Cantemir afirmă prima
dată explicit importanta limbii ca element de coeziune naţională, de punte între toţi
românii.
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Aşijderea şi

limba noastră din multe limbi iaste adunată şi ne iaste amestecat graiul nostru
cu al vecinilor de prin prejur, măcară că de la Râm ne tragem, şi cu ale lor cuvinte ni-s
amestecate. […] Rumânii, câţi să află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la
Maramoroşu, de la un loc sântu cu moldovenii şi toţi de la Râm să trag (Grigore Ureche,
Letopiseţul Ţării Moldavei ).
Cum vedem că, măcară că ne răspundem acum moldoveni, iară nu întrebăm: ştii moldoveneşte? , ce ştii româneşte? , adecă râmleneşte, puţin nu zicem : ,,sţis romaniţe ? " pre
limba latinească (Miron Costin, De neamul moldovenilor).
Locuitorii Valahiei şi Transilvaniei au aceeaşi limbă ca şi moldovenii, dar pronunţia lor
este mai aspră (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei).

Certificatul de atestare a identităţii româneşti prin limbă datează deci din secolul
al XVII-lea. Însă dincolo de conştientizarea limbii şi a originii comune, la istoricii
moldoveni vechi nu se poate identifica vreo dorinţă de unire. Există o distantă importantă între mesajul iniţial al cronicilor şi lectura lor ulterioară, deformată ideologic,
dar cu bune intenţii naţionaliste : ,, O ţară în Evul Mediu nu se clădeşte pe vreo identitate lingvistică, nu le-ar fi trecut prin gând unirea. Faptul că toţi românii porniseră
din acelaşi loc şi vorbeau aceeaşi limbă era o problemă istorică pe care ţineau să o
lămurească, dar acest lucru nu afecta cu nimic identitatea lor moldovenească" (Boia,
2018, pp. 33-34). Aşadar, în secolele XVI-XVIII nu se poate vorbi de români în felul
în care îi ştie lumea azi, limba nu implică naţiunea, concept apărut abia două secole
mai târziu. În plus, cele trei citate aparţin unor cărţi sau capitole care enunţă identitatea moldovenească, nu românească : Pentru limba noastră moldovenească, De neamul moldovenilor Descriptio Moldaviae . Roma apare cu denumirea slavonă - Râm,
iar scrierea e chirilică.
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Prin toţi reprezentanţii săi, Şcoala Ardeleană continuă să fie preocupată, pe linia
umanismului românesc, de originea comună a românilor şi de caracterul unitar al limbii
lor, acţionând pentru crearea, pe baza „limbii de obşte" existente în uz şi în textele
scrise, a unei limbi literare moderne comune. Generaţia paşoptistă desfiinţează temporar,
în discursurile despre limbă, ierarhiile, primordialităţile şi extremismele. ,,Fraţilor, ne
trebuie unime în limbă", scrie Ion Heliade Rădulescu în Foaie pentru minte, inimă şi
literatură, în 1839, în contextul luptei declarate pentru independentă şi unire, cu urgenţa
găsirii unor argumente irefutabile. În aceeaşi perioadă, se validează în cultură cel mai
utilizat stereotip despre română: ,,O insulă latină într-o mare slavă", validat de scrierile
lui Iorga, câteva decenii mai târziu: ,,O enclavă latină la porţile Orientului", ,,o insulă
de romanitate într-o mare slavă". Dacă paşoptiştii insistă asupra metaforei „insulă latină"
ca să justifice propriul proiect naţional, în situaţia inconfortabilă a vecinilor ameninţători,
cu propriile lor proiecte naţionale, în special maghiarii şi ruşii, secolul XX va utiliza
clişeul ca justificare a discursurilor naţionaliste de tip poporanist sau comunist. Cum se
poate vedea, preocuparea pentru limba comună înclină exclusiv spre originile latine până
la Bogdan Petriceicu Hasdeu.
Fenomenul trecerii de la observaţia realistă că o comunitate vorbeşte aceeaşi limbă,
deci este unitară cultural, la obsesia asupra limbii ca sanctuar, în care se refugiază
conştiinţa naţională „asediată şi nevrotică", este analizat de Bogdan Ştefănescu prin lupa
discursului metaistoric figurativ. Retorica şi semantica discursului religios, reutilizate în
mod special în lirică, sunt utile prezentului demers. Ele contaminează lirica dedicată
limbii, de la Epigonii lui Eminescu până în actualitate: ,,«Văd poeţi ce-au scris o limbă,
ca un fagure de miere ... » […] «poetul naţional» e doar un vârf de val pentru un întreg
curent cultural ce vehiculează acest clişeu lirico-naţionalist : Ienăchiţă Văcărescu
(«Testament literar»), Gh. Sion («Limba românească»), Alexei Mateevici («Limba noastră»), Tudor Arghezi («Testament»), Vasile Voiculescu («Grai valah»), Grigore Vieru («În
limba ta») etc." (Ştefănescu, 2017, p. 140).
Discursul despre limbă, cum s-a putut vedea, include două mituri fundamentale - al
originilor şi al unităţii. Pentru că e de tip primordialist, nu-i include deloc pe ceilalţi
etnici, care nu se trag din romani şi daci. Deci nu poate accepta ca români adevăraţi pe
cei de altă origine şi de altă limbă, de aceea maghiarii sau saşii, de exemplu, au rămas
până azi cu statut de celălalt. Expresii de tipul a spune româneşte în ochi, a nu şti
româneşte, a vorbi pe limba cuiva , a vorbi limbi diferite sunt dovada alterităţii etnice
păstrate până în prezent. Deci, dacă limbile diferite obturează coerenta întâlnirilor plurietnice, limba comună e în continuare percepută ca punte de comunicare şi coeziune
pentru români.

Limba română este oglinda
Pentru că au fost invocate expresiile identităţii şi alterităţii, celălalt tip de discurs trebuie
investigat, limba ca purtător al imaginarului. Lexemele specific româneşti, primele ca
importanţă, sunt greu traductibile în alte limbi, pentru că potenţialul lor imaginar e
extras din conţinutul specific. Cuvintele unice, intraductibile, au fost de multe ori prilej
de mândrie naţională sau de încercări de filosofie a limbii, pe linia romantică a lui
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Herder şi a identificării spiritului naţional în limbaj. Merită luate în considerare atât
productivitatea lor lexicală, cuvinte derivate sau expresii frazeologice, cât şi discursurile
despre ele, adică aspectele pe care Anna Wierzbicka le-ar include în inventarul minimal
al cuvintelor-cheie ce dau seama „despre valorile comunităţii, idealurile, atitudinile şi
felul de a gândi lumea şi viaţa lor în ea" (Wierzbicka, 1997, p. 2). Se adaugă la această
viziune humboldtiană amprentele ideologice, pentru că asemenea lexeme sunt în mod
special vulnerabile în discusul manipulator.
Cele mai invocate cuvinte intraductibile, în ce priveşte româna, sunt omenia rânduiala dorul , jalea şi urâtul . Doar evoluţia imagologică a primului e dezvolată aici,
din raţiuni de spaţiu. Dacă în majoritatea limbilor europene „omenia" este numită cu
un cuvânt ce are etimologia directă din latină, româna preferă creaţia autohtonă, cu
sufixul de origine latină -ie , ca în domnie , frăţie, românie . E un cuvânt productiv atât
lexical (a omeni omenit - în limba veche cu sens de „onorat, stimat"), cât şi frazeologic : de omenie a scoate din omenie , a şti ce-i omenia, a merge pe omenie , a învăţa
pe cineva omenia , a-şi mânca omenia şi paremiologic : Omenia e mai scumpă ca avu/ia, Lăcomia pierde omenia, Omul de omenie nu ştie de mişelie. Sintagma om de
omenie nu trebuie înţeleasă ca pleonasm, ci ca expresie a criteriului maxim de apreciere
morală.

Nu întâmplător, metafora aleasă de Ceauşescu pentru noul comunism cu faţă umană
face transferul metaforic dinspre imaginarul colectiv al superlativului moral spre ideologia proprie: ,,Noi acţionăm pentru formarea unui om de omenie, cu o pregătire
multilaterală, a unui comunist de omenie" (Scânteia , 30 martie 1987). Nu e greu de
găsit modelul sintagmei în „socialismul cu faţă umană" al Primăverii de la Praga,
dincolo de diferenţele puţin avantajoase în practică pentru români. Cuvântul a continuat
să acumuleze încărcătură ideologică şi în perioada postrevoluţionară. Şi-a păstrat
potenţialul identitar, însă mai mult ca heteroimagine decât ca autoimagine. Jurnalistul
francez Raoul Weiss punea recent semnul egalităţii între români şi omenie, în opoziţie
cu dezumanizarea occidentală : ,,În România am găsit omenia. Occidentul de azi e
reprezentantul unui proces de cel puţin 30-40 de ani de dezumanizare a societăţii, sub
influenţa neoliberalismului" (România liberă, 29 octombrie 2018). Confesiunea e din
anul în care a fost expulzat temporar din România, pentru ameninţări la adresa securităţii naţionale. Erau cunoscute legăturile lui cu presa fascistă rusă şi cu ideologul de
extremă dreaptă Aleksandr Dughin. Aşadar cuvintele cu înaltă încărcătură naţională
sunt şi cele mai ofertante mitic şi ideologic. În partea dedicată caracterologiei etnice,
suprapunerea om = român va fi reluată, pentru o scurtă explicaţie imagologică a
străinului ca neom.
Aşa cum, de câte ori sunt ameninţate, prin invazii, războaie sau cuceriri, toate
comunităţile îşi activează miturile identitare, aşa şi limba română e invocată şi rediscutată ori de câte ori o ameninţare riscă să destructureze coeziunea internă a grupului, a
comunităţii sau a naţiunii, după caz. De altfel, limba e cel mai sensibil spaţiu de oglindire a tulburărilor sociopolitice, şi trei asemenea momente culturale sunt relevante :
România sfâşitului de secol XIX, deci epoca „formelor fără fond", perioada comunistă
şi epoca actuală, ,,citită" mai ales prin intermediul discursului politic. Identitatea
prin limbă e vizibilă în solidaritatea vorbitorilor care aleg să condamne derapajele
logico-semantice şi să salveze o limbă normată.
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Şcoala critică iniţiată

de Junimea a manifestat o opoziţie constantă fată de inevitabila
derivă a grabei cu care românii încercau, după unirea din 1859, să modernizeze România,
în ansamblu : instituţii, istoriografie, arte, publicistică, literatură. Nici limba nu e scutită, aglomerarea de împrumuturi sau de creaţii autohtone schimbând dramatic nu numai
lexicul, ci şi sintaxa şi coerenta discursului. Titu Maiorescu are cel puţin patru articole
cu rol reglator şi normativ, cu o penalizare determinată a derapajelor : Despre scrierea
limbei rumă.ne, Limba româna injumalele din Austria, Beţia de cuvinte, Neologismele.
Maiorescu stigmatizează excesul de vorbe goale, lipsa de idei şi alte simptome pe care
le enumeră: ,,O cantitate nepotrivită a vorbelor în comparaţie cu spiritul căruia vor să-i
servească de îmbrăcăminte"; ,,întrebuinţarea cuvintelor seci care produc o confuzie
naivă" ; ,,pierderea oricărui şir logic" ; ,,contrazicerea gândurilor puse laolaltă" ; ,, violenta nemotivată a limbajului". Condamnă tautologia, anacolutul, pleonasmul, barbarismele. Iată câteva expresii citate de critic: ,,O belă eşti, dilecto, şi capelura-ţi blondă/
Ca buclele lui Phedru te-ammantă", ,,te circondă" , ,,mă părăsesc la personalităţi" (Je
m’abandonne aux . ..), ,,efasment momentan", ,,a pune la profit historia", ,,a da schimbul" (donner le change).
Acelaşi discurs gol şi emfatic apare în retorica greoaie a comunismului, de data
aceasta cu miză ideologică. În textele identitare sunt combinaţii ale unor sintagme, iar
gama e redusă şi redundantă : misiune istorică, patria se inalJă pe noi culmi de civiliza/ie şi progres, infăptuim cu hotărâre, facem totul, facem noi paşi inainte, ani de mari
victorii aport însemnat , flacăra luptei de clasă, eveniment de importanţă istorică, înscris
cu litere de aur etc. (Teodorescu, 2000, p. 166). Cum nu se punea poblema unui mecanism lingvistic reglator, cum modelul discursului oficial era nu doar tolerat, ci şi postulat ca normă, supravieţuirea limbii normale şi normate s-a datorat discursurilor
alternative. În Limbaj şi politică, Rodica Zafiu exemplifică şi analizează stilul aluziv şi
stilul parodic ale epocii, singurele care eludează măcar parţial cenzura.
În fine, perioada postrevoluţionară începe cu prelungirea discursului comunist, emfatic şi existent doar prin formă, nu şi prin conţinut. Cine ar putea uita fraza din 1990 a
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preşedintelui

Iliescu? ,,Pus astfel în lumină, ancorat in sinergia faptelor, recursul la
universalitate nu eludează meandrele concretului." Discursul politic fără fond va avea
o carieră înfloritoare în următoarele trei decenii, însă fenomenul cu adevărat îngrijoră
tor este acela al greşelilor de limbă care tind aproape să devină normă, prin folosirea
lor masivă şi democratică în spaţiul virtual. Lumea 2.0 şi 3.0, cu viteza bine ştiută a
replicii imediate şi a dialogului spontan, online şi outline , pare destul de puţin îngrijorată de deformările gramaticale, de alunecările lexicale sau de dezordinea sintactică
flagrantă. Se vede şi se aude adesea ca şi în loc de ca , loca/ie în loc de spaJiu, care în
loc de pe care . Mărcile debranlării lingvistice apar cel mai vizibil, din nou, în discursul
public al politicienilor sau al purtătorilor de opinie. Iată doar câteva exemple din replicile unui prim-ministru: apartenenJei la aceiaşi trio de preşidenJii, douăzeci-douăzeci
(pentru anul 2020), orice om îi este frică de o plângere penală, a crescut pre/urile,
majorările de prejuri s-au diminuat etc. E greu de imaginat cum se va schimba limba
în perioada următoare, într-o vreme în care ierarhiile şi autorităţile sunt greu de recunoscut. Aşadar, dacă gramaticile normative au un ecou redus, dacă discursurile intelectualilor sunt considerate elitiste, rămâne să se verifice în următoarele decenii dacă nu
cumva spaţiul public, real sau virtual, are mecanisme reglatoare care deocamdată nu
sunt teoretizate.
Perspectiva lui Gabriel Liiceanu asupra limbii ca mecanism identitar e relevantă.
Dincolo de tonul emoţional, legătura pe care filosoful o face între deformarea actuală a
limbii şi felul în care erorile vor afecta comportamentul individual rezumă mecanismul
prin care limba preia un imaginar identitar şi, ulterior, marcată profund, ajunge să
modifice comportamentele sociale ale vorbitorilor : ,,Înseamnă atunci că, dacă poceşti
limba, toate regulile pe care se înalţă societatea vor fi nesocotite pe modelul limbii
schilodite. Reflexul rigorii va fi izgonit din suflete şi toate convenţiile ulterioare ale
vieţii vor intra pe făgaşul lui «merge şi aşa». […] Vom fi nepunctuali, vom face totul de
mântuială, nu ne vom ţine de cuvânt, vom face reguli pentru a nu le respecta, în cele
din urmă vom fura şi ne vom minţi unii pe alţii zi de zi" (Liiceanu, 2015). Adică aşa
se desfăşoară mereu, mutatis mutandis , cele două discursuri identitare, ce implică imaginarul despre limbă şi imaginarul manifestat în limbă. Analiza celui de-al doilea apare
mai jos, cu accent pe alte două componente identitare productive în imaginar, România
şi românul.

„România este patria mea'~ Spaţiu şi profil de ţară
Raportarea românilor la propria ţară e variată, iar discursurile identitare despre România
sunt multiple şi contradictorii. Imaginarul ţării/al patriei/al neamului depinde de perioadă
şi de presiunile istoriei, în primul rând. Cum s-a ajuns de la România Mare a începutului de secol XX, proiecţie a idealurilor unioniste a mai multor generaţii, la Românica
de azi, diminutiv ironic, asociat cu incompetenta şi corupţia? Sau de la Mândru că sunt
român la Vrem o Jară ca afară? Proiecţiile pozitive şi negative au variat temporal şi
spaţial, în interiorul aceleiaşi comunităţi, strânse în „roiuri de imagini" - pentru a relua
metafora lui Durand - şi verbalizate de obicei în structuri metaforice de tipul „Ţara este
X ", unde X se modifică în funcţie de emiţător şi de context. Asemenea proiecţii se
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transformă

în construcţii discursive ce stau la baza patriotismului şi a ideologiilor naţi
onaliste. Cele mai frecvente metafore coagulante pentru imaginarul identitar al românilor, în ordinea în care au apărut şi cu avatarurile lor în timp, schiţează o istorie a
patriotismului, respectiv a autoreprezentării naţionale simbolice.

Ţara

este vatra

Paremiologia şi stereotipurile implică locuirea, ca spaţiu protector, mitic, de obicei în
formulări contrastante de tipul la noi/în altă parte, ordine/haos ori cu noi/ori împotriva noastră, locul/oamenii , într-o ordine relativ cronologică : Bine sau rău, dar e
pe locul tău. Ca acasă la tine, nu-i nicăieri bine. Nu te da, nu te predai Că asta-i
moşia ta. E mai bine în coliba ta, decât în palatul altuia. Cine caută spre străin,
înstrăinat va rămâne. Cine patria nu-şi iubeşte, duşmanul ei se numeşte. Bună Jară,
rea tocmeală.
Vatra e înlocuită succesiv cu glia , moşia, patria casa , pia/a publică, după proiecţiile şi necesităţile grupului. S-a scris mult despre cuvintele acestea, s-au creat „ sisteme
filosofice" şi grile de lectură antropologică pornind de la fiecare dintre ele. De exemplu,
într-o carte din 1921, ConştiinJă na/ionată şi geografie, George Vâlsan dezvoltă etimologia „moşiei", ce îi adăposteşte pe moşi, deci pe cei cărora le-a aparţinut pământul,
un pământ umanizat prin munca şi moartea succesivă a şirurilor de înaintaşi. Geografia
spirituală a gliei începe cu popularul spaJiu mioritic deal-vale, întemeiată teoretic de
Blaga în deceniul următor (Gândirea , 1935). Poetul filosof propune un peisaj pendulând
între extreme, în egală măsură exterior şi interior, iar structurile opuse convieţuiesc
blând în psihismul de profunzime al românului, generând o spiritualitate creatoare specifică a satului. Ordonarea mitologică a spaţiului românesc, în jurul vetrei ca centrum
mundi e iniţiată de Mircea Eliade şi continuată în analize etnologice ale psihismului
colectiv de către Ernest Bernea (1985) şi Sorin Antohi (1999).
În secolul XX, spaţiul tradiţional al relaţiei român-ţară - dealul, câmpia, satul - este
abandonat în favoarea oraşului. Dacă în comunism valoarea comunitară a pieţelor publice
este deformată de manifestaţiile strict controlate din scenariul ceauşist al cultului personalităţii, perioada postrevoluţionară aduce o învestire a pieţei cu valoarea simbolică a
solidarităţii patriotice, a relansării şi a întăririi democraţiei. Cuvintele reprezentative,
alese de mulţime în timpul celor mai ample manifestaţii (1990, 2013, 2015, 2017), au
fost, succesiv, imediat după revoluţie golan - apelativul folosit de preşedintele Iliescu,
asumat pozitiv de manifestanţi -, iar în anii 2000 #uniJisalvăm, #colectiv , #rezist.
Ultimele trei, precedate de simbolul hashtag , semnalizează prelungirea solidarităţii în
pieţele virtuale ale reţelelor sociale.
Pe lângă solidaritatea etnic-naţională, altă valoare importantă a retoricii patriotice
este ordinea. Nevoia de organizare este esenţializată în limbajul comunitar atunci când
ordinea, adică rânduiala , e ameninţată, după aceleaşi reguli ale mitului unităţii, construit
prin opoziţia cu ceilalJi, pentru că „se pare că cel mai la îndemână şi mai popular soi
de discurs naţionalist este acela care nu poate să afirme sinele colectiv decât într-o
confruntare ireductibilă cu celălalt" (Ştefănescu, 2017, p. 107). Ca în Jara lui Papuci
lui Papură Vodă/lui Han-Tătar şi sat fără câini, La noi ca la nimenea , bântuie încă
discursul public.
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Retorica patriotică, uneori nuanţată ideologic, invocă mereu vatra şi imaginile derivate. Nu e neapărat un imaginar specific românesc. Căutarea unui spaţiu matricial,
întoarcerea la origini tine de constantele speciei. Patria doar le concretizează (Bot, 2001).
Cu adevărat românesc este modul de a crea imagini lingvistice autohtone, de a pune în
circulaţie miteme semantizate într-un anumit fel.

Ţara

este pâinea

Imaginea invocată are directă legătură cu ţara-vatră, pentru că tratează aceeaşi antinomie
patrie/străinătate. Hrana, în diferite formule, apare în proiecţiile imaginare ale tuturor
comunităţilor. Însă referinţele sunt diferite, cum şi cultura culinară e diferită. De pildă,
la vecinii unguri metafora alimentar-identitară include carnea: Carnea ieftină face zeama
subJire, ca un remember actualizat al secolelor de putere tribală sau imperială. Societatea
românească tradiţională, preponderent rurală, a suprapus pentru relaţia cu ţara cuvinte
ca pâinea sau mămăliga/mălaiul : Decât în Jară străină, I Cu pită şi cu slănină, mai
bine în satul tăul Cu mălaiul cât de rău ; Fie pâinea cât de bună/ Nu-i bună-n Jară
străină/ Fie pâinea cât de proastă/ Tot mai bună-n Jara noastră ; Vai, vai, vai/ De cin'
n-are mălai; Mai bine pâinea mai proastă/ Să se zică-n Jara noastră. Prin urmare,
pâinea şi mălaiul exprimă metonimic spiritualitatea şi solidaritatea etnică, aproape
întotdeauna în construcţii antinomice de tipul la noi/la alJii, cu învestire pozitivă a
primului termen. Imaginarul actual a preluat suprapunerea pâine-naţiune în 2018, când
„Referendumul pentru familie" a ales să-şi propage ideile de salvare a tradiţiei prin
mesaje introduse în pungile de pâine. Autopercepţia de superioritate, în opoziţie cu Jara
străină, va fi prelungită cu altă imagine, Românul este omul.

Ţara

este poarta

Împăcarea contrariilor în psihicul colectiv, despre care vorbea Blaga în SpaJiul mioritic,

e reprezentată şi de altă serie productivă în imaginarul identităţii, România ca spaţiu de
mijloc, poarta pragul garda puntea . Istoriografia, discursul politic, literatura şi, nu
în ultimul rând, limbajul comun perpetuează spaţiul identitar ca punte între Orient şi
Occident sau, dimpotrivă, ca zid obturator şi „gardă a Europei" în faţa invaziilor asiatice.
Până în perioada paşoptistă, în scrierile de călătorie ale străinilor sau în texte ca
Balta-Albă de Vasile Alecsandri, imaginile despre spaţiul românesc stârnesc doar perplexitate în faţa amestecului de culturi. Discursul politic din perioada următoare deschide
însă şirul victimizării naţionale. I.C. Brătianu are o intervenţie celebră în Cameră, în
1879: ,,Noi am fost antegarda Europei de la al 13-lea secol până mai deunăzi […].
Statele europene au putut să se dezvolte în acel timp, căci erau alţii care se sacrificau
spre a le adăposti" (Brătianu, 1936, p. 241). Iată câteva imagini recurente în descedenta
naţiunii-gardă: românii erau cu mâna pe sabie, în timp ce Europa era cu mâna pe condei;
românii apărau fruntariile Europei, în timp ce occidentalii îşi construiau catedralele sau, după caz, oraşele; românii, şi în special Mihai Viteazul, au apărat creştinătatea de
invaziile otomane (c/. Murgescu, 2012). Imaginarul literar va prelua clişeele istorice, în
mod angajat, în poezia patriotică, sau ca imagine autoironică, aşa cum apare Bucureştiul
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la Ion Barbu ca Isarlâk, cetatea dintre bine şi rău, sau la I.D. Sîrbu, Înalta Poartă.
Ceauşescu a vrut să-i vadă la fel pe români, podul între daci şi romani şi nu amestecul,
puntea între Orient şi Occident. În imaginarul actual, al integrării românilor în structurile de tip NATO sau UE, poarta Europei e tot mai mult conotată pozitiv în stereotipul
poziţia strategică (a României). Expresia, tipică pentru limbajul de lemn al administraţiei europene poate fi însă şi un semnal al refuzului imaginarului de către singurul
limbaj comun al Uniunii Europene, acela al birocraţiei politice. Rămâne de văzut dacă
acest refuz va confirma scenariile negative de tipul „Europa se va face şi în imaginar
sau nu se va face deloc" (Boia, 2000b).

Tara
este familia
,
Dacă s-ar putea măsura emoţionalitatea pe care imaginile patriotice o provoacă, e posibil ca /ara-familie să fie cea mai dramatică. Câmpul semantic al patriei include sângele
comun mama , fiii/fiul ţării, cetăţenii fraţi. Proverbul Sângele apă nu se face esenţializează patriotismul avant la lettre , când românii nu sunt încă o naţiune, în sensul modern
al cuvântului.
În poemul „Despre originea românilor", scris în greacă în 1808, Naum Râmniceanu
introduce imaginea ţării ca mamă iubitoare. Patria-mumă va cunoaşte perioada de glorie
în paşoptism, atât în proclamaţii sau discursuri publice, cât şi în literatură sau pictură.
Cea mai cunoscută imagine din serie este tabloul România revoluţionară al lui Constantin
Daniel Rosenthal. Simona Nicoară oferă o analiză pertinentă a imaginii „patriei-mume"
ca instrument ideologic paşoptist, clişeul ce simbolizează identitatea spaţială a poporului-naţiune, şi a „căminului în care trăiesc fiii patriei" ca pe locul sacru, altarul (Nicoară,
1999, p. 241). Antropomorfizarea ţării e atotprezentă în imaginarul românilor, până la
Primul Război Mondial: ,,O! copii de Românie! ... pentru a mamei dezrobire ... " (V.
Alecsandri), ,,Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie" (M. Eminescu), ,,Scumpă ţară românescă/ Te salut!" (G. Coşbuc).
După al Doilea Război Mondial, imaginarul comunist preia figurile familiale, dar
numai pentru umanizarea „zeilor" conducători. Lenin apărea ca tătuca, iar Ceauşescu
era cel mai iubit fiu al poporului. Discursurile encomiastice fac diferenţa între cei mulţi,
umili, şi cel mai iubit om, portretizat ca zeu, erou, salvator, profet, divinitate. ,,Dragul
şi nepreţuitul nostru" apare atunci ca formulă familială doar ca să exprime ambivalent
iubirea şi admiraţia deopotrivă (Zafiu, 2007).
În celebra lui carte despre comunităţile imaginate, Benedict Anderson afirmă că
sentimentul naţional se construieşte pe faptul că naţiunea este prezentată şi ajunge să fie
trăită ca naturală, din moment ce toate realităţile naturale (părinţii, sexul, limba, culoarea pielii, locul de naştere etc.) pot da naştere unei iubiri dezinteresate. Individul este
mai puţin dispus să-şi dea viata pentru o asociaţie fondată pentru a apăra interesele
membrilor ei (Anderson, 2000). Desigur, învestirea cu emoţii intense face să cadă de
multe ori în ridicol un asemenea discurs. Deja Caragiale îl punea pe Rică Venturiano
să declame „Familia este patria cea mică, precum patria e familia cea mare". Deşi
deconstructivismul şi postmodernismul au relativizat mult, la finalul secolului XX,
discursurile identitare emfatice, există încă texte care identifică total sau parţial românismul cu stereotipul ţării-familie.
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este spiritul naţional

Sub umbrela acestei echivalente încap cel puţin două metafore ce structurează imaginarul spiritualităţii româneşti: Jara este spiritualitatea şi Jara e credinJa ortodoxă. De
altfel, preocuparea pentru „psihologizarea" popoarelor, începută în spaţiul românesc în
1907 de Dumitru Drăghicescu, va fi foarte productivă în perioada interbelică şi, după
recuperarea spiritualiştilor de către comunism, şi în perioada postbelică. Realitatea etnică
autohtonă a cunoscut atunci o adevărată fervoare a etichetării, productivă în ordinea
lecturii noastre: ,,specific naţional" (G. !brăileanu), ,,spiritualitate românească/dimen
siunea românească a fiinţei" (Mircea Vulcănescu), ,,spirit românesc" (Nae Ionescu),
,,românismul" (C. Rădulescu-Motru), ,,spaţiu mioritic" (L. Blaga), ,,fenomenul românesc" (M. Ralea), ,,ortodoxie" (N. Crainic), ,,suflet românesc" (C. Noica), ,,echilibrul
românesc" (D. Stăniloae) etc. (apud Schifirnet, 2009).
Problema cu expresiile etnic-spirituale este că rămân în plan ideatic până când vagul
lor identitar le face uşor adaptabile ideologiilor epocii. Omul românesc, inventat de
Vulcănescu, spiritul românesc teoretizat de Nae Ionescu şi ortodoxismul lui Nichifor
Crainic au fost mixate şi adaptate de extrema dreaptă a anilor 1930, de legionarii conduşi
de Zelea Codreanu. Ei visau să transforme România într-o Jară mândră ca soarele sfânt
de pe cer . Deviza lor cuprinde o dublă structură ascensională, recurentă în ideologiile
totalitare. Discursul comunist identitar va utiliza şi el asemenea simboluri ale patriotismului orientat vertical, fără impactul puternic pe care sloganul legionar l-a avut asupra
societăţii civile interbelice, ba chiar provocând un comic involuntar prin neadaptarea
metaforică: ,,înfruntând valurile […] trebuie să navigăm cu mare atenţie pentru a asigura
înaintarea patriei noastre spre piscurile înalte ale societăţii comuniste" (apud Zafiu,
2007, p. 59). Dezarticularea logică a limbii de lemn face ca patria-corabie să fie izbită
de stânci, iar piscurile înalte devin total inutile în scenariul grotesc.
Revenind la avatarurile definirii spiritului românesc, se ştie că Noica a fost recuperat
de comunişti, în etapa extrem naţionalistă de după 1970, pentru că le putea oferi o
justificare spirituală a ideologiei. Textele sale heideggeriene, de căutare a spiritului
naţional în limbă, au fost percepute însă de public ca un semnal aşteptat al întoarcerii
fantasmelor atrăgătoare ale imaginarului, prigonite şi ele precum duşmanii poporului.
Formulele lingvistice analizate din perspectiva filosofiei limbajului (,,n-a fost să fie",
,,era să fie", ,,va fi fiind" etc.) au creat o adevărată şcoală, activă încă în cultura română.
Deja spiritualitatea românească, aşa cum a fost ipostaziată în perioada interbelică,
include evidente aspecte religioase. Totuşi, imaginarul juxtapunerii /ară-ortodoxie este
prea bogat pentru a nu menţiona câteva detalii relevante. În primul rând, limba veche
mai păstrează echivalentul român-creştin, după secolele de contact cu otomanii musulmani. La botez, oamenii spuneau că l-au făcut român pe copil. Apoi, timp de câteva
secole, coeziunea românilor s-a datorat şi credinţei ortodoxe comune, nu numai limbii.
Deşi slujba bisericească s-a desfăşurat în slavonă până în secolul al XVII-lea, deci a fost
inaccesibilă maselor, credinţa împărtăşirii aceloraşi valori a contat în comuniunea şi
coeziunea de grup. Anderson subliniază asemănarea dintre imaginarul naţional şi cel
religios printr-o vibraţie comună, dincolo de structurile raţionale ale receptării: ,,Sentimentul
naţional se sprijină pe ideea unei vibraţii simultane la anumite cuvinte - aceleaşi cuvinte
citite, pronunţate, cântate, iubite simultan de către un mare număr de persoane pe care
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individul nu va ajunge niciodată să le cunoască în mod direct, în particular" (Anderson,
2000, p. 150). În comunicarea nonformală actuală se păstrează încă saluturi şi urări de
provenienţă religioasă, ca o reminiscenţă a partajării unui spaţiu social comun şi coerent :
„Doamne ajută! ", ,,Să vă dea Dumnezeu sănătate!", ,,Hristos a înviat!". E posibil să
fie total desemantizate, dar rezistenta lor încă dă seama de o organizare socială bazată
pe norme tradiţionale.
Cronologic, în ultimul secol, în România, religia a schimbat succesiv centrul cu
marginea în societate, deci şi în discurs. Dacă înainte de al Doilea Război Mondial a
avut un loc privilegiat, însoţind regalitatea ca autoritate, Biserica Ortodoxă (singura
recunoscută, totuşi) a fost împinsă de comunism spre margine, în timp ce perioada
postrevoluţionară a privilegiat discursul religios, prin compensare. Au fost canonizaţi
Ştefan cel Mare şi Constantin Brâncoveanu, pentru rolul lor în apărarea credinţei. Numele
primului a devenit Ştefan cel Mare şi Sfânt, simbol involuntar al suprapunerii dintre
discursul istoric şi cel religios. Odată cu apropierea de Occident, laicizarea socială a
progresat, iar Biserica Ortodoxă a pierdut din aderenţi. Totuşi, România rămâne ţara
europeană cu cei mai mulţi practicanţi ortodocşi, cum o dovedesc sondajele. Deci miturile de esenţă religioasă vor circula încă mult : transcendentul lumea de apoi salvatorul , jertfa.

„Aşa-i

românul. .." - individ

şi naţiune

Portretul identitar românesc al ultimelor decenii este acoperit de vagul adverbelor de
mod. Românul este aşa, altfel sau astfel. Dacă primul termene recuperat în subtitlul
de mai sus dintr-un cântec popular, mobilizator de mase, ultimii doi trimit la o dispută
intelectuală, desfăşurată tot pe terenul imaginarului. După ce Lucian Boia a publicat în
2012 volumul De ce este România altfel ? , reacţiile au curs atât în presă, cât şi în cărţi
de tip replică sau ecou. Cea mai cunoscută e tematizată în volumul colectiv coordonat
de Vintilă Mihăilescu De ce este România astfel ? În mod evident, nu există un set de
trăsături ale românului, ci doar seturi de perspective asupra lui, modelate de circumstanţe
concrete sau de structuri mitice interiorizate. Dar dacă ar exista o singură trăsătură a
românului generic, ar fi probabil exact această pendulare între excepţionalism şi banal,
într-o permanentă căutare a identităţii.

Românul este om
Oamenii tuturor culturilor vechi îşi atribuiau doar lor calitatea de fiinţă superioară şi
morală, în timp ce străinii erau consideraţi sălbatici, necivilizaţi, bestii etc. : ,, Tendinţa
curentă a societăţilor zise primitive era - şi este, acolo unde culturile acestea supravieţuiesc - de a nu folosi noţiunea de om decât relativ la membrii lor, rezervând străinilor
denumiri depreciative, pe lângă care invenţiile cu destinaţie similară ale xenofobiilor
moderne sunt cel mult ironii agreabile" (Antohi, 1999, p. 287). Prin urmare, definiţiile
paremiologice tind să încarce portretul general cu trăsături pozitive, despre rezistenţă,
hărnicie, prosperitate : Românul nu piere. Românul tace şi face. Românul cât trăieşte,
tot creşte. Din contră, românii neadevăraţi, rătăciţi prin alte ţări, se declasifică, îşi pierd
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calitatea de om : Cine umblă din ţară-n ţară nu e om. Formulele frazeologice prelungesc
identitatea cu deplinătatea morală a omului român : om întreg , om şi jumătate, om în
toată firea. Aspectul de fracţie al imaginilor enumerate induce ierarhia axiologică, în
care superioritatea omului român este incontestabilă.
Cuvintele român şi om , desemnând individul reprezentativ al societăţii româneşti,
au cunoscut o carieră înfloritoare în discursurile extremiste de dreapta şi de stânga, după
ce au primit câte un determinant neutru, dar semantizat ulterior şi rămas în imaginarul
colectiv. E vorba de „bunul român" al lui Nae Ionescu sau de „omul nou" din ideologia
comunistă. În primul caz, se ştie că filosoful suprapunea românitatea peste ortodoxism.
Prin urmare, românul este ortodox . Orice altă confesiune produce un „bun român", dar
nu un român autentic. În etapa iniţială, a lui Gheorghiu-Dej, comunismul autohton se
rezumă la crearea şi modelarea colectivelor, pentru că individul în sine nu e la fel de
important cum e clasa. Ceauşescu însă îşi trasează ca misiune constantă formarea omului nou . Modelul sovietic impunea un om-maşină, capabil să muncească neconstrâns şi
să depăşească stahanovist normele. S-au obţinut în schimb indivizi duplicitari, delatori,
lipsiţi de empatie. Noua vorbă de înţelepciune era Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem
că muncim, o teoremă a dezimplicării şi a dublicitătii, perpetuată după 1990. Probabil
naşterea târzie şi ezitantă a societăţii civile şi democrate a avut drept cauză şi persistenta
socială a omului nou , format în anii 1970-1980.
Pentru că discursul politic şi retorica naţionalistă au desemantizat cuvintele identitare
de bază, ele sunt azi aproape imposibil de folosit într-un registru nonironic. E cazul lui
român , de pildă, diminutivat ironic ca românaş, româncuţă, românache (Zafiu, 2007).
În spaţiul virtual apare des grafia caragialiană rromân.

Românul este poporul
Prezenta poporului se insinuează în imaginarul colectiv în perioada paşoptistă, asociat
cu celelalte imagini revoluţionare. E o formă de solidaritate şi de comuniune, ce implică
în egală măsură ideea de ordine şi armonie (Nicoară, 1999). Ideea solidarităţii celor
multi, dar condamnaţi la sărăcie, e reluată de poporaniştii şi sămănătoriştii începutului
de secol XX: ,,Munţii noştri aur poartă,/ Noi cerşim din poartă-n poartă" (O. Goga).
Comunismul a golit de conţinut şi acest concept, prin „chemarea poporului la luptă,
întru propăşirea neamului". În anii 1990, după celebra dezamăgire Aţi minţit poporul/
cu televizarul, discursul se radicalizează, fie în retorică ultranaţionalistă de tipul revistei
România Mare , fie, în negativ, de denigrări ca ale lui Horia-Roman Patapievici - sunt
alese cele mai blânde - : ,,un popor cu o substanţă tarată", ,,românii nu pot alcătui un
popor, pentru că valorează cât o turmă" etc.
Pe lângă degradarea cuvântului, azi se asistă la o destructurare a realităţii pe care o
reprezintă. Pe de o parte, naraţiunile de orice tip, inclusiv cele identitare, sunt de mult
depăşite, deci invocarea unei solidarităţi istorice nu mai găseşte teren. Pe de altă parte,
integrarea în Uniunea Europeană nu i-a ajutat pe români să fie solidari în păstrarea
specificului naţional. Singurele spatii care permit coagularea în jurul valorilor comune
apar gratie reţelelor sociale. Dar nu este deloc o imagine similară cu poporul ultimelor
sute de ani. Individul e mai presus decât grupul, în imaginarul actual. Are dreptul la
viată, la libertate şi la fericire (Boia, 2018).
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Românul este poet
De când Alecsandri a declamat, în urmă cu 150 de ani, că Româ.nul s-a născut poet,
aserţiunea e citată ori de câte ori justifică lipsa de pragmatism, de tehnică, de implicare
activă sau chiar de adecvare socială. Mitemele care i se asociază frecvent sunt fatalismul
mioritic şi seninătatea contemplativă, întărind identitatea românului pasiv. Studiul
Patriotismul la români , realizat de ISRA Center în 2011, demonstrează statistic că,
dintre cele şase expresii cu care românii se identifică cel mai bine, trei tematizează
redundant stereotipul individului incapabil de reacţii active : a face haz de necaz, lasă
că merge şi aşa, om trăi şi om vedea. Este emblematică acoperirea temporală involuntară a sintagmelor, ele întind inacţiunea asupra trecutului, asupra momentului prezent
şi asupra viitorului, într-o proiecţie a paraliziei existenţiale eterne.
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Un poet simbolist

se schimbă registrul imaginarului, românul poet răspunde nevoii de identificare
pozitivă, de autodefinire în ordine creativă şi de diferenţiere faţă de pragmatismul miturilor unor grupuri de contact, cu reprezentări identitare mai pragmatice, cum au fost
nemţii sau maghiarii. Nu e o idee deloc originală. Poetul american Walt Whitman declara,
cu acelaşi entuziasm al apartenenţei la o naţiune aleasă, că americanii au cea mai deplină
natură poetică : ,, Totul se face în numele unui misionarism democratic şi al convingerii
că naţiunea americană se deosebeşte de restul popoarelor lipsite de această binecuvântare,
ea fiind singura aleasă pentru acest scop nobil" (Ştefănescu, 2017, p. 117).
Românul poet continuă să existe în discursul colectiv ca imagine contradictorie,
adaptată circumstanţelor : defetismul mioritic şi unicitatea creatoare coexistă în succesiune sau în simultaneitate, rezumând un alt autostereotip, al contrastelor armonizate.
Dacă
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Românul este contradictoriu
Cel mai extins studiu de etnolingvistică românească, realizat de Mihaela Luminiţa Iacob,
identifică o autoreprezentare socială de tip umbrelă a românilor, pe care o numeşte
,,realizarea compromisului prin ambivalenţă" (Iacob, 2003). Sintagmele-rezumat confirmă această împăcare bizară, dar constantă a contrariilor: ,,bucuria gravă" (G. Bogza),
,,zăbava în hotărâre" (C. Noica), ,,fatalismul energic" (G. Călinescu), ,,tragicul-senin"
(C. Brâncuşi), ,,dedramatizarea tragicului" (C. Ciopraga), ,,fantasticul nefantasmagoric"
(1. Grigorescu), ,,bucuria amară" (S. Mehedinţi), ,,tristeţea însorită" (O. Paler), ,,melancolia optimistă" (V. Pârvan), ,,tristeţea zâmbitoare" (M. Sadoveanu) etc. Trebuie remarcat că majoritatea imaginilor citate sunt din registrul emoţiilor sau al imaginaţiei
creatoare. Valorile axiologice şi cele cognitive nu prea sunt incluse în portretele identitare culese din surse istorice, literare, etnologice inventariate, ceea ce demonstrează fie
că demersul identitar teoretic refuză un portret concret şi prezent, preferând unul ideal
şi ideatic, fie că nu există o specificitate românească, ci o serie de specificităţi atomizate
şi fragmentate, în funcţie de mediu, educaţie, valori etc. Sau ambele, pentru a rămâne
la tonul compromisului prin ambivalenţă.
Aceeaşi ezitare între extreme este surprinsă în limba română în serii bogate de
expresii şi locuţiuni : nici în car, nici în căruJă ; nici nu pute, nici nu miroase ; nici
prea-prea, nici foarte-foarte ; a nu fi nici în ciur, nici în veşcă ; a umbla cu fundu-n
două luntri ; uite popa, nu e popa etc. Spaţiul de trecere de tipul nici-nici , şi-şi se pare
că e o trăsătură identitară interiorizată.

Concluzii
La capătul acestui demers de interogare a limbii ca oglindă a imaginarului identitar se
poate constata că e greu de identificat o constanţă a autoproiecţiilor româneşti. Ele există
totuşi, dar variate şi contradictorii, modificate în timp sau în spaţiu, cu surse cunoscute
sau nu, pentru că originea lor poate fi identificată în discursul unor personalităţi sau
apare exclusiv în limbajul comun. Au un aspect coagulat şi suficient de tentant încât să
adune în jurul lor alte expresii lingvistice sau nonligvistice similare. În prezentul studiu,
au fost grupate toate sub umbrela a trei imagini-simbol - limba, ţara şi românul - ce
recompun miturile identitare în imaginarul colectiv românesc. Limba actuală le tematizează şi le expune simultan încărcătura simbolică reiterată sau refuzată. Imaginile
respective nu compun un profil etnic sau naţional, ci doar exhibă nişte proiecţii identitare, identificabile în perioade, spaţii şi circumstanţe precise. Radiografia logicii contextuale ne-a îngăduit captarea selectivă a fantasmelor colective, din momentul în care
conştientizarea unităţii de limbă permite primele imagini identitare ale românilor, din
secolul al XVII-iea până în prezent. Tabloul obţinut nu e exhaustiv, dar este reprezentativ pentru cum se văd românii şi cum încearcă, în cuvinte, să dea coerenţă şi consistenţă acestor imagini.

