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Antichitatea

clasică şi

constructele identitare europene

clasice a jucat şi încă joacă un rol important în cultura şi civilicontribuind de-a lungul timpului la definirea multor constructe identitare individuale sau colective, dar şi la apariţia unor curente politice, ideologice sau
culturale dintre cele mai diverse. Astfel, imaginea idealizată a Romei antice a devenit
un element important al identităţii etnice pentru popoarele europene vorbitoare de limbi
neolatine. Pe de altă parte, presupusa superioritate a culturii şi civilizaţiei romane a
alimentat din punct de vedere conceptual curente ideologice precum imperialismul sau
colonialismul, dar şi curente artistice precum Renaşterea sau neoclasicismul.
În general, se consideră că Antichitatea clasică a fost "redescoperită" de cărturarii
umanişti ai Renaşterii. Cu toate acestea, în perioada medievală au existat mai multe
centre care au contribuit la păstrarea şi transmiterea unor texte ale autorilor antici, dar
şi a unor structuri, practici şi concepte provenind din civilizaţia greacă sau romană.
Printre acestea se numără curtea imperială bizantină sau cea a Califatului Abbasid, dar
şi mănăstirile, primele universităţi sau curţile unor monarhi din centrul şi vestul Europei.
Prin urmare, această "redescoperire" a Antichităţii din perioada Renaşterii poate fi
văzută mai degrabă ca o intensificare a interesului pentru anumite practici, idei şi concepte filosofice, literare sau estetice antice, pe fundalul unor transformări sociale, politice şi economice majore, dar şi al unor acumulări intelectuale din perioada precedentă.
Aceste modele culturale şi ideologice au fost selectate, transformate şi promovate mai
ales de cărturari, dar şi de unii reprezentanţi ai elitelor politice ale vremii, în concordanţă
cu interesele personale sau ale unor grupuri sociale restrânse. Popularizarea lor pe scară
relativ largă în Europa a fost favorizată în special de dezvoltarea învăţământului, apariţia tiparului, dezvoltarea economică şi politică a centrelor urbane şi intensificarea circulaţiei oamenilor, bunurilor şi ideilor.
Iluminismul european al secolului al XVIII-lea a fost de asemenea influenţat de
modelele culturale ale Antichităţii clasice şi în special de cele ale Atenei lui Pericle şi
ale Romei republicane şi augusteice. Acestea au fost privite drept exemple perfecte ale
echilibrului social, simplităţii estetice şi raţiunii, calităţi considerate absolut necesare
pentru atingerea progresului social şi intelectual. Această percepţie i-a influenţat nu
numai pe scriitorii sau filosofii epocii, ci şi pe arhitecţi, pictori sau sculptori, ducând
între altele la apariţia stilului neoclasic în literatură, artă şi arhitectură. În comparaţie
cu perioada anterioară, creaţiile acestora au contribuit semnificativ la familiarizarea mai
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multor categorii sociale cu principalele idei filosofi.ce sau stiluri artistice ale Antichităţii
clasice, trecute însă prin filtrul ideologic al epocii. Prin urmare, interesul pentru vestigiile materiale şi literare ale Antichităţii s-a răspândit gradual şi dincolo de elitele
sociale şi politice, pe fundalul dezvoltării societăţilor academice, muzeelor, bibliotecilor
publice, presei şi literaturii educative (Kaminski, 2007). Acest proces de „democratizare"
treptată a accesului la cultura Antichităţii clasice a continuat şi pe parcursul secolului
al XIX-lea, concomitent cu tendinţa sistemelor de învăţământ europene de a valorifica
în manieră apologetică vestigiile sale materiale şi spirituale.

Pentru vizualizarea imaginii, vă

rugăm să consultaţi

volumul nr.

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost
publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de
aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315 .

La nivelul mentalului colectiv, acest interes susţinut pentru moştenirea Antichităţii
clasice a dus treptat la impunerea unei imagini idealizate a Romei republicane şi imperiale ca sursă a celor mai multe structuri, practici şi concepte care definesc cultura şi
civilizaţia europeană modernă. Prin urmare, expansiunea graduală a Imperiului Roman
pe spaţii vaste din Europa temperată, nordul Africii şi Orientul Apropiat, precum şi
consecinţele acestei expansiuni asupra populaţiilor cucerite, dar şi a celor din teritoriile
înconjurătoare au fost mult timp interpretate din perspectiva presupusei misiuni civilizatoare a unei culturi inevitabil superioare (Mattingly, 2011, pp. 3-42). Acest model
interpretativ a fost, de altfel, valorificat şi din punct de vedere ideologic de multe dintre
imperiile din perioada medievală sau modernă, începând cu Imperiul Bizantin şi continuând cu Imperiul Romano-German, Imperiul Britanic sau Imperiul Rus. Cele mai multe
dintre ele s-au considerat, într-un fel sau în altul, continuatoare de drept ale Romei
antice, ceea ce a dus, printre altele, la încorporarea unei diversităţi de simboluri şi
concepte de sorginte romană imperială în propria ideologie a autorităţii.
De exemplu, pentru societatea engleză a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea
şi a începutului secolului XX, Imperiul Roman a servit drept element comparativ şi
exemplu de guvernare „luminată", care în cele din urmă a adus progresul şi cultura
printre „barbarii" Europei temperate, fără însă a diminua presupusele calităţi native ale
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indigenilor. Acest model de interpretare a procesului de romanizare, promovat iniţial de
istorici, iar mai apoi şi de arheologi, a devenit relevant şi pentru construcţia identităţii
britanice modeme, cu ajutorul unui sistem de învăţământ care punea accentul pe studierea literaturii clasice, a artei metropolitane majore şi a istoriei evenimenţiale, în procesul de formare a elitelor. Astfel, scrierea apologetică a lui Tacitus intitulată Agricola
a devenit textul standard utilizat în şcoli şi universităţi pentru ilustrarea efectelor benefice ale romanizării Britanniei (Hingley, 2000 ; Bradley, 2010).
În acelaşi timp, marile muzee britanice, care şi-au îmbogăţit colecţiile prin numeroase
achiziţii şi donaţii, dar şi prin organizarea unor expediţii arheologice în Italia, Grecia,
nordul Africii sau Orientul Apropiat, au contribuit şi ele la familiarizarea publicului larg
cu vestigiile materiale cele mai spectaculoase ale civilizaţiilor antice. Pe lângă elementul educativ, aceste acţiuni aveau şi menirea de a justifica expansiunea colonială şi
autoritatea Imperiului Britanic ca protector al valorilor intelectuale ale Antichităţii
clasice. Din această perspectivă, presupusa superioritate a culturii şi civilizaţiei romane,
propusă de istoricii şi arheologii epocii, a oferit un punct de sprijin ideologic important
pentru ideea misiunii civilizatorii a Imperiului Britanic, ca o continuare firească a celei
romane.
O cu totul altfel de raportare la imaginea Romei antice se poate observa în imagina
rul colectiv francez. În acest caz, elementul gallic este cel care a dominat discursul
identitar naţional începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, iniţial ca o contrapondere
la presupusa origine franco-germanică a regalităţii franceze (Demoule, 1999, pp. 190-192 ;
Dietler, 1998, p. 73; Smith, 1999, pp. 75-76). În acest context trebuie menţionat şi
efortul anterior al primilor regi franci de a-şi crea o genealogie prestigioasă prin inventarea unei origini troiene a dinastiei lor, similară celei a familiei patriciene romane Iulia,
care oferea o presupusă legătură legitimă cu Imperiul Roman. Acelaşi mit fondator a
fost valorificat ulterior şi de Carol cel Mare şi de urmaşii acestuia, dar şi de cronicarul
englez Geoffrey de Monmouth în a sa Historia Regum Britanniae , în care a inventat o
continuitate dinastică între Troia, Roma şi Britannia medievală (K1vtlcun, 2018).
Roma republicană a devenit însă principalul model de civilizaţie şi cultură pentru
intelectualii francezi, iniţial în timpul Revoluţiei, iar apoi şi în timpul domniei lui
Napoleon Bonaparte, care era însă un mare admirator al lui Iulius Cezar, chiar dacă
simbolismul vizual împrumutat din Antichitate era mai degrabă de sorginte imperială.
Pe de altă parte, constructul identitar gallo-roman care persistă până astăzi în imaginarul colectiv francez, dar şi în cercetarea istorică şi arheologică, este de fapt o creaţie
ideologică a ultimelor decade ale secolului al XIX-lea (Dietler, 1998; Demoule, 1999).
Acest construct identitar a apărut în contextul dezvoltării primelor programe arheologice
majore având ca ţintă, pe de o parte, siturile celtice considerate reprezentative pentru
identitatea naţională (Alesia, Bibracte şi Gergovia), iar pe de altă parte, marile centre
ale culturii clasice, Roma şi Atena, văzute ca precursoare şi modele ale culturii franceze
care domina Europa intelectuală la acea vreme. Ca şi în Anglia epocii respective, interesul pentru Antichitatea clasică, percepută ca sursă principală a culturii şi civilizaţiei
europene, s-a dezvoltat pe fondul unei politici imperialiste, cu deosebirea că limba
franceză, având origini latine, a oferit în plus o presupusă legătură organică între Roma
şi Franţa, la nivel simbolic şi ideologic. Prin urmare, în mentalul colectiv francez gallii
rămân strămoşii naţiunii prin excelenţă, cu toate calităţile şi defectele lor, în timp ce
romanii oferă elementul augmentativ al unei civilizaţii exemplare.
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La nivel academic, modelul interpretativ bazat pe imaginea Romei ca sursă principală
a culturii şi civilizaţiei europene a început să se erodeze treptat în a doua jumătate a
secolului XX, pe măsură ce istoricii şi arheologii au acordat o atenţie tot mai mare
populaţiilor indigene, dar şi unor grupuri sociale neglijate de istoria evenimenţială. În
arheologie, primele schimbări semnificative au survenit însă abia spre sfârşitul anilor
1970, odată cu contestarea abordărilor culturalist-istorice potrivit cărora comunităţile
umane identificate arheologic pot fi grupate în "culturi" distincte, având relevantă etnică
şi istorică, pe baza unor trăsături specifice ale culturii materiale (Renfrew şi Bahn, 2012,
pp. 21-48). Noile abordări metodologice procesualiste şi postprocesualiste au fost puternic influenţate de unele concepte postmodeme din sociologie şi antropologie, dar şi de
mişcările de decolonizare şi emancipare socială, care au îndreptat atenţia cercetătorilor
asupra rolului jucat în dezvoltarea oricărei societăţi de interacţiunile dintre indivizi,
grupuri şi comunităţi cu origini, structuri, interese şi mijloace de exprimare şi acţiune
dintre cele mai diferite. Din acest punct de vedere, studiile cele mai recente privind
imperialismul roman şi efectele sale au abandonat conceptul romanizării ca proces unidirecţional de aculturaţie, concentrându-se în schimb asupra complexităţii şi diversităţii
etnice, sociale, economice şi culturale a Imperiului Roman, precum şi asupra impactului pe care populaţiile cucerite, dar şi periferia sa „barbară" l-au avut asupra dezvoltă
rii sale de-a lungul timpului (Egri, 2017).
Aceste dezbateri conceptuale şi metodologice recente din lumea academică au încă
un impact limitat asupra percepţiei Romei antice în imaginarul colectiv contemporan.
Prin urmare, persistă încă in imaginarul colectiv acea imagine veche şi prestigioasă a
Romei ideale, care a transformat cultura şi civilizaţia europeană, o imagine perpetuată
prin felul în care se predă istoria antică în învăţământul preuniversitar, dar şi prin turismul cultural de masă în căutarea celor mai spectaculoase monumente, prin trupele de
re-enactment (vezi numeroasele „legiuni" apărute chiar şi în zone care nu au făcut parte
niciodată din Imperiul Roman), prin filme artistice sau documentare sau prin mari
expoziţii internaţionale care vor să arate „ce au făcut romanii pentru noi" (titlul unei
serii populare de documentare produsă de BBC). Pe de altă parte, există şi un interes
tot mai mare pentru istoria şi arheologia populaţiilor autohtone şi ale relaţiilor acestora
cu Imperiul Roman, pe fondul popularităţii crescânde a arheologiei provinciale, în special în vestul Europei, dar şi datorită activităţilor de popularizare desfăşurate de multe
muzee şi parcuri arheologice locale.

Realitate

şi

imaginar în etnogeneza

românească

Imaginea Romei ideale a devenit un element important în elaborarea mitologiilor originare ale unor naţiuni europene moderne, oferind legătura cu un trecut prestigios, iar în
cazul vorbitorilor de limbi neolatine, justificarea unei evoluţii organice într-un spaţiu
ancestral. Miturile originilor au căpătat o relevantă socială şi politică tot mai mare în
procesul gradual de formare a naţiunilor modeme, pe măsură ce structurile feudale de
afiliere socială şi raportare identitară se destrămau. Popularizarea acestora a contribuit
semnificativ la consolidarea unor noi forme de coeziune socială şi la apariţia unor noi
constructe identitare colective. La nivel conceptual, miturile originilor au tins să valorifice

54

IMAGINARUL ISTORIC

selectiv informaţii de natură lingvistică, istorică, arheologică etc., care au fost frecvent
combinate cu unele tradiţii populare reale sau inventate, fiind apoi validate printr-un
sistem de valori delimitat în special de deziderate social-politice. Din punct de vedere
structural, acestea au inclus o serie de componente distinctive, reale sau imaginare,
recunoscute şi acceptate la nivelul mentalului colectiv. Printre aceste componente se
numără genealogiile mitice care pornesc de la eroi fondatori reali ori legendari sau
existenta unui spaţiu ancestral clar definit din punct de vedere istoric, etnografic şi
lingvistic, care a permis o evoluţie neîntreruptă a naţiunii, dar şi existenta unei presupuse
"vârste de aur" situate undeva în trecut, dar folosite ca motivaţie pentru „renaşterea"
conştiinţei naţionale (Smith, 1999, pp. 59-71).
Roma ideală este prezentă şi în imaginarul colectiv românesc, dar felul în care publicul larg se raportează astăzi la această imagine diferă în bună măsură faţă de percepţia
predecesorilor din secolele XVIII-XIX sau chiar de la începutul secolului XX. Aceste
diferenţe sunt rezultatul, pe de o parte, al procesului gradual de cristalizare a constructelor identitare naţionale sub influenta unor factori social-politici şi culturali diferiţi, iar
pe de altă parte, al percepţiei diferite a trecutului în mentalul colectiv, de la o perioadă
istorică la alta şi chiar de la o provincie istorică la alta. Din acest punct de vedere,
romanii au jucat aproape tot timpul un rol important, începând cu Renaşterea, în timp
ce dacii au fost redescoperiţi ca strămoşi abia în perioada romantică a secolului al XIX-lea,
în contextul nevoii de individualizare a identităţii naţionale la nivel european, dar şi din
dorinţa de a identifica o necesară „vârstă de aur" a naţiunii, populată de eroi exemplari.
Procesul de cristalizare a mitului românesc al originilor a necesitat o perioadă de
acumulări intelectuale şi identitare la care au contribuit atât cărturarii, cât şi indivizii
obişnuiţi. Dacă primii au oferit argumentele lingvistice, istorice sau etnografice considerate a fi necesare pentru definirea identităţii naţionale, cei din urmă au oferit elementele fundamentale ale percepţiei de sine ca popor, în raport cu alte entităţi etnice.
Argumentele cărturarilor au aparenta obiectivităţii, fiind considerate rezultate ale unor
investigaţii ştiinţifice, în timp ce percepţia de sine este subiectivă şi situaţională atât la
nivel individual, cât şi colectiv, fiind fasonată de o diversitate de interacţiuni şi procese
social-politice şi culturale care au loc la nivelul întregii societăţi. Din punct de vedere
cronologic, primele versiuni ale etnogenezei româneşti au început să fie popularizate
sistematic în perioada iluministă, pe fondul dezvoltării sistemului public de învăţământ,
a tipăriturilor în limbile naţionale şi a noilor forme de agregare socială, valorificând şi
o serie de idei promovate anterior de cărturarii umanişti. Ulterior, procesul accentuat
de instrumentalizare a istoriei în serviciul educării patriotice a naţiunii, care a caracterizat următoarele două secole, a contribuit semnificativ la impunerea unor stereotipuri
legate de etnogeneza românească în mentalul colectiv, în contextul mai larg al dezbaterilor privind identitatea naţională.
Un exemplu revelator este oferit de modul în care a fost studiată de-a lungul timpului provincia romană Dacia atât de arheologi, cât şi de istorici. De altfel, arheologia a
fost considerată chiar de la începuturile sale instituţionale un instrument important în
elaborarea discursului identitar naţional, afirmându-se că rolul ei principal este de a
susţine argumentele istoricilor cu dovezi materiale complementare. Ca urmare a acestei
percepţii, diverse controverse sau obiective social-politice moderne au fost proiectate
asupra investigării trecutului, influenţând semnificativ temele, modurile de abordare şi
rezultatele cercetărilor arheologice.
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Conform surselor literare antice şi informaţiilor arheologice, provincia Dacia a fost
la începutul secolului al Ii-lea d.Hr., în urma unei serii de conflicte militare
dintre regatul dac condus de Decebal şi Imperiul Roman din timpul domniei lui Traian.
Provincia a ocupat doar o parte din teritoriile controlate anterior de regele dac, respectiv cea mai mare parte a Transilvaniei, Oltenia şi o bună parte din Banat, în timp ce
multe dintre comunităţile identificate în Antichitate, dar mai ales în epoca modernă, ca
fiind dacice sau getice au rămas în afara graniţelor imperiale. Dacia romană a rămas
parte componentă a imperiului până după mijlocul secolului al Iii-lea d.Hr., când a fost
treptat abandonată de armată şi administraţia provincială sub presiunea atacurilor popoarelor migratoare, dar şi din cauza unei serii de probleme structurale, politice şi economice cărora a trebuit să le facă faţă administraţia imperială în acea perioadă.
În ciuda persistentei dihotomiei istoriografice daci-romani, datele arheologice şi
epigrafice atestă existenta unei populaţii provinciale diverse din punct de vedere social,
economic sau cultural, pentru care etichetările identitare bazate pe criterii etnice modeme
nu au nici o relevanţă. Aparentul caracter unitar al provinciei a fost rezultatul impunerii
unui sistem militar, politic şi administrativ de origine imperială şi a limbii latine ca
mijloc principal de comunicare. Trebuie însă menţionat faptul că aşa-numitul "comportament epigrafie" este specific doar câtorva categorii socioeconomice: elitele provinciale, militarii, reprezentanţii administraţiei imperiale, negustorii etc. Mai mult decât atât,
doar unele aspecte ale identităţii acestora sunt exprimate astfel. În aceste condiţii,
arheologia ar trebui să identifice prin mijloace de investigare specifice şi acele grupuri
sociale şi constructe identitare provinciale care sunt practic "invizibile" din punct de
vedere epigrafie. Cu toate acestea, cercetarea arheologică românească s-a concentrat
până de curând în special asupra instalaţiilor militare şi a mediului urban din Dacia, în
timp ce mediul rural a fost doar ocazional studiat, de regulă prin prisma oarecum limitativă a descoperirilor funerare sau a vilelor rustice. Prin urmare, există încă numeroase
lacune în cunoaşterea comunităţilor rurale, a interacţiunilor dintre diversele grupuri
sociale din societatea provincială, a relaţiilor dintre mediul civil şi cel militar sau a
conexiunilor comunităţilor provinciale cu lumea „barbară" din afara frontierelor. În
unele cazuri, aceste lacune interpretative au fost acoperite cu ajutorul unor generalizări
forţate, bazate pe date provenind din alte zone ale imperiului sau prin preluarea formală
a informaţiilor oferite de sursele literare antice.
Pe de altă parte, în cercetarea istorică şi arheologică românească se menţin încă o
serie de stereotipuri interpretative legate de procesul de romanizare . Acesta a fost de
regulă discutat dintr-o perspectivă etnolingvistică, sugerând astfel ideea unei aculturaţii
rapide care a dus la adoptarea completă a limbii, stilului de viaţă, concepţiilor şi practicilor romane de către populaţia autohtonă. În acest fel a fost creată imaginea unei
societăţi provinciale relativ omogene din punct de vedere etnic, singurele diferenţieri
fiind mai degrabă de natură economică sau socială, dar şi a existenţei unui substrat
conservator, capabil să reziste aproape oricărei influenţe externe. Această abordare ignoră
diversitatea şi fluiditatea constructelor identitare provinciale şi a mjloacelor lor de exprimare, dar şi existenta unei multitudini de reţele de interacţiune socială, economică sau
culturală care au operat la diverse niveluri locale sau regionale în diferite etape cronologice şi care au contribuit la funcţionarea societăţii provinciale din Dacia, precum şi
la transformările demografice sau culturale de după abandonarea provinciei. În acelaşi
timp, persistă şi ideea că unele elemente ale culturii materiale şi spirituale care au
fondată
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aparţinut fie doar dacilor, fie întregii populaţii romanizate au rămas în uz şi după abandonarea provinciei în secolul al Iii-lea d.Hr., în forme disimulate într-o serie de practici
şi credinţe populare ancestrale care au fost aparent transmise pe cale orală până în
perioada modernă. Această idee, care se bazează pe o presupusă perenitate a culturii
populare, a dus la supralicitarea capacităţii studiilor etnografice de a identifica practici,
concepte, credinţe şi chiar personaje ale Antichităţii, alimentând în acest fel procesul
de mitologizare a trecutului în mentalul colectiv.
Perpetuarea modelului interpretativ etnocentric în cercetarea arheologiei şi istoriei
Daciei romane a generat o serie de controverse istoriografice a căror rezolvare a influenţat într-un fel sau în altul şi discursul identitar naţional. Aceste controverse includ
soarta populaţiei autohtone după fondarea provinciei Dacia, gradul de adoptare a limbii
latine şi a stilului de viată roman în mediul rural, impactul Daciei romane asupra comunităţilor din "Barbaricum", soarta comunităţilor locale după abandonarea provinciei de
către administraţia imperială romană după mijlocul secolului al Iii-lea d.Hr. şi, nu în
ultimul rând, rolul acestor comunităţi în etnogeneza românească. Din perspectiva mitului naţional al originilor, felul în care s-a răspuns la aceste probleme de-a lungul timpului a dus la apariţia a trei versiuni interpretative majore : latinistă, autohtonistă şi
daco-romană (Verdery, 2011, p. 31), fiecare contribuind la formarea imaginarului istoric
românesc. Romanii au fost incluşi în toate aceste versiuni ale mitului originar, dar rolul
pe care l-au jucat diferă semnificativ de la o versiune la alta.
Astfel, romanii au fost consideraţi strămoşii exclusivi ai românilor în versiunea
latinistă a mitului, cea care a dominat în perioada Renaşterii şi apoi printre cărturarii
iluminişti ai secolului al XVIII-lea. În versiunea autohtonistă, mai cunoscută sub numele
de protocronism, dacii au fost identificaţi ca strămoşi singulari şi exemplari ai românilor, în timp ce cucerirea romană a fost considerată doar un episod tranzitoriu, cu efecte
preponderent lingvistice, dar incapabil să modifice substanţial specificul naţional. Această
versiune a mitului a apărut în perioada romantică a secolului al XIX-lea, fiind ulterior
resuscitată mai întâi în perioada interbelică, iar apoi şi în perioada naţionalismului
comunist al ultimelor decade ale secolului XX, având încă efecte până astăzi. În sfârşit,
în cazul versiunii daco-romane a mitului, populaţia dacică (sau daco-getică) şi coloniş
tii romani au "colaborat" la geneza naţiunii române, această versiune dominând la ora
actuală nu numai în istoriografia românească sau în manualele şcolare, ci şi în mentalul
colectiv.

Imaginarul

latinităţii

de la umanism la Iluminism

Trebuie remarcat faptul că, în procesul de identificare a strămoşilor, romanii au fost
primii către care s-a îndreptat atenţia cărturarilor, în special datorită apropierii dintre
limba latină şi română. Această apropiere lingvistică a fost discutată iniţial în perioada
Renaşterii, în contextul interesului tot mai mare pentru Antichitatea clasică şi vestigiile
sale literare şi artistice. Probabil cea mai influentă opinie pe această temă a fost cea a
lui Enea Silvio Piccolomini, cel care însă deplângea în acelaşi timp şi aparenta decădere
culturală a urmaşilor legionarilor romani, o viziune care poate fi circumscrisă percepţiei
stereotipe din epocă a alterităţii românilor (Almasi, 2010, p. 108; vezi şi Mitu şi Mitu,

ROMANII

57

1998, pp. 12-14, pentru perpetuarea acestei percepţii până în secolul al XIX-lea).
Antonio Bonfini, secretarul curţii regelui Matia Corvin, îi descria şi el în secolul
al XV-lea pe românii din Transilvania ca pe nişte urmaşi ai coloniştilor romani aduşi de
Traian în Dacia, folosindu-se nu numai de argumente lingvistice, ci şi de prezenta ruinelor şi inscripţiilor romane. Scopul principal al lucrării sale era însă acela de a demonstra originea nobilă, romană a Corvinilor, prin inventarea unei genealogii fanteziste, în
contextul aspiraţiilor dinastice ale lui Matia Corvin (Armbruster, 1993, pp. 18-19;
Almasi, 2010, pp. 121-123), aceasta fiind o practică obişnuită a elitelor politice ale
Europei renascentiste.
După destrămarea Regatului Ungariei, cultura umanistă a continuat să se dezvolte
în mediul intelectual din principatul Transilvaniei timp de aproximativ un secol şi jumă
tate, ultimele sale ecouri fiind resimţite până la începutul secolului al XVIII-lea, în
cadrul aşa-numitei „Renaşteri târzii transilvănene" (Kovacs, 2003). Multe dintre modelele de inspiraţie antică adoptate de elita intelectuală şi politică a principatului au venit
mai ales pe filiera centrelor majore din Europa Centrală (Cracovia, Viena sau Praga) şi
mai puţin prin contacte directe cu Italia sau Franţa. Aceste filtre stilistice şi conceptuale
pot fi observate în special în arhitectura laică sau ecleziastică din centrele urbane cele
mai importante, precum Cluj, Alba Iulia, Oradea sau Sibiu, dar şi în cazul numeroaselor reşedinţe construite în această perioadă în mediul rural de unii reprezentanţi ai
familiilor nobiliare locale. O parte dintre aceştia aleg nu doar să adauge elemente arhitectonice de inspiraţie antică noilor construcţii, ci şi să includă colecţii de inscripţii,
reliefuri, statui şi alte artefacte romane procurate fie de pe propriile moşii, fie de la
negustorii locali de antichităţi. Orientarea preponderentă spre aceste modele şi concepte
a fost facilitată de legăturile politice, religioase şi economice mai puternice cu Europa
Centrală, dar şi de preferinţa pentru universităţile din acelaşi spaţiu cultural şi politic,
unde erau trimişi la studiu tinerii reprezentanţi ai elitei principatului.
Iluminismul european al secolului al XVIII-lea a fost de asemenea influenţat pe
fundalul creşterii interesului pentru Antichitatea clasică : au început să fie publicate şi
primele lucrări istorice, filosofice sau literare care imitau frecvent stilul şi tematica
autorilor antici (Russu, 1975, pp. 37-47; Bodor, 1995). Un fenomen specific a fost
colecţionarea şi publicarea inscripţiilor romane, însoţite de comentarii istorico-literare,
ca exerciţiu de erudiţie. Astfel, clericul Johannes Mezerzius alcătuieşte la începutul
secolului al XVI-lea prima colecţie de inscripţii romane din Transilvania, în care se
strecoară însă şi unele falsuri, probabil preluate de la alţi autori. Tot el identifică pe
baze epigrafice şi locaţia coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Un alt compilator
important de inscripţii din Transilvania a fost Istvan Szamoskozy (Zamosius), care
menţionează între altele şi originea latină a limbii române în lucrarea sa Analecta lapi
dum , publicată în 1593. Ambele lucrări au ajuns să circule şi în afara Transilvaniei,
fiind folosite ulterior ca surse primare privind Dacia romană.
Pe lângă demonstraţiile erudite, interesul umaniştilor transilvăneni pentru vestigiile
romane a început să aibă şi o dimensiune politică începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în contextul conflictelor politice şi militare cu Imperiul Habsburgic.
Scrierile acestora au avut ca tel defmirea unei identităţi distincte a principatului, bazată
pe o istorie îndelungată, cu origini în Antichitatea clasică. În aceste condiţii, numărul
lucrărilor dedicate reconstituirii trecutului roman al Transilvaniei pe baza textelor antice,
a referinţelor etnolingvistice şi a vestigiilor materiale locale creşte semnificativ, în unele
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dintre acestea simţindu-se şi influenta stilistică mai mult sau mai puţin directă a
unor autori latini precum Titus Livius sau Tacitus. Acesta este cazul lucrării lui
Nicolaus Olahus intitulată Hungaria, care include ample pasaje dedicate istoriei
Transilvaniei, dar şi originii latine a românilor (Armbruster 1993, pp. 93-94; Almâsi,
2010, pp. 115-120). Scopurile sale erau însă nu doar intelectuale, ci şi politice, în contextul prejudecăţilor etnice privind originea şi caracterul românilor din Transilvania,
care îi afectau şi cariera.
În istoriografia românească, cronicarii Grigore Ureche şi Miron Costin sunt cei care
sugerează pentru prima dată originea romană a românilor, pornind tot de la argumente
lingvistice (Boia, 2011, pp. 145-146; Verdery, 2011, pp. 31-41). Ambii cunoşteau limba
latină şi erau familiarizaţi şi cu literatura umanistă din centrul Europei referitoare la
moştenirea Antichităţii clasice. Pentru elitele politice şi intelectuale din Moldova şi Ţara
Românească, această redescoperire a latinităţii a fost strâns legată de nevoia de a defini
o identitate naţională distinctă într-un context politic regional dificil, în care nu mai puţin
de trei imperii - Otoman, Habsburgic şi Rus - se confruntau pentru extinderea dominaţiei
în această zonă a Europei. Pe de altă parte, unii membri ai acestor elite aveau şi interesul de a restabili o conexiune ideologică legitimă cu marile puteri vest-europene, prin
intermediul unui presupus trecut comun. Din acest punct de vedere, Dimitrie Cantemir
este primul cărturar român care susţine, cu argumente lingvistice şi istoriografice adunate sistematic, teza originii exclusiv romane a poporului român, în Hronicul vechimei
a romano-moldo-vlahilor. Lucrarea a apărut la începutul secolului al XVIII-lea, iniţial
în latină şi apoi în română, influenţându-i ulterior atât pe reprezentanţii Şcolii Ardelene,
cât şi pe intelectualii implicaţi în mişcarea paşoptistă (Teodor, 1984, pp. 25-28, 99-104).
În timp ce demersurile cronicarilor din secolul al XVII-lea au avut un ecou limitat
în mentalul colectiv românesc, în special din cauza difuzării restrânse a scrierilor lor,
dar şi pentru că sistemul public de învăţământ era încă subdezvoltat, de mult mai multă
influenţă s-au bucurat reprezentanţii Şcolii Ardelene, care au promovat aşa-numitul
"curent latinist" al secolului al XVIII-lea (Hitchins, 2013, pp. 259-263; Verdery, 2011,
pp. 32-34). Membrii acestei mişcări iluministe au fost educaţi în şcoli greco-catolice
din Transilvania, unde au luat contact pentru prima dată cu scrierile Antichităţii clasice,
iar mulţi dintre ei au urmat apoi studii universitare de teologie sau filosofie la Roma sau
la Viena. Scrierile lor, în special lucrarea lui Petru Maior Istoria pentru începutul românilor în Dachia, dar şi Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, ai cărei autori
au fost Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, au promovat insistent ideea originii latine a
limbii şi poporului român. Principalul scop era obţinerea unui statut politic egal cu al
altor naţiuni din cadrul Imperiului Habsburgic (cel care continua tradiţia Imperiului
Romano-German), prin revendicarea unei origini nobile, străvechi a românilor. De altfel,
aceşti cărturari au speculat activ politicile imperiale de limitare a autorităţii şi influenţei aristocraţiei maghiare în Transilvania, ceea ce a permis publicarea de dicţionare,
gramatici, manuale, lucrări literare şi istorice şi, nu în cele din urmă, articole de presă,
care au avut un impact semnificativ în promovarea argumentelor privind originea latină
a limbii şi poporului român în mentalul colectiv românesc. Demersurile lor nu au fost
însă singulare în epocă, fiindcă ideea utilizării cu precădere a argumentelor lingvistice
pentru definirea unei identităţi colective particulare este un fenomen specific mai multor
naţiuni din Europa Centrală şi de Est, aflate în plin proces de afirmare politică la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
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Deşi multe dintre argumentele istorice şi soluţiile lingvistice propuse de aceşti căr
turari au fost contestate ulterior, modelul identitar bazat pe originea exclusiv latină a
poporului român a rămas ferm ancorat în mentalul colectiv, în special în Transilvania,
până spre mijlocul secolului al XIX-lea, când dacii au început să fie recuperaţi castră
moşi. Principalele mijloace de promovare a acestui model identitar latinist au fost şcoala,
Biserica greco-catolică, asociaţiile culturale şi tipăriturile în limba română, iar cele mai
multe ziare şi reviste culturale transilvănene au circulat şi dincolo de Carpaţi. Astfel au
apărut, mai ales în Transilvania, o serie de fenomene sociale sau culturale care atestă
adoptarea entuziastă a imaginii strămoşilor romani exemplari, ale căror calităţi morale
şi marţiale oferă modele civice pentru generaţiile de urmaşi români.
Un exemplu este utilizarea sistematică a elementelor iconografice de inspiraţie romană
sau a numelor şi devizelor latine în cazul societăţilor culturale sau civice româneşti
din Transilvania. Astfel, Regimentul II de Graniţă de la Năsăud, înfiinţat în secolul
al XVIII-lea, avea înscrisă pe toate însemnele sale deviza Virtus Romana Rediviva, ca
o aluzie la originea latină a membrilor săi, chiar dacă iniţiativa organizării sale a aparţinut autorităţilor imperiale austriece. Deviza a fost preluată ulterior de o serie de
societăţi culturale din Transilvania secolului al XIX-lea, cea mai cunoscută fiind probabil societatea de lectură a elevilor de la Gimnaziul greco-catolic din Năsăud (unul
dintre preşedinţii acesteia a fost George Coşbuc). Societatea ASTRA, apărută în 1861
la Sibiu, a adoptat de asemenea elemente de sorginte clasică în însemnele sale - imaginea zeiţei Minerva oferind o cunună de lauri-, precum şi deviza latină Litteris et Virtuti .
Un alt exemplu al impactului imaginarului latinist în mentalul colectiv transilvănean
este oferit de modul de organizare a forţelor revoluţionare româneşti în timpul revoluţiei
paşoptiste. Acestea au fost organizate în legiuni de câte 10.000 de oameni (dublu faţă
de o legiune imperială romană), împărţiţi pe centurii, fiind conduse de prefecţi care
aveau în subordine viceprefecţi, tribuni, centurioni şi decurioni. Unele dintre aceste
legiuni aveau nume latinizate, precum Legiunea I Blasiana condusă de Axente Sever, a
cărei bază de recrutare era zona Blajului, sau Legiunea Auraria Gemina, al cărei prefect
a fost Avram Iancu, iar zonă de recrutare - oraşul Câmpeni. De altfel, originea latină
a românilor a fost utilizată frecvent ca argument şi în discursul politic al elitei revoluţionare
paşoptiste, contribuind la construirea unui imaginar politico-istoric specific Transilvaniei
acestei perioade.

Imaginarul roman în perioada romantică
În ceea ce priveşte imaginarul roman, perioada romantică a secolului al XIX-lea s-a
caracterizat printr-un proces accentuat de instrumentalizare a istoriei în serviciul educării patriotice a naţiunii aflate în căutarea identităţii naţionale, educaţie care nu putea
să aducă decât progresul social (Mitu, 1997, pp. 261-267, 273-279). În acest sens,
pentru intelectualii din Transilvania, promovarea motivului originii romane în mentalul
colectiv continuă să aibă o conotaţie etnopedagogică bazată pe convingerea că virtuţile
înaintaşilor vor stimula energiile latente ale naţiunii, dar şi pe ideea superiorităţii culturii şi civilizaţiei romane, pe care aceştia şi-o însuşiseră prin educaţia clasică urmată,
precum şi sub influenţa scrierilor din perioada iluministă. De aceea, activitatea lor
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este caracterizată de eforturile intense, programatice, de educare
mobilizare a maselor prin facilitarea accesului larg la literatura de inspiraţie istorică,
incluzând texte de vulgarizare, dar şi numeroase traduceri ale autorilor latini sau studii
etnografice care sugerau paralele între diverse obiceiuri româneşti şi cele ale romanilor.
Impactul cultural şi ideologic al acestor lucrări a fost semnificativ nu numai în societatea transilvăneană, ci şi în mediul intelectual de peste Carpaţi.
Un exemplu în acest sens este învăţământul primar din Moldova şi din Ţara Românească,
beneficiar al activităţii unor reformatori şi autori de manuale transilvăneni precum
Florian Aaron sau August Treboniu Laurian (Murgescu, 1999, pp. 112-115, 124-139).
Primele manuale de istorie concepute în această perioadă pentru învăţământul primar,
structurate în jurul unei succesiuni de biografii şi momente eroice, aveau ca scop principal declarat educarea tinerei generaţii în spiritul admiraţiei pentru trecutul glorios al
naţiunii şi în cel al emulării virtuţilor înaintaşilor. Toate aceste manuale începeau cu o
scurtă prezentare a istoriei evenimenţiale a Romei ca punct de pornire organic al istoriei
naţionale, în timp ce succesiunea eroilor neamului începea cu împăratul Traian ca erou
fondator. Decebal era de regulă inclus doar ca un pandant cu valoare augmentativă al
împăratului în naraţiunea etnogenezei, urmând de fapt un clişeu istoriografic specific
acestei perioade, al căpeteniei barbare fruste, dar eroice, care cade însă inevitabil victimă
superiorităţii civilizaţiei romane. Poziţia regelui dacilor în această naraţiune se va schimba
abia în a doua jumătate a secolului, sub impulsul interesului tot mai mare pentru elementul preroman al identităţii naţionale. Trebuie de altfel remarcat faptul că acele episoade şi personaje care au fost considerate fundamentale pentru evoluţia istorică a
naţiunii, inclusiv cucerirea Daciei de către Traian sau rolul romanilor în etnogeneza
românilor, au fost cuprinse şi în manualele de citire pentru şcoala primară, dar şi în
cele de geografie. Cu timpul, această abordare apologetică a istoriei a fixat în mentalul
colectiv ideea superiorităţii originii romane ca factor determinant al identităţii particulare
excepţionale a naţiunii române, inerent capabilă de progres, dar frânată de factori externi
nefavorabili.
Înrolarea istoriei în serviciul educării naţiunii a făcut ca şi o bună parte din literatura
acestei perioade să aibă ca scop declarat promovarea faptelor glorioase ale trecutului,
nu doar pentru atingerea unor obiective politice imediate, ci şi pentru educarea elitelor,
a căror menire principală era să mobilizeze masele în vederea redeşteptării conştiinţei
naţionale. Aceste obiective au fost de altfel definite programatic în articolul introductiv
al revistei culturale Dacia literară, apărută în 1840 la laşi sub redacţia lui Mihail
Kogălniceanu, dar şi în revista Magazin istoric pentru Dacia , editată de August Treboniu
Laurian şi Nicolae Bălcescu începând cu anul 1845. Astfel, figurile şi episoadele eroice
ale istoriei naţionale, reale sau inventate, au devenit teme predilecte pentru ample poeme
eroice sau drame istorice cu tentă moralizatoare, printre autori numărându-se Dimitrie
Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri sau Ion Heliade-Rădulescu.
Creaţiile acestora au cunoscut o largă difuzare în epocă, în special prin intermediul
revistelor literare, unele fiind chiar incluse ulterior în manualele şcolare şi contribuind
în acest fel la impunerea unei imagini idealizate a trecutului în mentalul colectiv.
Pe de altă parte, producţia literară a perioadei romantice s-a caracterizat şi printr-un
interes semnificativ pentru genurile literare de inspiraţie antică precum elegia, oda sau
satira, care permiteau explorarea unor spaţii imaginare populate de personaje legendare,
precum şi utilizarea alegorică a temelor istorice pentru a critica evenimentele prezentului.
şi
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Popularitatea acestor genuri poate fi pusă în legătură şi cu numărul mare de traduceri
ale autorilor clasici, multe dintre acestea fiind realizate de scriitorii perioadei respective. De exemplu, George Coşbuc a tradus şi a publicat frecvent din opera poetului
roman Vergilius, care i-a influenţat de altfel şi creaţia literară (Fenechiu şi LaCourse
Munteanu, 2007).
Trebuie însă remarcat că percepţia Romei antice a devenit relativ ambiguă printre
reprezentanţii elitei intelectuale din perioada romantică, pe de o parte, ca rezultat al
respingerii ideologice şi estetice a rigorilor clasicismului, iar pe de altă parte, din nevoia
identificării unor caracteristici identitare arhaice, distincte de cele ale altor naţiuni
europene. În acest context, un fenomen caracteristic acestei perioade a fost deplasarea
graduală a interesului spre substratul dacic ca element primordial al naţiunii, parţial
sub influenta istoriografiei franceze, care în aceeaşi perioadă îi redescoperise pe galli
ca strămoşi, dar şi pe fundalul criticilor aduse curentului latinist de unii cărturari de la
laşi sau Bucureşti. Mai mult, imaginea romanilor sofisticaţi, dar agresivi şi aroganţi a
fost frecvent utilizată în special de scriitorii transilvăneni ca o contrapondere la imaginea dacilor fruşti, dar nobili şi viteji. Această atitudine poate fi explicată parţial prin
preferinţa autorilor romantici pentru eroii exemplari, miturile originare şi tradiţiile
străvechi, dar şi printr-o reacţie împotriva imperialismului roman, perceput ca o versiune avant la lettre a politicii dominatoare a Imperiului Habsburgic. Cel mai ilustrativ
exemplu în acest sens este creaţia literară pe teme istorice antice a lui George Coşbuc,
în care relaţia dintre daci şi romani este de fapt o alegorie a relaţiei dintre românii
transilvăneni şi stăpânii lor vienezi (Fenechiu şi LaCourse Munteanu, 2007). În acest
context, imaginea Daciei a tins să se întrepătrundă în mentalul colectiv cu cea a
Transilvaniei ca spaţiu primordial, dar ameninţat de forţe externe, alimentând astfel
naţionalismul românesc.
Pe fondul acestor pendulări conceptuale, este interesantă şi transformarea pe care o
suferă împăratul Traian în imaginarul literar şi istoric al perioadei romantice. Dacă în
perioada anterioară Traian a fost prezentat exclusiv ca eroul civilizator prin excelenţă,
ale cărui calităţi sunt un exemplu pentru urmaşii săi din Dacia, în multe lucrări de
factură romantică el este mai degrabă o figură contrastantă, menită să pună în valoare
calităţile morale superioare ale dacilor. Un exemplu este aşa-numita legendă Traian şi
Dochia , considerată a fi de origine populară şi simbolizând etnogeneza românească, sau
cel puţin percepţia acestui proces în imaginarul colectiv. Tema centrală a fost apoi preluată şi prelucrată de scriitorii romantici. În realitate, această legendă este ea însăşi o
creaţie cultă a perioadei romantice, apărută pe fondul interesului tot mai mare pentru
cultura populară ca element fundamental al identităţii etnice şi valorificând o serie de
elemente disparate preluate din folclorul românesc (Madgearu, 2010). Transpunerea ei
în versuri de către Gheorghe Asachi în 1840 a avut însă un impact major în imaginarul
colectiv, de la publicare şi până astăzi fiind atestate numeroase variante aşa-zis populare,
apărute ulterior în diferite zone ale tării. Unele dintre acestea au fost contaminate cu
alte teme din mitologia populară, de exemplu, cele referitoare la originea unor forme
de relief antropomorfizate. Alte versiuni ilustrează modul în care diverse teme din literatura istorică, dar şi din cea de popularizare au fost receptate în imaginarul colectiv,
fiind promovate intens prin calendarele populare, manualele şcolare şi presa epocii. De
altfel, împăratul Traian este înzestrat în multe cazuri în imaginarul mitologic popular
cu o serie de calităţi excepţionale, similare celor alor altor eroi mitici exemplari, capabili
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omoară fiinţe monstruoase, dar împarte şi dreptatea sau salvează fiinţe nevinovate. În
acelaşi timp, "întemeierile" sale legendare fac din Traian şi un erou civilizator. Toate
aceste "fapte" sunt însă teme mitologice comune care au fost transferate de-a lungul
timpului de la un personaj exemplar la altul prin contaminare funcţională, sub influenţa
aceloraşi factori culturali menţionaţi anterior (Madgearu, 2002).
Elementul cel mai important pe plan istoriografic este apariţia primelor lucrări bazate
pe modelul interpretativ al originii daco-romane, semnate de Mihail Kogălniceanu, Ion
Heliade-Rădulescu sau Bogdan Petriceicu Hasdeu. Dar modul de abordare a continuat
să aibă o tonalitate militantă, pornind de la perspectiva prezentului şi concentrându-se
exclusiv asupra evenimentelor-cheie şi a consecinţelor lor. Abia spre sfârşitul secolului
au început să apară primele studii sistematice care ofereau o perspectivă cronologică
integrată a istoriei naţionale, chiar dacă bazată în continuare pe argumente lingvistice
sau pe afirmaţiile autorilor antici, inclusiv ale compilatorilor de texte aparţinând Antichităţii
târzii sau perioadei bizantine timpurii. Un exemplu ilustrativ în acest sens este monumentala lucrare a lui Xenopol Istoria românilor din Dacia Traiană, apărută în şase
volume între 1888 şi 1893. Chiar titlul acestei lucrări subliniază că statul român modern
era considerat continuatorul direct al provinciei fondate de Traian. Volumele lui Xenopol
au avut un mare impact metodologic şi conceptual în istoriografia perioadei respective,
dar şi asupra publicului larg, multe dintre argumentele şi modelele interpretative propuse
fiind preluate ulterior şi incluse ca atare în lucrări de popularizare sau în manuale şco
lare (Nastasă, 1999).
Această abordare a problemei originilor naţiunii a fost atacată ulterior de reprezentanţii şcolii critice, apărută în istoriografia românească spre sfârşitul secolului al XIX-lea
şi la începutul secolului XX, sub influenţa pozitivismului francez. Principalii exponenţi
ai acestei noi direcţii istoriografice, Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan şi Nicolae Iorga, au
favorizat scrisul istoric bazat pe recuperarea şi analizarea sistematică a surselor documentare, extinzând astfel dezbaterea respectivă dincolo de argumentele etnolingvistice
ale curentului latinist sau ale istoriografiei romantice. Însă, în pofida diferenţelor metodologice, temele centrale ale cercetării Antichităţii romane au continuat să fie tot cele
legate de originea daco-romană şi continuitatea poporului român în teritoriul fostei
provincii Dacia, elementul principal de noutate fiind încorporarea graduală a informaţiilor arheologice, chiar dacă acestea erau practic subordonate exegezei filologice şi
analizei lingvistice ca mijloace principale de reconstituire a trecutului.
De altfel, primii cărturari din Principatele Române care şi-au manifestat interesul
pentru vestigiile materiale ale civilizaţiei romane au fost arheologi amatori, precum
Cezar Bolliac sau Dimitrie C. Butculescu, atraşi mai ales de siturile în care mai erau
încă vizibile ruine antice sau din care puteau fi recuperate artefacte spectaculoase.
Colecţiile lor private, dar şi cele ale altor colecţionari din Principate au format baza
primului Muzeu Naţional de Antichităţi, înfiinţat în 1834 la Bucureşti din ordinul domnitorului Alexandru Ghica.
Din punct de vedere ideologic, istoriografia perioadei romantice şi în special interesul
tot mai mare al multor autori pentru istoria preromană ca sursă a specificului naţional
au contribuit semnificativ la apariţia daco-românismului, un concept cu pretenţii unificatoare care depăşea aparenta constrângere teritorială a provinciei romane ca leagăn al
naţiunii, dar care a stat ulterior la baza unor curente politice sau culturale naţionaliste
ale secolului XX.
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Transformările social-politice, culturale şi economice de după Unirea Principatelor şi
proclamarea Regatului, dar şi pătrunderea unor noi teorii şi concepte din istoriografia,
filosofia sau gândirea politică occidentală au avut un impact semnificativ asupra percepţiei civilizaţiei romane ca parte componentă esenţială a identităţii naţionale, precum şi
ca motivaţie a eforturilor de modernizare (Verdery, 1991, pp. 34-36). Un element definitoriu a fost asumarea cvasiunanimă a modelului daco-roman al etnogenezei ca principiu ideologic cu aspiraţii unificatoare, în sprijinul căruia a fost construit gradual un
eşafodaj de argumente privitoare la omogenitatea etnică, teritorială, culturală şi morală
a poporului român. Apărută iniţial ca rezultat al dezbaterilor lingvistice şi istoriografice
din primele decade ale secolului al XIX-lea, ideea etnogenezei daco-romane s-a transformat ulterior într-o axiomă istoriografică, impunându-se nu doar în mediul academic, ci şi în mentalul colectiv, în pofida circulaţiei altor modele interpretative, în
particular a diferitelor forme de protocronism din perioada interbelică sau cea a naţio
nal-comunismului.
Marea majoritate a celor care au contribuit la geneza acestui model interpretativ
au provenit din rândurile elitelor politice şi economice din Principate, ei fiind de altfel
şi motorul transformărilor social-politice, culturale şi economice menţionate anterior,
la care s-au adăugat şi câţiva intelectuali transilvăneni trecuţi peste munţi. Numitorul
lor comun a fost contactul cu dezbaterile istoriografice din mediul intelectual şi politic occidental referitoare la moştenirea culturală şi ideologică a Imperiului Roman,
dar şi cu cele referitoare la rolul culturii tradiţionale, limbii şi istoriei în definirea
identităţii etnice. Totuşi, receptarea acestor idei în contextul particular al noului stat
român şi al dezbaterilor privind nevoia de modernizare a societăţii nu a fost nicidecum
uniformă, ducând la apariţia a două curente majore de gândire : curentul conservator,
care punea accent pe descoperirea şi promovarea specificului naJional, şi curentul
liberal, care promova ideea reconectării la valorile comune europene, ca o cale spre
progresul social şi economic. În acest sens, ideea apartenenţei la un fond latinofon
comun a continuat să fie promovată insistent în discursul politic pentru a legitima atât
aspiraţiile europene ale noului stat, cât şi capacitatea societăţii româneşti de a se
moderniza prin efort propriu, pornind de la calităţile inerente moştenite de la romani.
Un prim act semnificativ din acest punct de vedere l-a reprezentat adoptarea oficială
în 1859 a alfabetului latin în Principate, chiar dacă slovele chirilice au mai fost folosite în paralel o perioadă.
Trebuie însă remarcat faptul că dezvoltarea eşafodajului argumentativ care a contribuit la impunerea modelului daco-roman al etnogenezei este în mare parte rezultatul
democratizării treptate a accesului la dezbaterile din mediul politic, cultural şi academic
privind rolul trecutului în definirea identităţii naţionale, dincolo de elitele sociale tradiţionale. Acest lucru s-a realizat, pe de o parte, prin profesionalizarea şi instituţionaliza
rea investigării trecutului (Nastasă, 1999), iar pe de altă parte, prin lărgirea accesului
la produsele culturale datorită reformării sistemului de învăţământ, înfloririi presei şi
literaturii de popularizare şi înfiinţării muzeelor şi societăţilor culturale începând cu
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ultimele decade ale secolului al XIX-lea. Procesul de profesionalizare şi instituţionalizare
a demarat prin crearea primelor structuri de învăţământ superior şi de cercetare specializate, prin apariţia unor publicaţii academice de specialitate şi prin înfiinţarea unor
burse care ofereau posibilitatea studiilor doctorale sau a stagiilor de documentare în
cadrul diverselor universităţi europene. Aceste schimbări structurale majore au permis
şi reprezentanţilor altor grupuri sociale, în special celor proveniţi din mica burghezie
orăşenească sau din pătura rurală înstărită, să se implice cu timpul în dezbaterile academice sau politice, originile lor sociale punându-şi frecvent amprenta asupra temelor
sau direcţiilor interpretative.
Din punct de vedere instituţional, prima catedră de arheologie a fost înfiinţată la
Universitatea din Bucureşti în 1877, fiind ocupată de Alexandru Odobescu. Câţiva ani
mai târziu, Grigore Tocilescu a reorganizat Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti,
transformându-l într-o instituţie al cărei scop principal a devenit cercetarea patrimoniului arheologic antic prin investigaţii arheologice de teren. În aceeaşi perioadă a fost
înfiinţată şi Comisiunea Monumentelor Istorice. Primele cercetări arheologice profesioniste au fost realizate în colaborare cu specialişti străini, urmărindu-se identificarea şi
documentarea unor situri şi monumente din Dobrogea şi Oltenia considerate reprezentative pentru Antichitatea romană. Astfel, acelaşi Grigore Tocilescu efectuează între
1882 şi 1890 cercetări arheologice la Adamclisi, monumentul fiind considerat ilustrativ
pentru etnogeneza românească datorită figurilor de daci şi de romani prezente pe metapele sale.
Valoarea ideologică a acestor reliefuri a fost recunoscută imediat, astfel că ele au
fost aduse în următorii ani la Bucureşti, cu sprijinul financiar şi logistic al guvernului.
Planul de atunci al autorităţilor a fost de a integra reliefurile, împreună cu o copie a
Columnei lui Traian, într-un ansamblu monumental proiectat în stil neoclasic, dar niciodată realizat, care ar fi urmat să găzduiască un nou Muzeu Naţional de Arheologie,
Biblioteca Naţională şi Academia (Ţeposu-Marinescu, 2002, p. 109). La nivel simbolic,
ansamblul respectiv era menit să sugereze importanta originilor daco-romane pentru
constructul identitar naţional, dar şi rolul educativ al istoriei şi culturii în construirea
societăţii moderne, întărind în acelaşi timp statutul Bucureştiului de centru politic, şti
inţific şi cultural al noului stat.
De altfel, în aceeaşi perioadă au început să se construiască în capitală o serie de
clădiri publice reprezentative pentru politica de modernizare şi centralizare instituţională,
dominate de stilul neoclasic sau cel eclectic, în care predominau elementele clasicizante.
Un exemplu este clădirea centrală a Universităţii, a cărei faţadă a fost decorată cu un
relief (distrus în timpul bombardamentelor din 1944) reprezentând-o pe zeiţa Minerva
ca patroană a artelor şi ştiinţelor. Alte clădiri publice inspirate din arta şi arhitectura
Antichităţii clasice sunt fostul Palat al Poştelor, astăzi Muzeul Naţional de Istorie a
României, a cărui faţadă principală include un portic masiv susţinut de zece coloane
dorice (cele zece statui alegorice în stil clasic amplasate deasupra intrării au fost distruse
în timpul cutremurului din 1940), sau fostul Palat Regal, astăzi Muzeul Naţional de Artă
al României, a cărui faţadă centrală a fost decorată cu coloane în stil compozit. În acelaşi timp, unii dintre membrii elitelor politice sau economice româneşti au comandat şi
ei construcţii private în stil neoclasic, un exemplu timpuriu fiind Palatul Ghica Tei,
inspirat din arhitectura neoclasică italiană şi decorat cu reliefuri mitologice sau alegorice,
ori Palatul Ştirbei, a cărui faţadă este decorată cu coloane în stil ionic şi completată cu
patru cariatide inspirate din sculptura clasică ateniană.
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Probabil cel mai cunoscut exemplu de arhitectură eclectică este clădirea Ateneului
Român, o instituţie promovată ca un simbol al culturii naţionale încă înainte de a fi
construită. Pe lângă numeroasele elemente arhitecturale de factură clasică, sala mare a
fost decorată între 1936 şi 1938 cu o frescă circulară reprezentând evenimentele şi personajele istorice considerate a fi determinante pentru geneza naţiunii moderne, începând
cu „descălecatul" lui Traian în Dacia, urmat de momentele colonizării şi romanizării,
aceasta din urmă ilustrată printr-o „pioasă idilă" dintre o tânără dacă şi un tânăr legionar roman. Potrivit propriilor mărturii, realizatorul frescei, pictorul Costin Petrescu,
l-a consultat pe istoricul Nicolae Iorga pentru selectarea celor mai reprezentative evenimente istorice.
Acelaşi tipar vizual de factură neoclasică a fost urmat imediat şi în capitalele judeţelor, în special în cazul clădirilor publice. Printre cele mai reuşite exemple se numără
Teatrul Naţional din Iaşi, având un portic central cu patru coloane compozite şi un
fronton decorat cu personaje mitologice în relief, fostul Palat de Justiţie din Craiova,
astăzi sediul Universităţii, a cărui intrare principală a fost decorată cu patru coloane
compozite şi un fronton triunghiular, sau fosta Prefectură a Judeţului Argeş, astăzi
Muzeul Judeţean, a cărui faţadă a fost decorată cu coloane dorice şi compozite, precum
şi cu un fronton triunghiular cu reliefuri mitologice. Aceste exemple, dar şi multe alte
construcţii din Bucureşti sau din provincie din aceeaşi perioadă indică faptul că faţadele
decorate cu coloane, ancadramente şi frontoane neoclasice, uneori completate cu reliefuri sau statui cu teme mitologice, au devenit un standard arhitectural în special pentru
clădirile publice cu destinaţie culturală sau educativă, dar şi pentru sediile autorităţii
publice. Din punct de vedere stilistic, ele imită frecvent modele contemporane din vestul sau centrul Europei, urmând principiile rigorii, simplităţii şi echilibrului formelor,
preluate din arhitectura Romei şi Greciei antice, ca mod de exprimare a funcţionalităţii
şi autorităţii, o idee centrală a stilului neoclasic. Pentru autorităţile din Principate, dar
şi pentru comanditarii privaţi, adoptarea acestui stil arhitectural oferea nu numai o
conexiune firească la nivel intelectual cu Europa apuseană, ci şi un indicator vizual
sugestiv al intenţiilor ferme de modernizare a statului şi societăţii, prin ruperea de tradiţiile orientale.
Perceperea rolului unificator al istoriei naţionale a primit un nou impuls după 1918,
pe fondul eforturilor de integrare a Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei, a căror diversitate etnică şi culturală contribuise anterior la apariţia unor moduri particulare de
integrare a moştenirii romane în exprimarea identitară. De aceea, autorităţile au acordat
multă atenţie uniformizării sistemului de învăţământ, concomitent cu înfiinţarea unor
instituţii capabile să promoveze o viziune unitară a originilor, continuităţii şi omogenităţii spirituale şi culturale a naţiunii. Un exemplu este fondarea primei universităţi cu
predare în limba română din Transilvania la Cluj, care iniţial a primit numele Universitatea „Daciei Superioare" nu doar pentru că provincia cu acelaşi nume a fost localizată
în Transilvania în Antichitate, ci şi pentru a sugera simbolic restaurarea integrităţii
teritoriului ancestral prin unirea cu provinciile de peste munţi. De altfel, cursul inaugural susţinut de istoricul şi arheologul Vasile Pârvan intitulat „Datoria vieţii noastre" făcea
numeroase referiri la moştenirea Antichităţii romane ca parte integrantă a culturii româneşti, dar şi ca model ideal de educare a elitelor naţionale în slujba progresului.
În acelaşi timp, integrarea Transilvaniei în statul român a oferit accesul la un vast
patrimoniu arheologic de epocă romană, a cărui investigare începuse însă cu cel puţin
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o jumătate de secol mai devreme. Prin urmare, începând cu anii 1920 a fost demarat un
program sistematic de cercetări în cele mai importante situri arheologice, sub coordonarea Universităţii din Cluj, în paralel cu fondarea filialei Transilvania a Comisiunii
Monumentelor Istorice. De o atenţie deosebită s-au bucurat siturile de la Sarmizegetusa
Regia şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a căror investigare sistematică a fost coordonată
pentru o lungă perioadă de Constantin Daicoviciu. În acelaşi timp, fondarea Şcolii
Române din Roma (Accademia di Romania) în 1922, sub conducerea lui Vasile Pârvan,
a contribuit substanţial la conectarea arheologiei şi studiilor clasice din România la
dezbaterile internaţionale privind impactul civilizaţiei romane în cultura europeană
modernă.

O formă de reiterare a continuităţii şi omogenităţii etnice în acelaşi spaţiu ancestral
a fost şi amplasarea unor monumente publice care tăceau referire directă la episoade şi
personaje istorice considerate emblematice în locuri-cheie pentru geografia simbolică a
constructului identitar românesc. Din acest punct de vedere, Columna lui Traian a atras
aproape permanent interesul oamenilor politici, dar şi al intelectualilor, fiind considerată
un simbol vizual relevant al originilor. În consecinţă, de-a lungul timpului s-au propus
diferite soluţii pentru realizarea unei copii, fie una integrală la scară naturală, fie doar
a reliefurilor de pe fus, care să fie amplasată în capitală. Cu toate acestea, abia în 1939
statul român a comandat mulaje după reliefurile Columnei, la iniţiativa lui Emil Panaitescu,
directorul Şcolii Române din Roma, în contextul relaţiilor strânse dintre regimul fascist
al lui Mussolini şi cel al monarhiei autoritare instaurate de Carol al Ii-lea (Ţeposu-Marinescu,
2002, pp. 109-110). Ambele recurseseră la diverse forme de mitologizare a trecutului
roman prin adoptarea şi manipularea unei vaste game de elemente, în special vizuale,
ale Imperiului Roman timpuriu, ridicat la rangul de model exemplar de autocratism
luminat. Scopul declarat al acestor acţiuni era regenerarea corpului social prin disciplină
şi rigoare morală după modelul roman, de unde şi interesul particular pentru vestigiile
Antichităţii, dar şi pentru integrarea mesajului acestora în reformarea educaţiei şi eulturii publice.
Deşi mulajele Columnei s-au finalizat în 1943, livrarea lor a fost sistată din cauza
războiului şi apoi a dezinteresului noilor autorităţi comuniste din România pentru un
monument considerat atunci un simbol al imperialismului. Acestea au ajuns la Bucureşti
abia în 1967, în contextul scurtei perioade de „dezgheţ" ideologic poststalinist caracterizate de interesul pentru recuperarea conexiunilor culturale cu Europa, ca o cale de
afirmare a independenţei faţă de Uniunea Sovietică. Integrarea lor ulterioară în expoziţia de bază a Muzeului Naţional de Istorie din Bucureşti a fost acompaniată de un volum
descriptiv, în care fiecare scenă de pe Columnă a fost interpretată din perspectiva unui
document istoric veridic (Vulpe, 2002). Lucrarea respectivă se înscrie într-o lungă serie
de studii similare care au avut un impact semnificativ asupra imaginarului istoric românesc, întărind ideea relevanţei Columnei ca izvor istoric, ceea ce a dus între altele şi la
proliferarea unei literaturi pseudoştiinţifice bazate pe aşa-zise identificări arheologice,
topografice, etnografice dintre cele mai diverse. Un alt efect al acestei percepţii a fost
manipularea ideologică a imaginilor de pe Columnă, din care s-au „decupat", potrivit
cerinţelor de moment, diverse scene sau personaje care au fost apoi integrate într-o serie
de naraţiuni istoricizante mai mult sau mai puţin fictive, ataşate însă temei centrale a
etnogenezei. Un exemplu relevant este una dintre superproducţiile cinematografice ale
aceleiaşi perioade, Columna (1968, în regia lui Mircea Drăgan), care punea accent pe
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ideea inevitabilei misiuni civilizatoare a Romei, utilizată însă ca un element augmentativ al calităţilor intrinsece ale dacilor.
De un tratament propagandistic asemănător au avut parte şi elementele sculpturale
ale monumentului de la Adamclisi , care au fost retrimise în Dobrogea din Bucureşti după
instaurarea regimului comunist. Monumentul şi în special iconografia sa au reintrat apoi
în atenţia autorităţilor în anii 1970, în contextul evenimentelor organizate pentru celebrarea centenarului independenţei proclamate în 1877, fiind considerat un argument
puternic în favoarea reiterării dreptului istoric românesc asupra teritoriului Dobrogei.
Programul de restaurare a monumentului şi mai ales iconografia sa şi interpretările
istoriografice asociate au fost integrate într-un angrenaj propagandistic punctat de evenimente şi personaje istorice cheie, menit să legitimeze regimul comunist prin apelul la
origini şi la ideea continuităţii neîntrerupte în spaţiul ancestral al Daciei (Panaite şi
Barnea, 2010).
În această perioadă de aşa-numit "dezgheţ cultural" au fost recuperate şi reciclate
ideologic o serie de alte monumente de sorginte romană, considerate relevante pentru
constructul identitar românesc, dar şi pentru reiterarea statutului independent al României
ca stat modern cu o istorie îndelungată, un exemplu fiind Lupa Capitolina. Primele cinci
replici ale statuii romane a lupoaicei alăptându-i pe Romulus şi Remus au fost dăruite
de municipalitatea Romei sau de guvernul italian între 1906 (Bucureşti) şi anii 1920
(Cluj, Chişinău, Timişoara şi Târgu Mureş) ca simbol al unităţii românilor, dar şi al
legăturilor cu o Romă exemplară, promovate tot mai insistent de autorităţile italiene şi
de cele române. Datorită acestor conexiuni, statuile au devenit indezirabile în primele
decade ale comunismului stalinist, fiind salvate de la dispariţie doar prin intervenţia
curajoasă a câtorva persoane, pentru a fi apoi readuse în prim-plan în anii 1960 ca
simboluri ale originilor. Astăzi, numărul Lupoaicelor de bronz a crescut exponenţial,
mai ales din iniţiativa autorităţilor locale, dar şi a unor societăţi culturale, pe fondul
nevoii de recuperare a unor elemente identitare care au precedat perioada comunistă.
Momentul de recuperare istoriografică şi ideologică a elementului roman al etnogenezei româneşti a fost însă precedat de aproximativ un deceniu şi jumătate de minimizare
sau chiar de respingere a influenţei limbii latine şi civilizaţiei romane în favoarea elementului slav, chiar dacă ideea continuităţii a fost în mare măsură păstrată. În acelaşi
context, interpretarea interacţiunilor dintre populaţia autohtonă şi coloniştii veniţi în
Dacia a fost deplasată dinspre modelul aculturaţiei rapide spre cel al rezistenţei. Această
evoluţie interpretativă nu a fost însă rezultatul unei autoreflecţii teoretice sau metodologice din cercetarea istorică şi arheologică, ci doar al plierii producţiei istoriografice
pe tiparul marxist al luptei de clasă. Astfel, dacii au devenit clasa exploatată de vremelnicii cuceritori romani, dar şi principalii contributori la formarea unei culturi populare
puternice, capabilă să reziste oricăror tentative externe de eliminare. Această paradigmă,
iniţial promovată de curentele naţionaliste din perioada interbelică, a supravieţuit aşa-zisu
lui internaţionalism stalinist, în forme disimulate sub masca interesului pentru transformările sociale din perioada postprovincială, fiind readusă în prim-plan în perioada
naţionalistă din ultimele două decade ale regimului comunist (Verdery, 1991, pp. 98-133;
Matei-Popescu, 2007).
În perioada postdecembristă, percepţia civilizaţiei romane în mentalul colectiv a fost
influenţată semnificativ de explozia literaturii de popularizare, dar şi a celei paraştiin
ţifice, de creşterea accesului la documentare şi filme artistice cu tematică antică mai
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mult sau mai puţin romanţată, de popularitatea acţiunilor de tip re-enactment şi, nu în
ultimul rând, de libera circulaţie, care a oferit oamenilor obişnuiţi contactul direct cu
cele mai faimoase vestigii ale Antichităţii. În mod paradoxal, publicul român este şi
acum mai familiarizat cu aspectele metropolitane ale civilizaţiei romane decât cu cele
provinciale, în pofida creşterii numărului de şantiere arheologice având ca ţintă siturile
romane din Dacia. Pe de altă parte, absenta unui necesar proces de autoreflecţie teoretică şi metodologică la nivelul breslei arheologilor contribuie în continuare la perpetuarea unor stereotipuri interpretative. Avalanşa de informaţii scrise şi vizuale de valoare
ştiinţifică inegală, cuplată cu absenta instrumentarului critic de bază, rezultat al unui
sistem educaţional complet depăşit de necesităţile prezentului, dar şi cu afirmarea în
spaţiul public a curentelor naţionaliste au dus la situaţii contradictorii, în care modelul
etnogenezei daco-romane coexistă cu cel dacoman, într-un tip de toolkit ideologic la
îndemâna autorităţilor, dar şi a publicului obişnuit.

