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

Eroii
Cătălina Mihalache

Puţinii rămaşi,

dintre cei care au fost

Faima a fost dintotdeauna apanajul unui număr restrâns dintre cei cărora le-a fost dat
„să facă" istoria. Histoire-bataille s-a construit cu obstinaţie în jurul liderilor politici şi
militari, ignorând mulţimile care îi urmau sau nu. Specie preferată de pedagogi şi moralişti, apoi exerciţiu recomandat insistent pentru formarea viitorilor oameni politici şi
strategi, ea nu a dispărut niciodată complet. Deşi a pierdut mult din forţa de altădată
- din cauza disputelor istoriografice din ultimele decenii -, a revenit în actualitate odată
cu nevoia repovestirii istoriei pe înţelesul unui public tot mai greu de captivat ; iar
istorisirea are nevoie de personaje, fapte, intrigă, dramatism, toate aranjate după o
schemă cronologică accesibilă (Mihalache, 2012, pp. 104-110).
Deşi istoria a depins mereu de participarea lor, eroii nu au fost niciodată suficient
de impozanţi încât să confere, prin simpla lor invocare, întreaga dimensiune a temporalităţii de referinţă. Insuficienţa lor în termeni istoriografici, dublată de exacerbarea
exemplarităţii biografice, este o situaţie care ne trimite din nou în afara simplei documentări, a colectării şi verificării surselor istorice.
Ajungem astfel la o altă serie de noţiuni, nu foarte comode istoricilor, probabil nici
publicului, care vrea doar să ştie „ce s-a întâmplat, cine şi ce a făcut" - ,,când" şi
,,cum" sunt deja exigenţe de profesionist, adică jocuri ale minţii asumate cu voluptate,
dar în cerc restrâns. Starea eroilor declaraţi istorici trece prin controversate, dar inevitabile apeluri la câteva idei care au făcut la rândul lor istorie. Pe scurt, inventarul
acestora cuprinde trimiteri la: mit (mitem, mitologie), simbol (simbolistică), modele
(dar şi mode culturale), imaginar (imaginaţie, imagina!, ficţiune), mentalitateJmentalităJi
(de presupus, colective ; din acest motiv, echivalate şi cu stări de spirit, spiritul epocii etc.),
ideologie, propagandă (nu doar politică, poate fi şi confesională, etnică etc.), identitate
(colectivă), memorie (culturală, socială, istorică, locuri ale memoriei), patrimoniu /
patrimonializare, panteon/galerie de eroi ş.a.
Unii termeni deja s-au demodat, alţii s-au individualizat suficient pentru a nu mai
permite utilizări naive şi abuzive ; majoritatea provin din zone ale reflexivităţii greu de
acomodat unei investigaţii istorice riguroase (filosofie, sociologie, psihologie, antropologie).
Dintre toate cele pomenite, ne vom limita la unele reflecţii asupra rolului imagina/iei
(şi alficfiunil) în construcţia istoriografică şi în difuzarea/receptarea sa. Nu vom intra aici
în subtilităţi analitice despre modul în care imaginaţia operează în relaţia cu dimensiunea
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cognitivă, cu reprezentarea absenţei sau a corporalităţii, cu definirea de sine sau cu
raportarea la ceilalţi. Vom reitera doar câteva dintre coordonatele deja acceptate ale
participării imaginaţiei la demersul istoriografic.
Puse în faţa unor demonstraţii multidisciplinare imposibil de ignorat, curentele istoriografice actuale admit, fie şi tacit, că imaginaţia nu este opusul raţionalităţii, nici
măcar în accepţia uşor depreciativă a ficţiunii ; că povestirea/textul istoric răspunde
aceloraşi stimuli creativi ca şi alte specii literare; că prezentul (re)produce trecut, după
nevoile sale, care nu sunt uşor de trasat.
Poate şi din acest ultim motiv, politica (şi nu istoria) a fost anchetată mai imperios
în privinţa modului în care a disimulat, în cele mai pragmatice sau impersonale discursuri, doze variabile de imaginar, simbolistică, mitologie, ideologie, propagandă. Dar,
la o privire atentă, s-a putut observa că imaginariile politicului (după formula lui
Jean-Jacques Wunenburger) apelează copios la memoria străbunilor, la fabula istorică
şi la tot ce poate fi mai seducător din rezervorul promisiunilor sau ameninţărilor asociate trecutului.
Pentru a ieşi din impasul abuzului terminologic, Wunenburger ne atrage atenţia că
este util să facem deosebirea între imaginar (imagerie , termenul original în franceză) şi
imaginal (imaginale). Al doilea grupaj defineşte inevitabilul, atemporalul şi necesitatea
care se reiterează sub varii forme, de la începuturile imemoriale ale societăţii umane ;
el ne atrage atenţia că existenţa miturilor/arhetipurilor/simbolurilor primordiale exprimă
nevoi primordiale ale oamenilor (Wunenburger, 2005, pp. 86-87). În pofida inevitabilităţii sale, imaginalul nu este un grup de noţiuni static, ci doar stabil.
Primul dintre termeni este însă cel care îşi asumă schimbarea măştilor, a mijloacelor
de persuasiune, a funcţiilor redistribuite diferitelor personaje invocate (de fondator, de
salvator, de justiţiar, de luptător, de binefăcător ş.a.). Imaginarul fluidizează şi istoricizează reperele de bază ale comunităţii. El nu se lasă uşor descifrat, fiind opera unei
imaginaţii colective fn mişcare, care se slujeşte de tot felul de mecanisme de adeziune ,
de fascinare sau de transformare (Wunenburger, 2005, p. 90).
Ştim că se poate vorbi despre un imaginar istoric. Dar poate exista o istorie a imaginarului (istoric)? - se întreabă Lucian Boia, unul dintre adepţii demontării inerţiilor
istoriografice : mitologii şi relicvarii care se opun însăşi ideii că există adevăruri sau
argumentaţii flexibile, coexistente, inacceptabile pentru unii, necesare altora.
Din fericire, demonstraţia sa pune în prim-plan tocmai soarta eroilor , vehicul predilect al imaginarului istoric, căci ei sunt mesageri ai destinului, personificatori culanţi,
condensatori şi amplificatori ai mesajului istoric dezirabil, cei care pot răspunde cu
largheţe unei mari diversităţi de proiecte şi aşteptări - şi un copil poate deveni erou,
dacă situaţia o cere (Boia, 2000, pp. 168-170, 194). Ceea ce s-a şi întâmplat, de altfel.

Regimurile

eroizării:

din Occident, spre lumea

balcanic-ortodoxă
Occidentul nu a avut un parcurs unitar în ceea ce priveşte selectarea şi onorarea eroilor
săi. La rândul lor, ecourile ajunse în spaţiul românesc au trecut prin mai multe etape.
Găsim aici urmări ale unei Antichităţi care şi-a diluat sau şi-a transfigurat într-un mod

EROII

253

propriu "clasicismul", în lumea balcanică a unui Bizanţ pe cât de spectaculos, pe atât
de fluid. Marca Imperiului Bizantin, care şi-a extins prin ortodoxie influenţa mult dincolo de graniţele sale politice, a rămas impregnată timp de secole în practicile şi imaginarul locului, cu aportul variabil al stăpânirilor de tot felul.
În reprezentările sale durabile, civilizaţia premodernă valahă şi-a construit percepţii
distincte asupra timpului şi registrelor sale memorabile. Ele erau, în esenţă, legate de
ritmurile şi învăţăturile creştinismului răsăritean, care puneau principii bine-credincioşi
şi faptele lor în miezul funcţionării juste a societăţii.
Mult timp, istoria a însemnat exprimarea voinţei divine şi a destinului prescris fiecăruia ; imposibilitatea de a cunoaşte această dimensiune supraomenească a existenţei
însemna să accepţi hazardul, ,,norocul", întâmplarea care lovea pe neaşteptate. Nu
existau merite întru totul personale, care să invite urmaşii la o admiraţie necondiţionată
şi neperisabilă. Atingerea unei forme de imortalitate se făcea pe calea prescrisă de
Biserică, prin „pomenirea" cuvenită după rang a unora dintre cei deja aleşi. Chiar şi
pentru ei, viitorul nepământesc cerea multă râvnă şi o investiţie bine chibzuită în acte,
fapte, texte şi imagini care gravitau în jurul ordinii bisericeşti ; de aici, se putea ajunge
şi la o accepţiune laică (secundară, sumară), de perpetuare „omenească" (lumească,
laică) a unei amintiri ieşite din comun.
Primul pas care putea reuni cele două axe temporale era strict legat de actul ctitoririi, în care se puneau mari speranţe, deopotrivă pentru mântuirea sufletului şi pentru
accesul la binecuvântări imediate, ca şi pentru prelungirea în timp a rememorării la
propriu a vieţii autorilor. Portretele şi inscripţiile votive, pomelnicele, pietrele de mormânt (şi alte accesorii funerare cu rost precis de identificare a răposatului) au fost cele
dintâi mijloace recomandate pentru intrarea în posteritate. Dar până la urmă, cu toate
eforturile titularului, ale familiei şi apropiaţilor săi, nimic nu garanta o dimensiune
eroică a comemorării.
Principi, arhierei, războinici sau cărturari dintre cei mai cunoscuţi ai vremii lor îşi
manifestaseră destul de clar o nevoie nobiliară de istorie (Theodorescu, 1987, vol. I,
p. 160), expunând în scris sau figurativ înrudiri şi strămoşi dintre cei mai onoranţi.
Rând pe rând, s-au ilustrat, prin adevărate politici desfăşurate în acest sens, Ştefan cel
Mare, Petru Rareş sau Movileştii din Moldova, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu
sau boierii Cantacuzini din Ţara Românească. Dar, în pofida ambiţiilor care le dăduseră
naştere, portretele ctitorilor şi ale celor direct asociaţi lor rămâneau captive ordinii
liturgice, pomenirilor şi rugăciunilor rituale.
Alte căi puteau duce la recunoaşterea şi omagierea eroilor care se aşezaseră ferm în
durata istorică. Principala şansă de a întâlni personaje ieşite din comun a rămas, în mod
tradiţional, povestirea, fiind cu atât mai convingătoare cu cât eventualele texte scrise
puteau fi dublate de relatări orale (şi folclorizate).
Ajungând în secolul al XVIII-lea, observăm cum se confruntă ori funcţionează paralel, ignorându-se şi nedăunându-şi reciproc, mai multe uzanţe referitoare la definirea
memoriilor şi a identităţilor exemplare. Pe lângă cultura populară, cărturarii readuc în
pagină o Antichitate în mare parte uitată, a lumii greco-romane. Acest fapt se datorează
în principal studiilor clasice la care acced pe filieră catolică, dar şi ortodoxă, numele
mari ale istoriografiei noastre premoderne, culminând cu stolnicul erudit Constantin
Cantacuzino, cu principele cărturar Dimitrie Cantemir şi cu reprezentanţii Şcolii Ardelene.
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Gloria strămoşilor romani s-a revelat din nou în fata urmaşilor ; e drept, doar a câtorva
dintre ei, dar ei vor propune o redefinire identitară profundă, rămasă moştenire secolelor următoare.
Principii fanarioţi au adus, la rândul lor, un alt impuls de redescoperire a duratelor
şi a personajelor istorice semnificative. Ei erau de regulă bine instruiţi - educaţia fiind
de altfel capitalul lor cel mai stabil, după cum povestea prinţul Nicolae Sutu (1798-1871).
În pofida interdicţiilor politice otomane, fanarioţii au reuşit o reconectare culturală
interesantă la Occidentul contemporan, iluminist, dar şi antichizant, tot mai orientat
spre un neoclasicism molipsitor.
Vechimea avea un impact cert chiar asupra slujitorilor edificiilor bisericeşti. Fiind
de multe ori ei înşişi oameni educaţi, erau cei mai îndreptăţiţi să resimtă şi să manifeste
o admiraţie copleşitoare pentru însemnătatea bunurilor care le fuseseră încredinţate :
morminte, pomelnice, portrete, obiecte de cult, documente, cronici (Lemny, 2017,
pp. 185-190).
În preajma bisericilor, strămoşii erau la ei acasă. Nu întâmplător, încercând să imortalizeze un episod glorios al domniei sale, principele Nicolae Mavrogheni îi dădea forma
unei icoane ; aici el apare răsplătindu-şi ostaşii care luptaseră cu vrednicie împotriva
austriecilor. Zugrăveala stângace era saturată de inscripţii lămuritoare. Întâmplător, anul
înscris de meşter este cel al începutului Revoluţiei Franceze, 1789, foarte relevant pentru a marca ritmurile diferite în care evoluau lumile europene.
Acelaşi domnitor comandase şi un tablou al propriei încoronări (din 1786), pus
la vedere în sala tronului de la curtea domnească din Bucureşti (Theodorescu, 1987,
vol. II, pp. 156-157). Era un vechi obicei aulic, cel al expunerii de sine - prin propriile însemne ori prin invocarea unor strămoşi remarcabili - în centrele efective ale
puterii laice, neîndoielnic mai presantă decât cea ecleziastică. Puterea laică îşi va impune
în curând o preeminenţă incontestabilă, transferând simbolurile trecutului din zona
aproape exclusivă a vieţii bisericeşti spre aceea a mizelor lumeşti.
Şi iată un pas din cursul acestei treceri : în 1797, smeritul Vasile Popovici din
Suceava picta pe pânză portretul preţios al lui Ştefan cel Mare, copiat după un alt chip
foarte vechi - foarte probabil păstrat tot între comorile bisericeşti. Lucrarea îi va
rămâne tot la Putna, devenind sursă de inspiraţie pentru litografiile lui Gheorghe Asachi
(1788-1869) (Lemny, 2017, p. 186), care au dominat mare parte din secolul următor,
prin varii forme şi finalităţi. Un tablou în ulei de mari dimensiuni (tăcut de pictorul
vienez J. Miller), care copia una dintre lucrările lui Asachi (Testamentul politic al lui
Ştefan cel Mare), a tăcut parte, de pildă, din amplul decor regizat tot de Asachi pentru festivităţile publice organizate în onoarea domnitorului Mihail Sturdza în 1834
(Ungureanu, 2007, p. 137). Era o inovaţie riscantă, căci românii nu ştiau încă rostul
unor astfel de mobilizări publice, inspirate din ceremoniile triumfale antice şi revigorate cu succes în ţările occidentale. "Pe la noi, la acest feliu de paradie, unii înjură,
alţii scuipă şi muierile blestemă", nota Dinicu Golescu, uimit de succesul unei procesiuni imperiale la Viena, care degaja o armonie de bun-gust între conducători şi
supuşii lor.
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Posteritatea a făcut o alegere clară între cele două cazuri amintite - picturile comandate de Mavrogheni şi cele executate în cinstea lui Ştefan cel Mare. Nici puterea bisericească, nici cea domnească nu i-au fost suficiente prinţului fanariot, dornic de o
recunoaştere durabilă a meritelor sale. Abia periclitarea relicvelor lui Ştefan (prin
ocuparea Bucovinei de către Imperiul Austriac, în 1775) a dat un imbold celor care
trăiau încă în umbra amintirii sale, făcându-i să caute mijloace pentru a salva şi a resuscita un model de virtuţi princiare inegalabil.

O galerie de eroi naţionali: pragmatism,
politică şi romantism
Ştefan cel Mare pare să fi fost reprezentantul prin excelenţă al bunilor domni din vechime
(Lemny, 2017, p. 186), util pentru orice fel de povestire. La nevoie, cunoscătorii trecutului puteau invoca şi alte personaje, de la cele ale Antichităţii (Alexandru Macedon,
Darius, Traian, Domiţian) până la domnii care puseseră bazele instituţiilor şi proprietăţilor din ţările valahe (Dragoş, Alexandru cel Bun, Vasile Lupu ş.a.) (Lemny, 2017,
pp. 192, 207). Dar, încă o dată, trebuie să ţinem cont de faptul că nu informaţia (obiectivă), ci afectele (asumate personal) care motivau cunoaşterea au înclinat balanţa spre
reprezentativitatea atribuită sau nu celor invocaţi.
Necesare deopotrivă în pricini banale de judecată pentru diverse bunuri sau „hotare"
şi în preambuluri pretenţioase ale unor memorii şi acte contractuale politice, asemenea figuri istorice reper au ajuns şi în noile curente ale vremii, cum ar fi patriotismul,
apoi na/ionalismul - noţiuni care astăzi ni se par similare, dar care multă vreme nu
au coincis.
Ajungând treptat la modă, patriotismul putea fi invocat în mai multe situaţii : pentru
a dezvolta loialitatea faţă de imperiile multietnice (cum era cel austro-ungar), pentru a
propune o nouă devoţiune faţă de idealurile antice ale civismului, pentru a „deştepta"
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o naţiune din letargia secolelor în care părea să-şi fi uitat identitatea şi drepturile. Când,
dincolo de confidente şi documente cu circuit închis, avem nu numai poezii (Iancu
Văcărescu, în 1819) sau discursuri edificatoare (Tudor Vladimirescu, în 1821), ci chiar
şi manuale de patriotism , cum era cel publicat la Iaşi în 1829 (Lemny, 2017, p. 217),
putem spune că se conturează deja o altă epocă în ceea ce priveşte utilizările publice
ale trecutului.
Manualul invocat mai sus semnalează noi mijloace de persuasiune : tipăriturile, pe
de o parte, şcoala, pe de altă parte ; nu ne referim la noutăţi absolute, ci la o anume
expansiune cantitativă, însoţită de o redimensionare simbolică. Întemeietorii unor instituţii culturale şi patriotice ale vremii - Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu (1817-1891),
Gheorghe Lazăr (1779-1823), Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) - sunt, nu întâmplă
tor, preocupaţi să dezvolte marile vehicule de construire a opiniei publice : tiparul,
publicaţiile periodice, şcoala, dar şi teatrul „naţional", festivităţile şi monumentele
publice, amenajările urbanistice. Ei au pus, într-adevăr, bazele instituţionale ale modernităţii şi identităţii româneşti, chiar şi atunci când au fost însărcinaţi oficial cu aplicarea
precauţiilor cerute de cenzura vremii, cum a fost cazul lui Gheorghe Asachi.
După cum îşi amintea revoluţionarul paşoptist Christian Tel1, la cursurile de istorie
ţinute de Gheorghe Lazăr „mergea lumea şi-l asculta ca pe un profet". Cu înflăcărare,
el povestea „marile fapte ale strămoşilor noştri, făcea să se cunoască luptele şi virtuţile
patriotice ale bărbaţilor care au ilustrat [glorios] naţiunea". Atent, el distribuia recunoştinţa cuvenită atât eroilor (voievozii Mihai, Ştefan, Mircea), cât şi apostolilor regene
rării naJionale, cum au fost Văcăreştii, Şincai, Petru Maior (Cornea, 2008, p. 66).
Această distincţie opera de mult timp în Europa Occidentală, cu accente iluministe,
raţionaliste, apoi critic-revoluţionare (ulterior şi naţionaliste). Majoritatea eroilor pro
veneau din rândul conducătorilor politici şi militari de rang princiar sau măcar aristocratic, remarcaţi pentru faptele lor excepţionale, pe când oamenii mari/iluştri (grands
hommes) se evidenţiaseră prin creaţii şi inovaţii de răsunet în literatură, ştiinţe, tehnică,
arte, filosofie, adesea în pofida unor origini sociale modeste (Ozouf, 1997, pp. 156-158).
Ei făceau onoare deopotrivă ţării lor şi umanităţii în general.
La noi, o astfel de atenţie asupra nuanţelor apare târziu, la nivelul claselor superioare,
cel puţin prin educaţie. Marele logofăt Dinicu Golescu, de pildă, aducea elogii laborioase, deşi poate imprecise factual, unor asemenea oameni mari , admiţând că nici el nu
îi ştia pe toţi, dar că acesta ar trebui să fie modelul prin excelenţă al contemporanilor,
pentru calitatea lor de „începători şi săditori de or[i] ce bine şi iubitori de om şi folositori de obşte".
Dar manualele de istorie „naţională", mai ales cele de şcoală primară, concepute
tocmai pentru a crea o bază identitară cât mai largă social, nu ajungeau la o astfel de
complexitate, inventariind sârguincios domnitorii „de seamă" şi războaiele neamului.
Biografia lor a rămas timp de peste un secol reper de bază al naraţiunii istorice cu
misiune civică şi didactică.
Mai mult, primele manuale - publicate de Aaron Florian (1805-1887) în 1839 şi de
Ion Albineţ (1815-1878) în 1845 -, deşi se doreau naJionale, aveau în vedere strict
istoria fiecărui principat, fapt menţionat chiar din titlu. Autorii înşiruiau aici domnitorii
după obiceiul vechilor cronicari. Delimitarea era firească pentru contemporani : copiii
trebuiau să cunoască istoria statului în care locuiau, învăţătura urmând să întărească
respectul cuvenit stăpânirii, autorităţii politice şi administrative în uz. Cenzura era foarte
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atentă la astfel de situaţii, în mod special când era vorba de cărţi şcolare. NaJional
însemna românesc în sensul larg lingvistic şi confesional, dar cu aplicaţie politică pe
structurile de putere deja existente.
Privind dinspre Bucureşti, istoria Moldovei nu intra nici măcar în paginile de "istoria lumii", care deplângeau însă dezbinarea fraţilor români care îşi tăcuseră o vreme
stăpâniri separate, de o parte şi de alta a Oltului ; a fost nevoie de acţiunea energică a
unui print valah de peste munţi ca să-i unească şi să dea Ţării Româneşti forma sa clasică (Radu Negru, duce de Făgăraş şi Amlaş). Într-o astfel de lucrare, Moldova era
pomenită doar pasager, atunci când autorul povestea despre norocitele războaie duse de
Mihai Viteazul, cel care voise să resusciteze vechiul regat al Daciei, dar nu a reuşit să
unească decât trei dintre ţările cuprinzând teritoriile vizate. Menţiunea era inclusă într-un
capitol special al istoriei universale redactat de Aaron Florian, destinat doar Principatului
Ţării Româneşti.
Cărturarii ardeleni sau bănăţeni erau mai predispuşi să se informeze cu privire la
figurile meritorii din ambele Principate. Aşa ne indică programele editoriale anunţate
de Zaharia Carcalechi, Damaschin Bojincă sau Ioan Maiorescu, vizând tipărirea unor
broşuri biografice sau episoade în periodicele vremii dedicate lui Dimitrie Cantemir, Radu
Şerban, Radu Negru, Dragoş, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul (Cornea,
2008, p. 427). Dincolo de figurile emblematice ale Antichităţii comune daco-romane
sau de voievozii amintiţi, ei au propus şi câteva efigii reprezentative pentru propriile
ţinuturi, cum a fost Iancu de Hunedoara, căruia Damaschin Bojincă i-a dedicat o primă
biografie (Mitu, 1997, p. 283). Astfel de lucrări aveau alt public decât manualele:
matur, presupus educat şi capabil să evite ori să-şi asume eventuale culpabilizări. Erau
o modalitate de a compensa constrângerile administraţiei străine (habsburgice), ostilă

educaţiei

naJionale

româneşti.

Abia după unirea din 1859 manualele au reuşit să expună o galerie comună de stră
moşi, reunind figurile voievodale ale celor două Principate. Se ajunge chiar la invocarea
eroismului românesc din afara graniţelor ţării : figura lui Iancu de Hunedoara (Ioan
Corvin) era cea mai frecventabilă, el interferând şi cu alte personaje remarcabile ale
vremii (Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş). În primele două decenii după unire avem deja
bine conturată galeria naJională de personaje istorice (Murgescu, 1999, pp. 186-202),
dominată ferm de cele două embleme ale Principatelor, Ştefan cel Mare şi, respectiv,
Mihai Viteazul. Ea va rămâne fundamental neschimbată în secolele următoare, cunoscând
adăugiri consistente în urma realizării Marii Uniri din 1918 şi în timpul regimului
comunist (1947-1989). Acesta din urmă a intervenit însă şi punitiv, ocultând sau denaturând reprezentări consacrate ale imaginarului colectiv, în special din zona monarhică
şi aristocratică.

În literatura de inspiraţie istorică, această „diviziune a muncii" de elogiere pe criterii regionale a rămas vizibilă în mare parte în secolul al XIX-lea (Drace-Francis, 2018,
p. 1295). Anumite resentimente şi devotamente locale au rămas active şi dincolo de
acest reper cronologic. În 1922, de pildă, un cunoscut memorialist şi istoric acuza deschis „egemonia muntenească", care împiedicase cinstirea corespunzătoare a memoriei
lui Grigore Ghica al V-lea al Moldovei (1849-1853; 1854-1856), căruia nu i se ridicase
nici măcar un bust, după cum nota nemulţumit Radu Rosetti (1853-1926); întâmplător,
era vorba despre bunicul său matern.
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În panteonul moldovenesc, nu el, ci înaintaşul său Grigore al Iii-lea Ghica, decapitat în 1777 de turci chiar în laşi, a rămas figura cea mai onorată a familiei. Cazul său
a provocat de la început reacţii de durată ale opiniei publice europene, care a insistat pe
ideea sacrificiului suprem pentru patrie şi pentru apărarea Bucovinei luate de austrieci
(Amăriuţei, 2017, pp. 274-280). Fenomenul se datorează unei joncţiuni fericite de fluxuri comemorative vehiculate prin varii mijloace literare, folclorice, artistice, didactice,
uneori motivate şi politic, de provenienţă deopotrivă locală, panromânească, dar şi
internaţională (Amăriuţei, 2017, pp. 274-307).
Tot mai aglomerate între coperţile cărţilor şcolare, biografiile prinţilor riscau să
devină simple stereotipii, întrerupte doar prin jocul datelor de strictă identificare nominală şi cronologică. Pentru a se evita deprecierea celor cu adevărat importanţi, s-a recurs
la mijloace auxiliare : intercalarea unor ilustraţii şi fragmente literare, menţionarea unor
personaje secundare edificatoare (vezi lucrarea lui Gheorghe lutiş, 2013), cu o insistenţă
care este un alt mod de a-i recunoaşte pe cei mai importanţi, prin investiţia în personajele secundare şi în anecdotica însoJitoare. Ştefan cel Mare s-a bucurat din nou de
preferinţa clară a autorilor, de la primele demersuri ale lui Gheorghe Asachi ; el este
cel care a inventat practic celebrul episod - încă vehiculat - al dialogului patriotic între
domnitorul retras din faţa armatei turceşti şi mama sa intransigentă, care nu îi permitea
să se refugieze în Cetatea Neamţului. Mihai Viteazul îl urma îndeaproape. Dar şi Mircea
cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Bogdan al Iii-lea cel Chior, Neagoe Basarab, Petru Rareş, Matei
Basarab, Vasile Lupu sau alţii au câştigat în timp acest privilegiu al extinderii narative
şi descriptive prin diverse asocieri.
Reuşita povestirii de manual - nu doar de istorie, pentru că informaţii despre trecut
erau presărate şi în lucrările de geografie, ,,cronologie", morală, citire, catehism ş.a. - se
proba doar formal (în cursul examinărilor prescrise), prin asimilarea unei cantităţi cât
mai mari de cunoştinţe. Pe termen lung, ele trebuiau să întreţină emoţii şi atitudini
pozitive : admiraţie faţă de strămoşi, respect faţă de autorităţi, încredere în capacităţile
proprii şi într-un viitor pozitiv, recunoaşterea unor valori superioare, considerate de
obicei inaccesibile celor mici sau „de jos" (frumosul, binele, adevărul), chiar şi atunci
când ele erau propuse în lucrări de calitate mediocră.
Dascălii au observat că manualul însuşi trebuia sprijinit pe alte căi, dezvoltate timpuriu de mediul şcolar şi amplificate odată cu extinderea învăţământului na/ionat :
excursii în locuri ale memoriei consacrate, serbări, concursuri, tablouri şi hărţi istorice
relevante, colecţii de obiecte vechi sau de reproduceri după acestea, festivaluri comemorative. Ele au devenit o preocupare tot mai frecventă deopotrivă pentru autorităţile
şcolare şi pentru dascălii inimoşi (vezi Istoria şcoalelor. 1800-1864 de V.A. Urechia
sau sinteza de istorie a învăţământului semnată de Anghel Manolache şi Gheorghe
Pârnuţă, 1993).
Un alt mijloc de educaţie alternativă rutelor şcolare clasice, adresat cu precădere
adulţilor, a fost teatrul , după cum o mărturisea entuziasmat Dinicu Golescu. La început
de secol era încă puţin apreciat de publicul din Ţările Române, având un repertoriu
antichizant sau doar fantezist şi evitând limba naţională ; era o inadecvare previzibilă
pentru o instituţie occidentală transpusă aleatoriu pe meleagurile noastre. Se adresa, la
început, doar celor care foloseau, între semnele distincţiei lor sociale, greaca, franceza
sau limba nemJască (aceasta din urmă fiind vinovată, după Dinicu Golescu, de nefrecventarea teatrului din Bucureşti).
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Dar primele adaptări la impulsurile autohtone au avut un succes atât de mare, încât
au creat deopotrivă public, autori şi instituţii de pregătire artistică ; ele sunt, de altfel,
printre primele forme de şcolarizare vocaţională din Principate, prioritate care ar putea
părea bizară celor care nu înţeleg impactul vieţii artistice modeme din epocă.
Cine erau eroii primelor piese istorice naţionale ? Printre primii s-au numărat Dragoş
Vodă (1834, Gheorghe Asachi) - piesă dedicată sugestiv urcării pe tron a lui Mihail
Sturdza -, dar şi Petru Rareş (1837, acelaşi autor). Pe lângă inevitabilul Ştefan cel Mare,
urmau să apară Bogdan al Iii-lea, Alexandru Lăpuşneanu şi tot mai multi alţii. În Ţara
Românească, Cezar Bolliac îi dedica o piesă lui Mihai Viteazul - subiect preferat în
Muntenia, dar agreat şi în Ardeal; Bolliac a continuat cu numeroase alte producţii
de gen.
Drama istorică va continua să prospere în tot cursul secolului al XIX-lea; teatrul a
lăsat însă un spaţiu mai amplu personajelor pitoreşti (chiar şi celor "negative"), episoadelor pasagere şi unui trecut semificţional, dar cu potenţial formativ civic şi estetic
(Massoff, 1961, pp. 372-374, 471-476; Coşeriu, 2005, pp. 128-145, 226-238).
Revoluţia de la 1848 a dat un impuls definitiv coagulării panteonului naţional - chiar
în jurul figurii tragic glorioase a lui Mihai Viteazul -, iar revoluţionarii vor deveni, la
rândul lor, subiecţi ai mitologizării istorice. Nu a fost o evoluţie liniară, căci în primele
decenii postrevoluţionare disputele politice asupra meritelor şi vinovăţiilor fiecăruia au
complicat memoria celor petrecute şi posteritatea personajelor implicate (vezi lucrarea
lui Mihai Chiper, 2015).
Acestui episod marcant de istorie naţională îi datorăm adăugarea cu succes a unor
figuri militante din trecut (Horea, Tudor Vladimirescu), dar şi crearea altui strat eroizant,
opus figurilor clasice de prinţi ai lumii sau ai spiritului ("oamenilor iluştri"): cel al
revoltaţilor, al justiţiarilor virulenţi, vizionari şi gata de sacrificiu personal în numele
unei cauze colective. Profilul lor era cuprinzător : lideri şi participanţi la insurecţii
oricât de sângeroase sau de nerealiste ; haiduci identificabili la limita între tradiţia orală
şi informaţia istorică (Baba Novac, Iancu Jianu, Toma Alimoş); cărturari transfiguraţi
de misiunea asumată (Nicolae Bălcescu, Ion Heliade-Rădulescu); războinici charismatici (Avram Iancu), oameni politici inspiraţi (Mihail Kogălniceanu). Chiar şi femeile
intră în rol - Ana Ipătescu sau Maria Grant (soţia lui C.A. Rosetti), de exemplu - îmbogăţind, o dată în plus, repertoriul actorilor istorici exemplari.
Un alt personaj propus cu succes de paşoptişti a fost eroul colectiv ; nu doar poporul ca formă de coabitare efectivă sau geniu alegoric al naţiei, ci unele grupuri meritorii, cum au fost pompierii care s-au sacrificat în luptele cu turcii din Dealul Spirii la
13 septembrie 1849 (Chiper, 2015, pp. 148-152). Analizând ilustraţiile de presă ori de
manual, putem bănui că imaginile au contribuit mai mult decât textele la imprimarea
unor astfel de idei în memoria colectivă. În secolul următor, grupul militant va fi personajul preferat al propagandei comuniste, care şi-a găsit aici precursorii preferaţi.
Revoluţionarii paşoptişti au inovat şi în ceea ce priveşte mijloacele de persuasiune
publică, regizând ceremonii şi acţiuni publice de impact : difuzarea de bilete-manifest,
procesiuni, adunări, popularizarea unor portrete şi simboluri pilduitoare (steaguri,
cocarde, portrete), organizarea unor societăţi culturale militante, spectacole de teatru şi
muzică "naţionale". Ele se vor relua, în anii complicaţi dinaintea Unirii Principatelor
sau cu prilejul altor acţiuni politice de amploare (cum a fost mişcarea memorandistă din
Ardeal), rămânând în repertoriul activiştilor moderni ai memoriei politice şi istorice
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(Mihalache şi Mihalache, 2018). Au fost relansate de fiecare dată când timpurile au
provocat tulburări serioase, prin războaie, revoluţii, schimbări de regim politic ş.a.
Abuzate propagandistic în deceniile comuniste, acestea vor pierde mult din forţa civică
iniţială, fără să dispară complet.
Abia odată cu generaţia paşoptistă putem vorbi despre o pictură istorică românească
în sens modem, care a lăsat urme adânci în imaginarul istoric naţional. Concepţia era
de inspiraţie cert occidentală, adaptată posibilităţilor şi îndemânării autorilor : portrete
de "patrioţi" sau de „revoluţionari" (individuale sau grupate), evenimente reproduse
mai mult sau mai puţin fidel, personificări şi alegorii politice, peisaje care amestecau
ruine evocatoare cu trimiteri la prezent şi idealuri de viitor (Frunzetti, 1991, pp. 50-86,
166-196, 201-205; Cosma, 1986, pp. 36-72; Ionescu, 1990, pp. 232-248). Succesul
acestor lucrări se poate estima prin circulaţia extinsă a reproducerilor şi a transpunerilor în alte forme şi materiale, care a continuat şi în secolul următor.
Treptat, excesul de fantezii paseiste şi stângăcii amatoriste a lăsat locul profesionalizării şi unei documentări tot mai riguroase, care apela insistent la informaţii şi imagini
cât mai veridice, căutate şi în străinătate. În acest sens, este interesant să notăm că
Nicolae Bălcescu a dat nu numai tonul unei istoriografii critice care onora marile figuri
ale neamului (prin celebra sa monografie dedicată lui Mihai Viteazul), ci şi unei tradiţii figurative corespunzătoare, bazată pe portretele de domnitori români pe care le-a
descoperit la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Naţionale din Paris (Frunzetti, 1991,
p. 50), domnitori ai Ţării Româneşti, mai precis.

Regatul care a consacrat o naţiune
Rămânând în registrul vizual şi al documentării în Occident, revenim la monumentul
comemorativ ridicat în amintirea lui Grigore al Iii-lea Ghica. Era printre primele de
acest tip, fiind preconizat încă din 1860 de Gheorghe Asachi, după unul dintre portretele
care i se dedicaseră în străinătate. A fost finalizat (dar nu în forma gândită de el) abia
în anii 1875-1876, ca replică la faptul că autorităţile din Bucovina sărbătoreau un secol
de stăpânire habsburgică în teritoriul anexat în 1775. Este semnificativ faptul că, pentru
a compensa imposibilitatea de a ajunge personal la ceremonia inaugurării monumentului,
Carol I a trimis din partea sa bustul lui Grigore Ghica comandat sculptorului Carol
Storck (Amăriuţei, 2017). Războiul de Independenţă, început la scurt timp după aceea,
a adus ansamblului omagial o nouă încărcătură simbolică. Invocarea sa devenea sinonimă
cu angajamentul eliberării şi readucerii Bucovinei în cuprinsul ţării.
Statuile s-au impus greu în spaţiul public românesc ; la mijlocul secolului, Nicolae
Filimon încă descria, sârguincios, monumentele ridicate „crailor" din Viena, ele neavând
un echivalent artistic la noi. Trecuseră deja câteva decenii de la călătoriile lui Dinicu
Golescu, care le privise cu aceeaşi admiraţie. Confruntat pentru prima dată cu asemenea
monumente, logofătul muntean nici nu găsise pe loc un termen echivalent în limba
română, fiind nevoit să apeleze la limba greacă pentru a se referi la o statue.
Abia în ultimul sfert al veacului al XIX-lea oraşele României începeau să ridice
primele monumente menite să onoreze personaje istorice deosebit de însemnate. Era
perioada unei reale supraproducţii statuare în Europa când ideologiile, prosperitatea şi
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tehnicilor de lucru revărsau asupra oraşelor o avalanşă de sculpturi ;
privind retrospectiv, s-a vorbit despre o statuomanie a epocii (Agulhon, 1988,
pp. 137-138). Aceasta va atrage după sine o stereotipizare a repertoriului şi a mijloacelor de expresie, care se poate recunoaşte şi în monumentele ridicate la noi (realizate
predominant de artişti străini sau români formaţi în Occident).
Întârzierea constatată la noi nu era cauzată numai de costurile mari sau de nevoia de
a obţine bunăvoinţa administraţiei publice, ci şi de disputele publice aprinse care însoţeau
de obicei realizarea lor, căci statuile sunt evenimente publice (Barbu, 2015, p. 11).
Participarea la edificarea unei statui era un fapt onorant şi exprima opinii ferme pro sau contra - unei idei, persoane ori politici anume. Se formau comitete de patronaj, se
făceau subscripţii publice - o şansă de afirmare şi pentru cei cu mijloace materiale
modeste-, se organizau spectacole şi conferinţe pentru colectarea sumelor necesare, se
urmărea cu ardoare lista donatorilor, se aduceau mulţumiri publice ş.a.
Ulterior, în jurul statuii se desfăşurau ceremonii comemorative mobilizatoare, care
continuau să întreţină participarea publicului la viata postumă a personajului respectiv ;
ba chiar se căutau mijloace de extindere a forţei sale evocatoare, urmărindu-se o adevărată muzeificare a personajului reprezentat, prin orice vestigii relevante sau, dimpotrivă, prin asocierea cu instituţii de impact social (Mihalache, 2014, pp. 64-68, 113,
119). Astfel, un admirator propunea construirea unui orfelinat în apropierea statuii lui
Alexandru Ioan Cuza - pandant al Azilului "Elena Doamna" din Bucureşti - pentru ca
ea să nu rămână doar o simplă atracţie turistică, ci să fie emblema convingătoare a unui
spirit devotat patriei (Mihalache, 2014, p. 121).
Exact marile simboluri ale istoriei noastre (Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru
Ioan Cuza) au provocat cele mai virulente polemici, unele având şi implicaţii internaţi
onale (Mihalache, 2007, pp. 150-199; Brătescu, 2015, pp. 39-102). În pofida conotaţiilor
ideologice panromâneşti, plasamentul lor în teritoriu indica persistenta ataşamentelor
regionale (moldovenii erau onoraţi în Moldova, muntenii în oraşele din sudul ţării).
Exista o justificare - nevoia de a onora şi locul în care activase personajul ; dar pe
termen lung s-a menţinut o departajare încă vizibilă a preferinţelor pentru unele sau
altele dintre figurile de seamă ale istoriei naţionale, în funcţie de provenienţa lor sau a
publicului.
La rândul lor, statuile vor fi reproduse în pagini de manuale, ilustrând cărţile de
istorie, gazetele, cărţile poştale ş.a., identificându-se şi mai profund cu personajul căruia
îi dăduseră un plus de consistenţă. Ele alimentau o adevărată pedagogie civică, adresa
bilă oricărei vârste, dincolo de orice bariere culturale sau politice.
Apariţia statuilor se leagă şi de o reconfigurare a spaţiului urban în general. Eforturile
de sistematizare au fost mai vizibile după mijlocul secolului, când în principalele oraşe
au apărut străzi, poduri, pieţe publice şi chiar cimitire noi. Ele vor deveni spaţii de
expunere publică şi prilej de instituire a unor noi practici comemorative, de la numele
dat străzilor şi pieţelor până la monumentele funerare mai mult sau mai puţin elaborate
şi costisitoare. Timpul a făcut ca adevăratul panteon al naţiunii - în sensul galeriei
,,oamenilor mari", cărturari şi aristocraţi luminaţi - să fie mai bine reprezentat în cimitirele mari ale Iaşului (,,Eternitatea") şi Bucureştiului ("Şerban Vodă" sau „Bellu"),
decât într-un templu sau muzeu special amenajat. Din nou, tradiţia populară autohtonă
a onorării morţilor şi a mormintelor s-a dovedit utilă pentru adaptarea şi asimilarea unor
practici occidentale.
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Expunerea publică a luat şi alte forme în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la
imboldul imperiilor europene aflate în plină expansiune economică, politică şi culturală.
Între ele, amintim „expoziţiile internaţionale", prezentând tot ce aveau imperiile mai
reuşit în materie de resurse şi artefacte proprii (sau coloniale). România nu putea rata
un astfel de prilej, care îi oferea o nesperată şansă de afirmare în străinătate.
Tentative existau încă din 1851, când Moldova a trimis la Londra câteva produse,
amplasate în pavilionul suzeran otoman. În comitetul de organizare a participării îi
regăsim pe Gheorghe Asachi şi pe Mihail Kogălniceanu, ceea ce spune deja mult despre
viziunea propusă. Între piesele trimise (o hartă, statistici, cuvântări ale domnitorului
Mihail Sturdza etc.) găsim şi Descrierea Moldovei, opera principelui Dimitrie Cantemir
(Vlad, 2001, pp. 23-24). Era începutul reinvocării gloriei internaţionale a prinţului
moldav, ajuns un personaj în ascensiune al panteonului naţional.
Când Principatele Unite au fost invitate să participe la expoziţia de la Paris din 1867,
Alexandru Odobescu a fost numit responsabil pentru organizarea acţiunii. El a trasat
atunci reperele fundamentale ale imaginii naţionale de uz extern. România a fost aşezată
în termenii Occidentului contemporan : vestigii arheologice, costum popular, artă modernă
şi realizări arhitecturale de excepţie. Astfel, Tezaurul de la Pietroasa, mănăstirea ridicată
de Neagoe Basarab la Curtea de Argeş şi Biserica Trei Ierarhi ctitorită de Vasile Lupu
la Iaşi au devenit embleme ale culturii româneşti (Vlad, 2001, p. 26). Li se vor adăuga
nu peste mult timp ctitoriile brâncoveneşti, repere de bază pentru viitorul stil arhitectonic nearomânesc. Nostalgiile imperiale (daco-romane şi bizantine), îmbinate cu impulsurile romantice ale ruralismului, primitivismului şi exotismului, compensau o prezenţă
încă redusă la capitolul produselor industriale şi al modernizării în general. În afara
obiectelor propriu-zise, s-a simţit nevoia prezentării pe scurt şi cât mai elogios a istoriei
naţionale. Naraţiunea era construită, evident, în jurul figurilor centrale: principii remarcaţi pentru faptele lor de arme sau de patronaj cultural.
Aceasta ar fi şi noutatea spre care au dus asemenea expoziţii : nevoia de a evidenţia
mai bine valenţele patrimoniului nostru istoric, punându-se altfel în valoare domnitorii,
alături de cărturarii sau artiştii remarcabili ; pe cât posibil, se insista asupra celor deja
recunoscuţi cândva în străinătate. Participarea la Expoziţia Universală de la Paris din
1889, coordonată de printul George Bibescu, consacra definitiv această abordare sub
deviza: ,,România, cea mai occidentală ţară din Balcani" (Vlad, 2001, p. 64).
Expoziţiile devin o modă pentru români şi la ei acasă, iar ideea păstrării, refacerii
şi expunerii obiectelor sau monumentelor de patrimoniu se instituie defmitiv, trecând
prin tot mai multe comitete, legi şi înfiinţări de muzee naţionale. Şi astfel, în afara
obişnuitelor politizări conjuncturale, eroii neamului intră în mecanisme birocratice,
financiare şi mediatice tot mai complexe. Chiar şi ruinele romantice, cu tot cu umbrele
lor glorioase din trecut, intră în evidenţa statului.
Toată această muncă de construcţie şi difuzare a unui panteon de eroi naţionali nu a
rămas fără consecinţe. Dacă la începutul secolului educaţia începea cu poveşti din vieţile sfmţilor şi ale eroilor antici din cărţile populare, pe care orice om cât de cât învăţat
le ştia - după cum îşi amintea Ion Ghica (1816-1897) -, în a doua jumătate a secolului
acestora li se adaugă figurile marilor voievozi ai fiecărui principat ; în Moldova, de
pildă, era vorba despre Ştefan cel Mare, Bogdan al Iii-lea cel Chior, Petru Rareş,
Movileştii, Vasile Lupu (nota Radu Rosetti).
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În preajma sfârşitului de secol, glorificarea celor intraţi în panteonul neamului era
un fapt complet însuşit şi instituţionalizat, prin festivităţi la scară naţională, dirijate cu
atenţie prin intermediul organelor administrative locale şi cu participarea masivă a lumii
şcolare. Comemorarea bătăliilor de la Călugăreni (1595) sau de la Războieni (1476), pe
care cunoscutul ministru al Învăţământului Spiru Haret dorea să le permanentizeze, a
fost un prim semnal ; dar nimic nu s-a comparat cu amploarea marcării a patru secole
de la moartea lui Ştefan cel Mare, în 1904, pentru care Haret a reuşit să mobilizeze o ţară
întreagă (Mihalache, 2012, pp. 162-163). Celebrarea semicentenarului Unirii Principatelor, în 1909, organizată tot de el, nu a avut aceeaşi anvergură, dar a reuşit să impună
o tradiţie imbatabilă în şcoli şi în afara lor : sărbătorirea zilei de 24 ianuarie 1859 şi
omagierea publică anuală a figurii domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Ce a mai

rămas

de făcut secolului XX

În primii săi ani, noul secol părea să decurgă firesc din acumulările precedente. La Belle

Epoque nu anunţa ceea ce, după un timp, se va numi secolul războaielor mondiale şi al
totalitarismelor. Expansiunea accelerată a tehnologiilor - inclusiv militare - şi intruziunea agresivă a politicii nu numai în viata publică, ci şi în sfera privată au deturnat acest
început promiţător.
După cum am văzut, în linii mari, panteonul eroilor naţionali era deja stabilit. Noile
mijloace şi tehnici de consacrare au mărit doar participarea publică la un cult acceptat.
Prin noile mijloace de difuzare - fotografia, cinematograful, radioul, iar mai târziu şi
televiziunea - care vor schimba masiv obiceiurile cotidiene, eroii au ajuns mai prezenţi
ca niciodată, în cele mai modeste locaţii, dar cu aceeaşi misiune, de a personifica idealuri recomandabile. Existau şi alte căi de propagare, nu neapărat noi, ci mai curând
redescoperite, apte să producă efecte de durată : medalistica şi numismatica, afişele,
timbrele, toate difuzând intens simbolurile naţionale. Noi erau frecventa şi cvasisimultaneitatea apelului la ele.
Şi alte specii ale comunicării publice, de mult cunoscute, au evoluat interesant. Astfel,
dezvoltarea teatrului, literaturii şi periodicelor dedicate copiilor au adăugat un plus de
consistenţă aurei eroice a personajelor istorice abordate. De fapt, de-a lungul timpului,
adresarea literaturii istorice de popularizare s-a specializat, ajungând la un moment dat
la nişe de public tot mai bine delimitate: copii (elevi), soldaţi, femei, ţărani, ,,minoritari" , mai ales în primele două decenii ale regimului comunist.
Muzeele au început să prolifereze şi să se specializeze la rândul lor; în 1918, de
exemplu, chiar înainte de încheierea conflagraţiei mondiale, a fost inaugurată prima casă
memorială din România : bojdeuca lui Ion Creangă din laşi. Instituţiile de tip muzeal
vor exploda cantitativ în timpul regimului comunist, care a produs deopotrivă dezvoltare
şi încremenire în tipare controlate politic în mod brutal. Nevoia de muzeificare a atins
paroxismul în special după mijlocul anilor 1970. Mai ales şcolile au fost afectate, fiind
obligate să organizeze „cabinete de istorie" standardizate - muzee în miniatură, dominate
de portretele eroilor naţionali şi ale liderilor politici ai momentului.
În general, în afară de evoluţia tehnică spectaculoasă, secolul XX a fost marcat de
o politizare excesivă, care a periclitat memoria colectivă printr-o propagandă agresivă
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pentru sau împotriva diferitelor simboluri identitare. S-a apelat chiar şi la constrângeri
sau invenţii mitologizante în numele diferiţilor "aliaţi externi" a căror ideologie nu
concorda cu tradiţiile locului ; mai ales în timpul regimurilor autoritare, eroii naţionali
au trebuit aliniaţi rigorilor de circumstanţă. Ne referim cu precădere la intervenţia
sovietică, care a durat cel mai mult, dar care nu a fost singura. Atât în anii premergători,
dominaţi de influenţa germană, cât şi ulterior, când se afişa un democratism de tip
occidental, dar neasimilat în profunzime, figurile neconcordante au fost lăsate în umbră,
iar cele convenabile aduse rapid şi destul de puţin credibil în prim-plan. Din cauza
"confecţionării" lor în regim de urgenţă, au lăsat puţine urmări.
Trecând în revistă cele petrecute, putem spune că întregul parcurs al secolului XX
a dus la o anume desacralizare şi diminuare a condiţiei eroice, dar şi la o democratizare
incluzivă a sa. Asistăm, pe de o parte, la tentaţia egalizării posterităţilor, iar pe de altă
parte, la o dorinţă de prezentificare, de extindere a calităţilor eroice - tot mai diluate,
ce-i drept - asupra contemporanilor. Între propagandă şi cultura de consum creată de
mass-media, oscilaţiile au creat spaţii nesigure, unde gloria se poate confunda cu pute
rea sau doar cu popularitatea.
Să ne reamintim că, între inovaţiile comemorative ale acestui secol contorsionat,
Primul Război Mondial a adus cu sine ideea onorării Eroului Necunoscut , paradox al
nemuririi în masă, opus ideii antice de evadare a individului din masa amorfă a celor
decedaţi. Legiferată în mai multe dintre fostele state combatante, în România a luat
forma Zilei Eroilor . Era un răspuns simbolic la numărul mare de victime, gândit să
neutralizeze o posteritate foarte expusă la derapaje politice.
Nu a fost suficient. Reiterând o secvenţă omagială paşoptistă, s-au ridicat monumente
alegorice în cinstea unor categorii aparte de eroi: sanitari, aviatori, dascăli - eroi "corporatişti", am putea spune, care aveau misiunea de a onora întregi branşe profesionale.
Era o cvasianonimizare a gloriei, satisfăcătoare pentru supravieţuitori. În paralel, fiecare
instituţie sau localitate încerca să-şi onoreze nominal eroii, să-i salveze pe plan local cel
puţin, acolo unde fuseseră cunoscuţi personal şi unde li se simţea încă lipsa.
Deceniile următoare, mai ales după al Doilea Război Mondial, au abuzat de ideea
glorificării, adusă cu forţa în prezent. Traseul a fost sacadat : de la sanctificarea martirilor pentru cauze momentan pierdute (socialişti, legionari, naţionalişti, monarhişti ş.a.)
sau cultul personalităţii liderilor comunişti s-a ajuns la negarea eroismului în sensul său
consacrat, prin titulaturi de genul Erou al muncii socialiste sau Mamă eroină.
În situaţiile de supralicitare, figurile tradiţionale ale panteonului naţional rezistau cu
greu amalgamării, mai ales că repertoriul se lărgise cu imagini inedite: femei (din
familia regală sau din nomenclatura comunistă), copii (Măriuca Zaharia, eroina de la
Mărăşeşti, bun model pentru pionierii patriei socialiste), alţi soldaţi, muncitori, artişti.
Luptând cu propaganda şi cu o cenzură dusă la absurd - devenită, practic, autocenzură-, memoriile colective şi-au găsit destulă fartă pentru a păstra mesajele identitare
de bază ; din nou, oralitatea, transmiterea subversivă, folclorul (mai ales cel urban, de
această dată) au generat continuitate şi stabilitate.
Dar unele dintre ofertele simbolice ale regimului au găsit ecou şi au rămas în zona
autoidentificărilor pe termen lung, iar aceste supravieţuiri s-au probat cel mai convingător după căderea liderului comunist Nicolae Ceauşescu, în decembrie 1989.
În varianta sa naţionalistă, comunismul românesc s-a interesat mult de „strămoşii
noştri daci". Astfel, Burebista a fost adus în faţa publicului, iar Decebal a câştigat un
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plus uriaş de popularitate, prin toate reconstituirile istorice dedicate culturii geto-dace.
De fapt, s-a mers şi mai departe în trecut, spre traci, spre culturile (e)neolitice (Cucuteni
fiind cea mai cunoscută) şi spre orice forme de preistorie probate pe teritoriul ţării. Ele
alimentează încă devoţiuni uimitoare, dar mărcile identitare ale istoriei noastre vechi se
bazează tot pe figurile dacice consacrate.
Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul au fost confirmaţi în funcţiile lor simbolice prin
serioase investiţii literare, dramaturgice, cinematografice, monumentale şi de toponimie
omagială. Liderii autoritari au beneficiat de admiraţia clară a "conducerii de Partid":
Vlad Ţepeş, în primul rând (încă foarte popular), dar şi Alexandru Lăpuşneanu, Ioan
Vodă cel Cumplit sau Tudor Vladimirescu. Dimitrie Cantemir s-a bucurat de o atenţie
specială, reprezentând, la nevoie, atât foloasele pretinsei prietenii seculare româno-ruse,
cât şi geniul autohton celebrat de occidentali. Mircea cel Bătrân a fost atât de convingător, încât a redevenit, într-un final, cel Mare (ca la început de secol). Alexandru Ioan
Cuza şi-a păstrat un loc de cinste, ca domn unificator, justiţiar şi demofil. Moş Ion Roată
i-a devenit un accesoriu obligatoriu, în paginile de manual şi în afara lor; i s-a amenajat şi o casă memorială în 1959, când s-a celebrat, cu mare fast şi cu o reală participare
populară, un secol de la Unirea Principatelor.
Revoluţionarii, răsculaţii şi haiducii patrioti au fost serios propulsaţi de regim, de la
Horea, Cloşca şi Crişan până la eroii unei mişcări subversive socialiste şi comuniste
cvasinecunoscute din Regat. Paşoptiştii (muntenii, în special) au fost preferaţi în mod
clar, după cum am amintit deja.
Artiştii, literaţii şi inventatorii au dobândit o vizibilitate necunoscută până atunci,
fiind de folos regimului, care exalta calităţile native ale românilor, dar şi ale „naţiona
lităţilor conlocuitoare", care au primit, concesiv, câteva fotolii în galeria strămoşilor
onorabili (revoluţionari, poeţi, muzicieni).
Căderea sistemului totalitar în 1989 nu i-a afectat corespunzător şi pe eroii săi favoriţi; doar le-a scăzut din vizibilitate şi, eventual, le-a redistribuit meritele. Din rezerva
modelelor istorice sigure, unele personaje urmau să fie extrase doar la cerere, pentru
un public-ţintă verificat sau pentru un scop anume.
Eroii colectivi au rămas necesari, mai ales în formatul martirizant al victimelor
regimului comunist. Chiar prăbuşirea dictaturii ceauşiste a fost direct legată de jertfa
celor care au participat la luptele de stradă din decembrie 1989. Ideea de sacrificiu s-a
extins apoi asupra tuturor celor ucişi în locurile de detenţie, de-a lungul deceniilor de
opresiune; astfel s-a legiferat, într-un târziu (2017), ca reper comemorativ data de
14 martie 1948, când au fost arestaţi "peste 10.000 de tineri". Şi alte victime şi-au aflat
recunoaşterea, cel puţin din partea unor comunităţi sau autorităţi ; victime ale
Holocaustului, ale violentelor produse ori suportate de legionari, ale ciocnirilor etnice
(între români şi maghiari, de obicei) sau confesionale (între greco-catolici şi ortodocşi).
Există o deplasare clară de accente de la idealul eroului care trăieşte pentru a muri
(glorios) spre victima care nu şi-a dorit un astfel de sfârşit, dar a obţinut, compensatoriu, dreptul de a fi eroizată pentru sacrificiul fără voie (Mihalache, 2014, pp. 45-46).
Însuşi Eroul Necunoscut a revenit în prim-plan, prin reinstituirea Zilei Eroilor, suspendată de autorităţile comuniste.
Anularea acestei comemorări care devenise deja o tradiţie ne aduce în atenţie strania
şi intensa dorinţă de uitare pe care regimul comunist a exercitat-o asupra populaţiei
timp de câteva decenii ; în acest sens, s-a apelat la mijloace dintre cele mai brutale :
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confiscarea unor cărţi, rescrierea unor manuale, dărâmarea sau mutarea unor statui,
substituiri, omiteri etc. Localităţi întregi au fost restructurate pentru a corespunde viziunii sovietice proletare asupra vieţii şi urbanităţii ; iar centrele istorice vechi
au fost victime preferate ale ofensivei împotriva memoriei colective.
S-a încercat, de pildă, înlocuirea Eroului Necunoscut cu Eroul Sovietic, ale căror
statui au trecut prin multe peripeţii după 1989. În laşi, efigia Marelui Eliberator a fost,
până la urmă, spartă în bucăţi şi retopită parţial (la sfârşitul anilor 1990) pentru monumentul care i-a luat locul, dedicat - foarte semnificativ - lui Mihai Viteazul (2002).
Cum se explică această zeloasă ripostă simbolică ? Mai ales în primele două decenii ale
regimului comunist au existat presiuni politice intense pentru includerea unor simboluri
sovietice în panteonul românesc. Eroul Sovietic era poate cel mai inofensiv, căci liderii
comunişti ruşi (în frunte cu Iosif Vissarionovici Stalin) trebuiau să devină obiectul principal al veneraţiei publice, cu întregul lor cortegiu de figuri însoţitoare (de la părinţii
marxismului şi leninismului până la muncitorii care depăşeau spectaculos "planul" în
fabricile URSS).
După 1989, s-au dus campanii virulente pentru eliberarea opiniei publice de constrângerile propagandei comuniste şi pentru redescoperirea celor trecute în uitare cu
forţa. Dintre toate instituţiile implicate, Biserica Ortodoxă Română a avut cel mai mare
câştig de cauză, bucurându-se deopotrivă de susţinerea populaţiei şi de sprijinul noilor
autorităţi. Intervenţia sa în panteonul naţional a fost semnificativă şi inovatoare. Pentru
prima oară, Biserica a început să canonizeze personaje istorice cunoscute ale trecutului
naţional, adevărate pagini de manual : Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu şi fiii
săi (1992), mitropoliţii cărturari Antim Ivireanul (1992) şi Petru Movilă (2002).
Ştefan cel Mare a fost din nou principalul beneficiar al omagierilor, devenind oficial
„cel Mare şi Sfânt". A fost oarecum afectat de scandalul surprinzător al "manualelor
de istorie" din anii 1999-2000, provocat de presupusa depreciere a portretelor de mari
domnitori de către noua generaţie de autori ; dar disputa s-a centrat atunci pe figura lui
Mihai Viteazul (Mihalache, 2012, pp. 64-66), el dobândind conotaţii restitutive importante ce reflectau intensitatea nostalgiilor monarhice, naţionaliste şi unioniste din anii
1990.
Aderenţa la nevoile de glorificare ale societăţii postcomuniste s-a probat în multe
forme, inclusiv în dispute comerciale de imagine, cum a fost cea din 2006. Atunci,
televiziunea publică naţională a confirmat, o dată în plus, că Ştefan cel Mare este cel
mai mare român dintre toţi cei intraţi în competiţie (Mihalache, 2012, pp. 36-37). Era,
probabil, şi o consecinţă a supradimensionării omagiale care a marcat trecerea a 500 de
ani de la moartea voievodului, în 2004. Au fost în joc şi mize electorale, pornindu-se
tocmai de la acest capital stabil de imagine reprezentat de Ştefan cel Mare, dar fără a
se compensa decredibilizarea celor care au abuzat de faima lui. Din nou, s-a dovedit că
toţi cei prea interesaţi politic de faima trecutului pierd în faţa edificiului stabil al memoriei istorice colective (Mihalache, 2012, pp. 31-35).
denigrări,
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Eroii sunt cei care nu pot lipsi şi nu pot fi puşi sub semnul întrebării. În 1985, asistând
la anumite dezbateri istorice, Monica Lovinescu îşi nota în jurnal nemulţumirea faţă de
chestionarea victoriilor româneşti de la Călugăreni sau Rovine de către Mihnea Berindei.
Voia o departajare conceptuală mai riguroasă, pentru a se evita confuzia între mituri şi
mistificări, falsuri , legende ; i se părea că însăşi noţiunea de "mit" este prost aleasă
(Lovinescu, 2003, p. 9) pentru a critica excesele istoriografiei naţionaliste din România
acelor ani. Lovinescu nu apăra adevărul istoric "obiectiv", ci reperele constante necesare
memoriei istorice şi coerenţei reprezentărilor identitare. Nici cunoscutul ei spirit critic,
nici orizontul cultural occidental în care evolua nu puteau înlătura nevoia presantă de
regăsire a sinelui în stabilitatea unor certitudini istorice.
Dar eroii nu au fost niciodată suficient de nemuritori pentru a se bucura de o amintire veşnică (pozitivă) din partea oricui. Oscilaţiile şi, după un timp oarecare, chiar
ştergerea faimei lor sunt inevitabile. Totuşi, în mod normal, schimbările de statut sunt
ponderate de reevaluări intermediare ; radicalismul îi periclitează, în primul rând, pe
promotorii săi.
Rolul principal al eroilor pare să fie de a lega generaţiile, de a înlesni comunicarea
între ele, în registrul referirilor comune la strămoşi exemplari. Din acest motiv, panteonul se poate reîmprospăta, dar în nici un caz nu se poate goli brusc şi total de conţi
nutul său.
Făcând bilanţul celor care au meritat statutul de eroi ai neamului (ţării, locului),
observăm că prima condiţie a eroizării este şi cea mai dură : trecerea subiectului în
lumea de dincolo. Altminteri, viaţa îl poate arunca uşor în alte zone ale reprezentărilor
publice sau complet în afara lor.
Interesele imediate ale celor care slujesc cultul unora sau al altora dintre eroi - politice, confesionale, fmanciare ş.a. - pot conta în construirea aurei de legendă. Dar nu
sunt suficiente pentru a-i asigura celui preferat o nemurire satisfăcătoare. Până la urmă,
imaginarul este dependent de imaginaţie : idei, cuvinte, simboluri, emoţii care îşi pot
schimba cu uşurinţă suportul material sau canoanele de reprezentare, cu condiţia să lase
suficient spaţiu fanteziei, visării, potenţialului participativ al devotaţilor. Aşadar, povestea asociată eroului trebuie să aibă suficientă forţă în sine pentru a se putea perpetua în
timp, fără intervenţii speciale ale puterilor „lumeşti".
Cei aleşi devin şi mai favorizaţi în timp, mărindu-şi impactul public prin noi detalii,
anecdote, personaje însoţitoare, obiecte, locaţii şi monumente reprezentative. Multiplicarea
mijloacelor de reprezentare este o dovadă de sine stătătoare a succesului. În acest caz,
kitsch-ul nu este o insultă, ci o probă de aderenţă la un public larg, nepretenţios, dar
fidel celor omagiaţi.
Adaptabilitatea eroului îi creşte mult şansele de instalare pe termen lung în galeria
strămoşilor onoraţi. Dintre cazurile trecute în revistă, două situaţii ne atrag atenţia : pe
de o parte, forţa inegalabilă a unui singur - dar longeviv şi foarte întreprinzător - individ, Ştefan cel Mare, de exemplu (Mihalache, 2012, pp. 74-76); iar pe de altă parte,
transfigurarea unei categorii întregi de morţi într-o efigie memorabilă, cum a fost cazul
Eroului Necunoscut şi al tuturor celor căzuţi pe câmpul de luptă. Pentru aceştia din
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urmă s-a instituit prin lege Cultul eroilor şi s-au pus în mişcare instituţii întregi (armata,
Biserica, autorităţile administrative, şcolile).
Există competiţii între eroi, ca şi între devotaţii lor, fie că le acceptăm, fie că nu.
Una şi aceeaşi figură poate fi revendicată în mod divergent de comunităţi sau autorităţi
cu interese diferite. Bunăoară, Iancu de Hunedoara a fost asumat atât de români, cât şi
de maghiari, pentru meritele sale de cruciat european (Mitu, 1997, pp. 283-286). Ştefan
cel Mare, simbol al gloriei naţionale panromâneşti, a devenit şi portdrapel al "moldovenismului", ideologie care propune o identitate distinctă locuitorilor din fosta provincie
a Basarabiei. Despre hegemoniile centraliste contestate regional am amintit deja, în cazul
lui Radu Rosetti. Ele au fost invocate după fiecare unire.
Eroii nu se sfârşesc, doar povestitorii lor. Şi de aceea, scriind despre ei, putem să
continuăm sau ne putem opri, fără a epuiza vreodată subiectul.

