
45

Timp al incertitudinilor sau turnantă 
critică sunt etichete atribuite cercetărilor 
istorice din ultimele decenii, dar şi 
un diagnostic neliniştitor ce a deschis 
calea unor largi dezbateri şi reflecţii. O 
serie de teme legate de temporalitate, 
memorie, criză, progres, emancipare, 
popor/naţiune etc. sunt supuse noilor 
exigenţe intelectuale, care caută cu 
obstinaţie o cale particulară între teoria 
şi practica istoriei, între filosofie şi 
lingvistică, antropologie şi teoria politică, 
structuralism şi hermeneutică, fără o 
deviere de la linia care o aduce mereu 
spre centrul istoriei, luată ca disciplină 
academică, dar şi câmp al experienţei 
umane.1 

*  Bernard de Montferrand, La vertu des Nations, Paris, Hachette, 1993, p. 177.
1  Reinhart Koselleck, L’ Expérience de l’histoire, Paris, Gallimard, Le Seuil, 1997, p. 8-9.
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În maniere diverse, de felul la longue durée, dar şi le retour à l’événement, 
microistoria, anthropological mode of history etc.2,  cercetarea istorică tinde spre 
o altă lectură a societăţilor, în tentativa de a pătrunde în miezul tensiunilor 
lor.3  Aceste orientări reprezintă o încercare de a “transgresa una dintre cele mai 
evidente tabuuri ale disciplinei: cea care constă în a pune în cauză propria sa 
cercetare4”  Dar, mai ales, ele reprezintă o invitaţie adresată istoricilor de a se situa 
într-un punct nodal de unde poate să perceapă întreaga complexitate a realităţilor 
istorice. O perspectivă recentă o reprezintă pentru istorie eliberarea sa de fragila 
idee a realului, - bien maigre idée du réel (Michel Foucault) - pentru a identifica 
în complexitatea faptelor umane şi colective aspecte ce ţin de conştiinţă: respectiv 
de raţionalitate şi afectivitate, identitate şi alteritate, solidaritate şi comuniune, 
sacralitate şi valori etc.5 

Explorarea polului subiectiv al realitaţii sociale porneşte de la o reflecţie 
elementară: aceea că, în fond, “creaţiile sociale nu sunt lucruri (J. Monnerot). 
Ele nu sunt numai figuri în spaţiu, scheme date unde curge viaţa. Ce găsim dacă 
cercetăm conţinutul lor de realitate? Acţiuni şi omisiuni, stări de spirit, sentimente 
şi o întreaga serie de reprezentări: aici acord şi acolo antagonism, undeva 
revendicarea autoritaţii şi altundeva supunere… Prin jocul acestor sentimente se 
formează imaginea socială, ca o curbă de curcubeu în care se reflectă milioane de 
lumini, şi realitatea acestei imagini este pusă în evidenţă nu prin faptul ca aceste 
emoţii se manifestă liber, ci prin faptul că reapar şi se amplifică… Întreaga viaţă 
socială se manifestă sub un dublu aspect,… în sfera instituţiilor şi în intimitatea 
umană. Instituţiile se refractă în acest for interior al omului, creând: mobile, 
comportamente şi obişnuinţe, judecaţi, (în-n.n.)… diversele forţe care-l fac să acţioneze: 
sentimentul datoriei, înclinaţiile, orgoliul, vanitatea, fidelitatea, comoditatea.”6

2  Ibidem, p. 89.
3  Geneza şi evoluţia statului naţional, emergenţa naţionalismelor sunt puse, de regulă, în 

relief în legătură cu politica imperială, cu lupta popoarelor oprimate împotriva acestei 
politici; alte explicaţii vorbesc de rolul Bisericii în conservarea identităţii naţionale sau de 
agresiunea Statului naţional contra Bisericii, sub impulsul furiei decreştinante inspirate 
de Marea Revoluţie Franceză din 1789! Alexandru Duţu, La métamorphose des solidaritiés, 
în Sud-Estul şi Contextul European. Cultură şi solidarităţi în “Europa ortodoxă”, Bultin VII, 
1997, p. 37.

4  Alain Corbin, Du Limousin aux cultures sensibles, în Pour une histoire culturelle, sous la 
dir. de Jean-Pierre Rioux, Jean François Sirinelli, Paris, Éd. du Seuil, 1997, p. 102.

5  Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitude et inquiétude, Paris, Éd. Albin 
Michel, 1998, p. 87-89 şi 242. Istoria ce ia în considerare ideile, imaginiile, emoţiile şi 
comportamentele plonjează în mentalităţi, care arată interacţiunea permanentă între realitate 
şi reprezentări. Al. Duţu, Histoire de la pensée et des mentalités politiques européennes, 
Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, p. 8.

6 Hans Freyer, Les fondements du monde moderne, Paris, Payot, 1965, p. 143-144.
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Asemenea aspecte se înscriu în câmpul antropologiei istorice care îşi deschide ca 
teritorii de cercetare sistemul de credinţe, reţeaua de tensiuni, antagonisme sau 
de solidarităţi colective, raporturile de autoritate, profilul identităţilor politice, 
realităţi care nu mai pot fi supuse abuziv criteriilor de obiectivitate, necesitate 
şi cauzalitate! De altfel, într-un registru critic Fr. Nietzsche ne invita în Dincolo 
de bine şi de rău, să reflectăm dacă nu “noi” singuri am fost cei care am inventat 
cauzele, succesiunea, reciprocitatea, relativitatea, obligativitatea, numărul, legea, 
libertatea, temeiul, ţinta; iar când introducem şi amestecăm în lucruri această lume 
de semne născocite de noi înşine, în chip de “lucruri în sine” procedăm iarăşi, 
precum am făcut întotdeauna, şi anume mitologic! 

Unitatea, ordinea, armonia, determinismul sunt coordonate imaginare, rezultatul 
unor înfrumuseţări ale realităţii, care nu se confunda cu ordinea reală! Căutând, 
de pildă, o unitate trăită, Jules Michelet a intuit că toate palierele realităţii sub 
subsumate mental unei armonii supreme, de aceea, pentru el, Franţa apărea ca un 
suflet, o persoană!7  În fond, ceea ce conţine ordinea socială reală sugerează fie o 
viziune armonioasă, luminoasă, fie imaginea întunecată a omului… cel mai mare 
duşman al omului, pe care David Hume ne-o descrie cu scepticism în Dialoguri 
privind religia naturală, partea a X-a: opresiunea, nedreptatea, dispreţul, ofensa, 
violenţa, răzvratirea, războiul, calomnia, trădarea, frauda; prin acestea ei (oamenii-
n.n.) se torturează unii pe alţii, şi ar distruge repede societatea pe care au alcătuit-o, 
dacă n-ar fi frica de relele şi mai mari pe care le-ar aduce despărţirea lor.8  

Urmărind traiectoriile modernităţii se constată pasiuni încă vii, valori încă 
dezbătute, moduri de viaţă diferenţiate, apetituri antagoniste, tensiuni permanente, 
şi, mai ales, faptul că se degajă anumite principii prioritare, în primul rând cele 
ale unităţii, fraternităţii şi egalităţii. Sistemul de reprezentări moderne, articulat 
pe aceste principii, este cel care asigură vieţii sociale coerenţă; principiile dau un 
sens ultim existenţei colective9, trasează căi originale ale punerii în operă a teoremei 
democratice... Principiul egalităţii (Tocqueville) se opune nu celui de inegalitate, 
ci celui de alteritate!10  

Fără a neglija particularismele gândirii politice moderne este relevant faptul 
că fundamental ea se inspiră din modelele de umanitate consacrate de-a lungul 

7  Guy Bourdé, Hervé Martin, Les écoles historique, Paris Éd. du Seuil, 1997, p. 163.
8  Societatea modernă este concepută fundamental egalitară în valorile sale şi raţională în 

organizarea sa, dar la nivelul trăitului este măcinată de stări conflictuale! Dominique 
Schnapper, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 
1994, p. 199.

9  Omul modern, egal cu toţi ceilalţi, nu poate decât să se compare cu ei şi să fie nefericit! 
De aceea, ambiţia egalitară este proclamată drept ideal, pentru a contrazice realităţile 
concrete. Ibidem, p. 199. 

10  Alain Gauthier, La trajectoire de la modernité. Représentations et images, Paris, PUF, 1992, 
p. 79-81. 
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timpului, din imagini de sine ale omului şi ale societăţii. Toate doctrinele politice 
propun, în fond, o unitate şi o solidaritate capabile să formeze un liant social, 
obiective comune care să asigure o viaţă armonioasă şi securizantă. “Idei-forţă 
precum salvare, fericire, progres, libertate transpun obiective în conştiinţa colectivă, 
au în vedere organizarea unui centru al puterii, al instituţiilor… Normele juridice 
şi comportamentul (colectiv-n.n.) ne permite să sesizăm subtilele raporturi dintre 
instituţii şi aspiraţiile umane, ne introduc în raportul esenţial dintre solidarităţile 
organizate (propuse de către puterea politică) şi solidarităţile organice (formate 
natural la nivelul existenţei cotidiene a oamenilor)… Istoria mentalităţilor este un 
permanent dialog cu alteritatea, care se găseşte dincolo (sau înăuntrul) frontierelor 
de spaţiu şi timp.”11 

Descoperirea alterităţilor înseamnă a pătrunde în profunzimea proceselor 
intelectuale care dau expresie reprezentărilor identităţii. Pasiunea democratică 
modernă tinde spre estomparea diferenţelor în interiorul cetăţii, spre creuzarea 
concepţiilor opuse, care apar drept reflexe istorice, tinzând paradoxal spre 
omogenitate mentală în condiţiile eterogenitătii sociale!12  

Toate societăţile sunt marcate de conflicte, divizări de tot felul care dau sentimentul 
de nelinişte şi insecuritate. Terapeutica acestor stări antitetice, în spatele fiecăreia 
fiind valori, atitudini, sensibilităţi, disponibilităţi, este căutarea unor credinţe 
comune, care să susţină elanuri colective, este voinţa de unire, de contopire în 
imaginea unei societăţi coerente şi omogene. Vechiul model al lui Aristot, la fel 
de prestigious şi în epoca modernă, se referea la comunitatea stabilă, care oferă 
fericire membrilor săi, al unei mari asociaţii politice, care are în vedere unitatea 
şi interesul general.13 Această fascinantă unitate, superioară tuturor formelor de 
unitate ce au precedat-o, a devenit naţiunea, o proiecţie a armoniei, a echilibrului 
şi fuziunii colective, o comunitate emoţională, un bloc nefisurat care dă iluzia 
liniştitoare a forţei şi a reconcilierii; o imagine care a învins fatalitatea spiritului 
local, a asigurat generalizarea spiritului modern în detrimentul acelui haos confuz 
al intereselor individuale, ce caracteriza epocile în care omul depindea de pământ, 
era înrădăcinat în el, scria Jules Michelet.14  

Mitologia naţiunii are ca nucleu central mitul unităţii, formarea unei naţiuni fiind 
concepută drept restaurarea unei unitaţi pierdute de-a lungul secolelor.15 Sentimentul 
unităţii şi al apartenenţei este, fără îndoială, rezultatul unei lungi istorii comune, însă 

11 Al. Duţu, op.cit., p. 9-10.
12  A. Gauthier, op.cit.,p. 106-115. 
13  Al. Duţu, op.cit., p. 39. 
14  D. Schnapper, op.cit., p.59. 
15  Wilhelm E. Mühmann, Messianismes révolutionnaires du tiers monde, trad. par Jean 

Baudrillard, Paris, Gallimard, 1968, p. 306. D. Schnapper, op.cit., p. 200.
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adeziunea intelectuală la principiile abstracte – naţiune, Stat, libertate, drepturile 
omului etc. – este cea care a făcut posibilă interiorizarea tradiţiei naţionale, a 
permis tonalitatea emoţională a identităţii naţionale!16 

Intelligentia societăţilor moderne este cea care, apelând la specificul cultural, 
a conceput imaginar un noi colectiv, ca o voinţă generală a elementelor sociale, 
ca o nouă formă de credinţă17 care prinde corp abia pe măsură ce se cristalizează 
la nivel mental colectiv o formă distinctivă: naţiunea modernă. 

Istoria ideilor despre naţiune reconsituie o parte din palierul elitar al conştiinţei 
naţionale18, dar aceste idei nu rămân în stare pură, ci se rostogolesc, se metamorfozează 
în drumul lor spre conştiinţele oamenilor, trecând prin paliere mentale extrem de 
diverse şi de mişcătoare! Rezultatul acestor traiectorii permanente este imaginarul 
naţional, ansamblu de reprezentări, care se combină în imagini, concepţii, povestiri 
mitice, utopice etc., fiind o nebuloasă de viziuni despre naţiune!

Naţiunea nu este numai idee, adică o construcţie logică despre o comunitate reală, 
ci reprezintă o mare solidaritate politică, este voinţa de a fi împreună a oamenilor 
care se simt legaţi prin origini, limbă, tradiţii, religie etc. Naţiunea înseamnă viaţă, 
căldură şi nu doar raţionamentul abstract, mecanic şi rece. Naţiunea este palpabilă 
şi durabilă pentru că în ea se investeşte sentimentul existenţei. Organică şi artificială 
sunt două dintre metaforele care surprind în modul cel mai relevant dimensiunea 
reală şi imaginară a naţiunii. Prin metafora organică, naţional, înseamnă aspectul 
vital, imaginea de corp care se construieşte, se dezvoltă! 

Metafora organică este vegetală atunci când se insistă asupra rădăcinilor 
şi florilor sau, în alt sens reia tema unităţii corporale; astfel, naţiunea apare ca 
unitatea unui corp, ea trăieşte similar ritmului unui singur organism, poate suferi 
de maladii, dar se maturizează în timp. În sens corporatist însă, naţiunea are 
componentele sale, membrii săi, care au funcţie socială vitală. Scrierile istorice 
surprind această metaforă organică: eroii din istorie au salvat trupul naţiunii, 
de aceea se odihnesc în panteonul memoriei naţionale. Naţiunea este imaginea 
unui corp legendar, reprezentat ca o entitate divină, o fiinţă fabuloasă, care se 
bate pe câmpuri glorioase.19 În imaginarul colectiv acest aspect a fost surprins 
şi de o altă sugestivă metaforă, cea a familiei. Naţiunea moşteneşte această temă 
a marii familii – temă arborescentă care traversează epocile! Herder vorbea de 

16  D. Schnapper, op.cit., p. 79.
17  Societatea modernă… se instalează progresiv în sistemul de masă. A. Gauthier, op.cit., p. 79. 
18  Definirea conştiinţei naţionale este o problemă controversată pentru că ştiinţele sociale 

sunt obsedate de conţinuturile raţionale ale realităţii , iar conştiinţa reprezintă o constelaţie 
de construcţii raţionale şi iraţionale. 

19  Gil Delannoi, Sociologie de la nation. Fondements théoriques et expériences historiques, 
Paris, Armand Colin, 1999, p. 29.

20  Ibidem.
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naţiune, ca de un arbore, cu rădăcini ancestrale.20 Dar, ea poate fi percepută
drept table race, pagină albă a istoriei, o imagine frecvent utilizată pentru a exalta 
pe partizanii revoluţiilor, pentru a-i face pe aceştia să accepte mai uşor consecinţele, 
întotdeauna neliniştitoare, ale acestor mişcări! Fără a fi incompatibilă cu imaginile 
amintite, naţiunea apare ca un proiect colectiv în contrucţie, ceea ce înseamnă 
că pe lângă dimensiunea paseistă, ea are şi una eschatologică! Tema construcţiei 
naţionale răspunde cel mai bine exigenţei de raţionalitate, de transparenţă, de 
ordine şi progres. Aşadar, după caz, naţiunea sacralizează când vechiul, când 
noul, ea este un mediator comod între cele două repere!21 Diversitatea naţiunilor 
moderne este o dovadă că odată cu zorii modernităţii a avut loc o distilare crescândă 
a unor forţe istorice discrete, favorabile ideii de naţiune, care devin modelatoare pe 
terenuri sociale diferite şi în grade de conştiinţă variabile, şi care au fost capabile 
sa întemeieze constelaţii politice şi ideologice.22 

Ideea de unitate politică, – de altfel foarte veche în istoria universală! – derivă, 
în primul rând, din cea de unitate etnică.23 Existenţa unui sistem de valori politice 
religioase, juridice, morale etc, a unor tradiţii comune a întreţinut conştiinţa unui 
specific etnic şi deci voinţa de a trăi împreună în acelaşi teritoriu. De altfel, în întreaga 
Europă, Statul/naţiune s-a constituit istoric în jurul ideii de spaţiu geografic şi simbolic 
unificat, care să asigure o serie de valori şi de practici comune… Construcţia Statului/
Naţiune a variat de la o ţară la alta, de la o regiune a lumii la alta, pentru că ea rezultă 
dintr-o lungă gestaţie socială şi politică sau… a împrumutat căi şi forme diferite 
(republică sau monarhie, democraţie liberală sau formă de guvernământ autoritar, 
structuri naţionale unitare sau federative).24 Dar, conştiinţa unităţii naţionale, chiar şi 
la începutul secolului al XIX-lea, se regăseşte numai la o subţire pătură intelectuală, 
la noi este vorba de cărturari, cei care prin memorii unioniste, manuale de patriotism, 
ziare etc. se străduiesc s-o impună şi în alte straturi ale societăţii.25 

Percepţia dramatică a universului social, ca teren al inechităţilor, al nedreptăţii 
şi al învrăjbirii, percepţie încurajată de filosofia politică revoluţionară a secolului al 
XVIII-lea a fost exorcizată de imaginea liniştitoare a unei creaţii raţionale protectoare: 

21  Ibidem, p. 30.
22  Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, 

Paris, La Découverte, 1996, p. 18(Préface).
23  La noi, de pildă, este semnificativă, în acest sens, folosirea termenului de dac ca nume 

generic pentru toţi românii; pe temeiul aceleiaşi conştiinţe de neam se ajunge acum la 
transformarea termenilor de transilvănean, moldovean şi muntean în român, a celui de 
neam în naţiune, a celui de Moldova şi Ţara Românească în România. Vlad Georgescu, 
Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române, 1750-1831, Bucureşti, Ed. Academiei 
RSR, p. 171.

24  Mondher Kilani, Introduction à l’ anthropologie, Laussane, Éd. Payot, 1992, p. 304-305.
25  Vl. Georgescu, op.cit., p. 171.
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naţiunea, imagine a ordinii şi unitaţii ideale, pusă sub protecţia Providenţei! Dar, 
geneza imaginarului naţional este o odisee de câteva secole! 

De-a lungul veacurilor al XVI-la şi al XVII-lea, Europa a traversat o criză a 
gândirii teologice, când interogaţiile filosofice şi politice s-au concentrat asupra 
credinţelor, moravurilor, instituţiilor sociale, dar şi asupra alterităţilor de tot felul: 
marginali, minoritari sau straini, care reprezentau diferenţa, diversitatea, opusă 
marii aspiraţii a Unităţii! Altfel spus, atenţia se îndreaptă treptat asupra Celorlalţi, 
ca un pretext pentru a discuta despre propria identitate naţională.

Secolul al XVII-lea a lansat o nouă paradigmă, care a bulversat profund modurile 
de gândire şi apoi mentalitaţile colective; omul ca sursă de valori, ca actor al istoriei, 
ca agent al transformării lumii.26 Gândirea modernă se desface ferm de preocupările 
teologice şi se absoarbe de filosofia socială şi de cea a naturii. Părăsirea viziunilor 
teocentrice a dus la asumarea antropocentrismului, la secularizarea valorilor 
colective. Dar, secularizarea este tot o formă religioasă… ea constă într-o dedivinizare 
a lumii, în intenţia de a pune omul drept unic responsabil de destinul său.27  

Descentralizarea culturii moderne, adică emanciparea ei de centrul spiritual 
religios, a însemnat farâmiţarea diferenţierea, autonomizarea tuturor sferelor de viaţa 
socială şi culturală, dar şi pierderea unui sens superior, vital al unităţii spirituale. 
Desfăcându-se de legăturile cu transcendental Omul modern şi-a abandonat şi 
destinul de dincolo de lume, – acea magnifică ordine eternă – şi s-a pipernicit ca 
într-o carceră în condiţiile de timp şi de spaţiu terestru… A fost o fatală iluzie a 
mentalitaţii moderne să creadă că spiritul se poate împăca definitiv cu lucrurile 
din această lume în intervalul dintre naşterea şi moartea terestră”28. Teologii au 
început să vadă în această tendinţă o alternativă demonică, o revoltă împotriva 
Creaţiei, de aceea au manifestat constant o rezervă faţă de tendinţa omului de a se 
metamorfoza din sublima creaţie în… creatură.29 Dar, societăţii celeste propovăduite 
de Biserica creştină i-a venit în întâmpinare milenarismul popular, întemeiat pe 

26  M. Kilani, op.cit., p. 226 şi 245-246.
27  Secularizarea sacrului înseamnă că el este scos din domeniul său natural, care este sfera 

religioasă şi îşi găseşte refugiu… cu preţul unei alterari, în sfera politicului… Secularizarea 
este unul dintre aspectele raţionalizarii progresive aplicate religiei. Jean-Paul Sironneau, 
Sécularisation et religions politique, Paris, Mouton, 1982 p. X-XI: Préface de Julien Freund. 
Divinizarea Omului, a alimentat iluzia unei naturi umane imuabile şi prometeene. Raţiunea 
umană este substituită lui Dumnezeu şi odată cu acest tranfer de sacralitate s-a născut 
visul că raţionalitatea omului se va simţi permanent în continuitatea spiritului religios. 
François Dosse, L’Histoire, Paris, Armand Colin/ HER, 2000, p. 124-125.

28  Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, Editura Cugetarea, p. 118.
29  Imaginarul savant al Renaşterii a lansat noţiunea de acord (Concordia), conform căreia 

omul apare drept centrul tuturor preocupărilor şi cea mai frumoasa realizare a lui 
Dumnezeu. Mai mult, el este capabil de a atinge perfecţiunea fiinţei sale prin punerea 
în rezonanţa cu Natura şi Societatea. Aspiraţia spre Absolut capătă, astfel, o direcţie 
ascensională şi ia forma figurată a Progresului şi a Luminii, menită să se opună Întunericului,
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speranţa şi aşteptarea unei societăţi terestre noi, – o naţiune regenerată pe baze 
egalitare într-un regat al păcii, unitaţii şi armoniei, conform voinţei lui Dumnezeu!30  

Sondarea mentalitaţii milenariste relevă o prelungire a acestora în mişcarile 
naţionaliste moderne: resurecţia acelei stări originare ideale, fraternale şi egalitare, 
agresiunea contra străinilor, – etnocentrismul şi xenofobia milenaristă! – lupta 
eschatologică pentru renaşterea naţiunii – o comunitate închisă şi entuziasmată de 
idealuile sale! – sunt teme milenariste!31 Aşteptarile milenariste au pregătit practic 
terenul anunţului unei societaţi noi, providenţiale, regenerată pe baze egalitare. 
Tonul profetic de inspiraţie milenaristă a invadat imaginarul naţional, mai ales 
nivelul elitar, cel care exalta prin fascinante utopii imaginea bunăstării şi fericirii 
viitoare a naţiunii.32 Întâlnirea dintre temele milenariste şi ideile moderne – cultul 
progresului, al noutăţii, al tinereţii, al egalităţii etc. – au dus lent la secularizarea 
celor dintâi.33  

Naţionalismul tradiţional s-a născut în jurul concepţiei unei naţiuni fondate 
pe legături etnice de sânge, având o legătură privilegiată cu Dumnezeu. Pătruns 
de spiritul profeţiilor ebraice, mesianismul politic al naţiunilor creştine vorbeşte 
de Regele-Mesia temporal în fruntea unei naţiuni alese, a unui popor sfânt.34 
Noţiunea univeralistă de populus christianus a reprezentat modelul privilegiat 

 întruchipat în obscurantism, în forţe opuse şi ostile. Cl.-G. Dubois, Les transformations de 
l’imaginaire européen (XVIe-XVIIe sičcles, în Introduction aux méthodologie de l’IMAGINAIRE, 
sous la dir. de Jöel Thomas, Paris, Ellipses, 1998, p. 73.

30  În secolul al XVIII-lea - pe fondul unei critici vehemente a Vechiului Regim şi a tradiţiilor 
religioase - se impune viziunea că un “nou paradis”social nu poate fi creat decât prin 
“muncă”s-a asociat ideii progresului. Pe firul mitului unui timp apocaliptic, lansat de 
Joachimo da Fione în veacul al XII-lea, timpul istoric apare ca o mişcare ineluctabilă a 
progresului moravurilor şi a instituţiilor, ceea ce a incitat la a anticipa, la a simula tabloul 
societaţii viitoare. J.-P. Sironneau, op. cit., p.361.

31  E. Mühlmann, op.cit., p. 253;258. 
32  Literatura utopiană din secolul al XVIII-lea a alimentat iluzia revoluţionară a modelarii 

unei societaţi armonioase. Entuziasmul descoperirii Lumii Noi, descoperirile ştiinţifice şi 
tehnice au încurajat înflorirea scrierilor mesianice. J.-J Wunenburger, Histoire des images 
aux XVIIIe-XIXe sičcles, în Introduction aux méthodologie de l’IMAGINAIRE.., p. 81-82. 

33  Ideea progresului a câştigat teren în gândirea elitelor secolului Luminilor, iar în veacul 
al XIX-lea progresul apare ca o componentă majoră, cel puţin în gândirea europeană. 
Milenarismul a fost cel care a contribuit la emergenţa ideii progresului: astfel, speranţa 
milenaristă a unei cetăţi a fericirii, mult timp minoritară şi marginală, devine unul dintre 
motoarele civilizaţiei, conservând în acelaşi timp aspectele sale religioase, dar şi laicizate. 
Numai că viziunea progresului, - conceput ca o înaintare spre mai bine,ca o reprezentare a 
unui timp creator şi a unei temporalitaţi nonciclice - a avut un traseu anevoios într-o lume 
creştină, - catolică, protestantă, ortodoxă - dominată de antropologia omului fundamental 
păcătos. J.-P. Sironneau, op.cit., p. 238. 

34 Imaginea eschatologică a unui regat mesianic temporal implică aspiraţia instaurarii unei 
perfecţiuni terestre cu care Biserica nu este de acord. Regele Ultimelor Zile uzurpa rolul
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transferat ulterior conceptului modern de Stat-Naţiune, pentru că religia şi 
naţiunea se revendică drept realităţi universale.35 Secularizarea acestor viziuni a 
avut importante consecinţe mentale, care într-o expresie consacrată se numeşte 
désenchantement de monde (Max Weber). Lumea apare, în mod fundamental în 
noua viziune politică modernă ca scindată, lipsită de sensul comun – care părea 
că există dintru începuturi ! – şi pulverizată în valori plurale; economice, politice, 
estetice, etice, morale, juridice etc. Viaţa socială nu poate fi redusă, însă, la nici 
una dintre aceste valori, care uneori se contrazic una pe cealaltă: nici la cea 
economică, nici la cea politică etc. În continuarea aspiraţiei unităţii şi solidarităţii, 
coordonate perene ale vieţii sociale hrănite de milenarismul popular, era nevoie de 
o valoare esenţială, de un principiu suprem unificator, un ideal mai cuprinzator, 
o unitate politica pe care ideologiile au îmbrăcat-o în hainele mitologiei, utopiei, 
mesianismului, pentru a o face fascinantă!36  

Societatea modernă a evoluat, de altfel, sub semnul unui mare paradox: acela 
dintre spiritul comunitar, care acordă prioritate tradiţiilor, cutumelor şi viaţa 
politică controlată de ideologii ce vânează autoritate şi legitimitate politică.37 
Această nouă instanţă, naţiunea modernă, este investită cu misiunea autorităţii 
politice, înălţată pe tradiţie şi legitimată prin credinţa politică, căci politica naţională 
recuperează pentru propriile sale ambiţii dinamismul aspiraţiilor religioase şi ia 
formele unei religii.”38 Sacrul, domeniul propriu al religiei este transferat unor noi 
valori supreme, Patrie, Naţiune, Popor, stimulează credinţa în acestea, influenţând 
mentalitatea colectivă.39  

 Bisericii! Alexandre Y. Haran, Le Lys et le Globe. Messianisme dynastique et rêve impérial 
en France aux XVIe et XVIIe sičcles, Champ Vallon, 2000, p. 26.

35  Ibidem, p. 20. René Remond, Religion et Société en Europe. La sécularization aux XIXe et 
XXe sičcles 1780-2000, Paris, Éditions du Seuil, 1998, 143-144.

36  Ansamblul social este de o complexitate excesivă şi neliniştitoare, manierele de raportare 
ale oamenilor la această realitate sunt atât de diverse, încât crează un insecurizant sentiment 
de haos. Compensaţia mentală o reprezintă ordinea şi unitatea, adică concepţii raţionale, 
călăuzite de convenţii, norme, legi după care ar trebui să se guverneze societatea. Chiar 
şi ordinea morală şi juridică sunt create prin reguli şi legi. 

 Aceasta percepţie a raţionalităţii lumii asigură în conştiinţa oamenilor înţelegerea desfăşurarii 
fenomenelor sociale într-un anumit sens, către realizarea Binelui, Dreptăţii, Libertăţii, în 
fine, a tuturor valorilor. Chestiunea ordinii, unităţii, diversităţii nu este doar apanajul 
filosofiei, ci s-a insinuat în filosofia politicii, care s-a întemeiat şi ea pe tema principiului, 
considerat, pe de-o parte, substratul comun al tuturor lucrurilor şi fenomenelor sociale, 
pe de altă parte, originea comună a acestora. 

37  Vezi Al. Duţu, Histoire de la pensée et des mentalités politiques européennes, p. 149.
38  J.-P. Sironneau, op.cit., (citat din Julien Freund, Les politiques du Salut), p. 1. Toate aspectele 

secularizate pot deveni purtatoare de sacru, de aceea termenul profan este ambiguu. Ibidem, 
p. 79.

39  După opinia lui Roger Caillois se poate vorbi de o desacralizare aparentă a lumii moderne, 
de interiorizarea sacrului. J.-P. Sironneau, op.cit., p.76-77.
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Locul strategic în care diferenţele se creuzează, unde se croiesc elanurile 
fraternale şi reflexele de revoltă decepţiile şi speranţele este poporul.40 De altfel, 
poporul reprezintă o valoare veche, stabilă şi incontestabilă, ce a îmbrăcat diferite 
nuanţe – poporul de jos, micul popor etc, dar Poporul/Naţiune reprezintă aspectul 
marii identităţii sub formă de simbol comun, o exaltare a unei comunităţi nu 
numai sociale, ci şi politice.41 

În societăţile tradiţionale conştiinţa identitară s-a tradus prin ataşamentul 
faţă de locul naşterii, de obiceiurile locale, de sărbătorile proprii, fiind tradus 
printr-o izolare faţă de ansamblul care le înconjura şi cu care se intra deseori în 
stări conflictuale, rivalităţi şi violenţe, mai intens în cazul diferenţelor culturale şi 
rasiale!42 Naţiunea modernă a devenit, o metamorfoză a solidarităţilor, un intermediar 
armonios sau o poartă deschisă, care a conciliat cele două forme fundamentale de 
apartenenţă: una locală, legată de naştere şi de devenirea umană, şi alta universală, 
legată de întreaga umanitate. Între gândirea umaniştilor de la sfârşitul secolului 
al 17-lea şi programul intelectualilor luminaţi de la începutul secolului al 19-lea 
se poate constata o continuitate şi o evoluţie culturală care dezvoltă marile teme 
ale solidarităţii.43  

Oamenii moderni trăiesc, fără îndoială, în ansamblu, dar lumile lor îi separă; 
este vorba de raportarea fiecărei comunităţi la celelalte, la faptul că fiecare îşi exaltă 
vanitatea, mândria, identitatea, până la rivalităţi culturale sau politice! Celălalt, 
reprezentantul altui popor, culturi, religii, etc. – situat geografic mai aproape 
sau mai departe – este, după o celebră expresie dostoievskiană cel înconjurat de 
tăcere!44 Această misterioasă solitudine pe care o resimte o comunitate faţă de altele, 
generează în sensibilitatea colectivă sentimente de obstinaţie, frică, duşmănie, 
disperare şi se poate transforma, cum spunea Jean Paul Sartre, într-un activism 
al disperarii.45  

Vechea conştiinţă riguroasă a diferenţei – Noi şi Ceilalţi – a trecut şi în dinamica 
naţionalismului germinant european, dar comunitatea creştină pentru a deveni 
naţională s-a aliniat la valorile aristocratice de loialitate şi de fidelitate şi nu la 
conştiinţa de paria a poporului creştin! Aceste valori aveau să fie cultivate de 

40  Alain Pessin, Le mythe du peuple et la société française du XIXe sičcle, Paris, PUF, 1992, 
p. 9-10.

41  Ibidem, p. 10.
42  Identificarea Celuilalt pentru afirmarea de sine a dus - deseori în istorie! - la pierderea 

măsurii, acest fenomen social fundamental numindu-se xenofobie. Ura de Celălalt, de Străin, 
poate fi însă considerată o formă de recunoaştere reciprocă. Iată, de ce, în numeroasele 
culturi tradiţionale s-a instituit o datorie sacră de ospitalitate faţă de străinii. Gil Delannoi, 
op.cit. p. 100.

43  Al. Duţu, Histoire de al pensée et des mentalités politiques européennes, p. 181.
44  H. Freyer, op.cit., p. 122.
45  Aceasta solitudine este ca o “substanţă repartizată peste tot, care se condensează în toate 

situaţiile şi în toate psihopatiile unei epoci”. Ibidem, p. 124.
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intelectualii umanişti, iar după secolul al XVIII-lea de o burghezie emancipată care 
le-a vulgarizat. Prin rădăcina sa latină cuvântul naţiune desemna o comunitate a 
căror membrii erau de aceeaşi origine. Abia pe parcursul secolulului al XVIII-lea 
acest termen capătă o accepţiune modernă, altfel spus politică.46 Pentru Voltaire 
naţiunea însemna suportul unei civilizaţii a cărei valoare devine universală. 
Marea Revoluţie franceză a dat un sens nou, politic termenului de naţiune, 
transformând-o în vârful de lance al unei noi civilizaţii. Asociind luminile cu 
fericirea (colectivă-n.n.) generaţia începutului de secol al 19-lea a favorizat – şi 
la noi – remodelarea corpului politic.47 În secolul al XIX-lea clasa mijlocie în 
ascensiune devine fascinată de perspectiva unei totalitaţi naţionale.48 De altfel, 
efuziunea romantică a secolului XIX a îmbogăţit substanţial imaginea naţiunii, 
profilându-i biografia din trecut, prezent şi viitor! Istoria se împleteşte cu 
mitologia naţională – şi chiar cu mistificarea! – iar ideologiile naţionaliste le-au 
asimilat şi propagat energic. Naţiunea transformă istoria în propriul său destin, 
iar comunitatea de destin reprezintă naţionalitatea!49  

Naţiunea a fost proclamată ca actor politic în 1789, pentru ca Revoluţia a consacrat 
simbolic o ruptura fundamentală cu Vechiul Regim, proclamând legitimitatea politică 
a voinţei generale. Noua legitimitate politică nu a fost fondată numai pe tradiţia 
dinastică şi religioasă, ci şi pe principiul suveranitaţii popoarelor formulat în articolul 
3 al Declaraţiei drepturilor omului, unde se afirma explicit ca principiul întregii 
suveranităţi rezidă esenţial în naţiune.50 Voinţa generală capătă treptat, un rol creator 
în domeniul politic şi deplasează suveranitatea dinspre monarh spre voinţa colectivă, 
a poporului! Dar, naţiunea modernă nu s-a dezbărat în întregime de veşmintele 
vechi! În locul monarhiilor de drept divin, ea instalează un cult civic şi popular. 
Rituri, sărbători, monumente etc., adaugă sau substituie tradiţiile sacre şi sărbătorile 
religioase vechi.51 Tocqueville spunea că Marea Revoluţie franceză a avut aspectul unei

46 Gérard Noriel, État, nation et imigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Éditions BELIN, 
2001, p. 88.

47  Al. Duţu, Histoire de al pensée et des mentalités politiques européennes, p. 196 şi 200.
48  W.E. Mühlmann, op.cit., p. 308.
49  Pe şirul marilor evenimente fondatoare - Războiul pentru independenţă în America, Revoluţia 

Franceză, rezistenţa populaţiilor care au fost victime ale ocupaţiei napoleoniene - între 
anii 1770 şi 1810 s-a fixat definiţia naţiunii. Revoluţiile, americană şi franceză, au jucat 
un rol decisiv în legaturile care s-au stabilit între naţiune şi cetăţenie. G. Noriel, op.cit., 
p. 88. G. Delannoi, op.cit.,p. 157.

50  D. Schnapper, op.cit., p. 13-14. Printre interogaţiile celebre despre legitimitatea naţiunii 
se numara cea a lui Fichte (Discursul despre naţiunea germană, 1806) sau a lui Renan în 
celebra conferinţă Ce este o naţiune? din 1870.

51  Momentul cel mai favorabil pentru punerea în act al pasiunilor politice îl reprezintă 
revoluţia. Astfel, pasiuni ca mândria, iubirea de patrie, ura, mila dispreţul împotriva 
duşmanilor etc., sunt sentimente individuale şi colective scoase din registrul obişnuit, care
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revoluţii religioase, care a inspirat prozelitiasmul naţional, a propus noi valori, pentru 
a fi trăite: Poporul/naţiune, Libertate, Egalitate, Fraternitate! Analiza discursurilor, 
a gesturilor, a atitudinilor, afirmate în timpul Revoluţiei, developează într-adevăr 
un nou sistem de valori trăite sau visate care încurajează conturarea personalităţii 
omului nou al Revoluţiei, adică militantul. Valoare supremă Poporul/Naţiune 
este concentrat într-o imagine mitică, adică o personalitate exemplară, simbol al 
umanităţii şi reconcilierii; poporul bun, totdeauna ferm, tolerant, locul de întâlnire 
al visurilor, al mitificărilor, dar şi al realităţilor. El se afirmă ca o referinţă colectivă 
virtuoasă în contrapondere cu o forţa antipodică, ce cuprinde pe cei care n-au 
săvârşit o adeziune la Revoluţie. Agregarea forţelor colective în jurul acestei valori 
revoluţionare comune are drept justificare o rezistenţă, o atitudine defensivă. Iată, 
de ce, o posibilă lectură a poporului/naţiune traduce juxtapunerea a două tendinţe; 
una de fraternizare şi alta de excludere! 

În ciuda ambiguităţii mitificatoare, Poporul este imaginea cea mai populară, 
simbolul care încurajează o serie de sentimente, – precum cel de de comuniune 
de fidelitate, de adoraţie – o nouă morală, comportamente noi, ca de pildă cele din 
adunările populare. Adunările populare, din timpul revoluţiei, sunt efectul palpabil 
al fraternităţii, – sunt un fel de sărbători ale fraternizării – şi o expresie a democraţiei. 
Poporul suveran, unitate şi indivizibilitate este modelat în aceste expresii politice 
ale Revoluţiei. Altfel spus, adunările populare sunt o formulă lapidară de relevare 
a monolitismului poporului suveran.52 Imaginea acestor adunări, adevărate liturghii 
politice (Claude Rivičre), este cea a unui corp moral şi colectiv, – un Eu colectiv – cu 
o viaţă şi o voinţă puternică. Ele sugerează o identificare emoţională în patriotism 
şi naţionalism. Virtuţile poporului sunt invocate drept suportul fiilor poporului/

 scapă normelor care reglează afectivitatea socială cotidiană. Pasiunile politice cimentează, 
sau dimpotrivă, dizolvă unitatea politică, ele sunt energii pe care forţele politice tind să 
le alimenteze şi să le manipuleze în favoarea lor. Machiavelli, Montesquieu, Rousseau şi 
Tocqueville au recunoscut influenţa emoţiilor asupra comportamentelor politice. Pierre 
Livet, Les passions nous portent elles hors des nous-memes? În Critique, Penser les emotions 
tom LV, nr. 625/626, 1999, pp. 588-589 şi 598. Vezi Pierre Ansart, La gestion des passions 
politiques, Laussane, Éd. de L’Âge d’homme, 1983, 201 p. Ideologiile politice sunt discursuri 
orientate (care speculează orizontul de aşteptare colectiv) prin care pasiunile caută să se 
realizeze în valori prin exerciţiul puterii! De aceea, o ideologie nu este nici adevărată, nici 
falsă, ea nu poate fi decât eficace sau ineficace, coerentă sau incoerentă. D. Schnapper, 
op.cit., p. 60.

52 Ibidem, p. 103 şi 106. Creaţia culturală romantică a cultivat cu entuziasm mitologia poporului, 
pentru că în concertul naţiunilor care luptau pentru independenţă românii trebuia să-şi 
identifice propriul loc şi propria misiune. Conştiinţa de sine naţională se dezvoltă într-o 
confruntare (eu cred că mai degrabă o raportare!) din ce în ce mai angajată cu Europa. 
Andreia Roman, Le populisme Quqrante-Huitard dans les Principautés Roumaines, Bucarest, 
Les Éd. de la Fondation Culturelle Roumaine, 1999, p. 25-26.
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naţiune: militantul sau eroul revoluţionar. Condiţia acestei calităţi în revoluţii, 
dominate de ideologii triumfante, este sacrificiul, jertfa, care este în mentalitatea 
creştină o condiţie a Creaţiei! Sfinţenia naţiunii trebuie încarnată prin martir!53 

Flambarea speranţelor celor deznădăjduiţi face ca Revoluţia să pară un puseu 
al mesianismului (popular-n.n.) în spaţiul unei clipe.54 “Revoluţia Franceză 
a dat exemplul unei naţiuni care a rezistat la asalturile venite din afară, un 
exemplu al loialităţii poporului..Purtată de campanile napoleoniene, ideologia 
naţionalistă a cunoscut o strălucire europeană; a cunoscut o fascinatie rapidă 
asupra intelectualilor formată în noile şcoli sau în cele străine şi iubirea de 
egalitate a iacobinilor îi va cuceri, dorind să-şi elibereze poporul!”55 Mai târziu, 
însă, între 1848 şi 1914 Europa se debarasează încet de idealul omului universal 
propus şi impus de Revoluţia franceză. Fiecare naţiune se repliază pe ea însăşi şi 
se concepe ca formă statală a unui popor particular, unic definit prin moravurile 
sale, obiceiurile, geniul său.56  

În spaţiul sud-est european foarte important avea să fie pasajul de la universalismul 
confesional spre particularismele politice, de la forma conţinută în conştiinta ortodoxă 
spre cea propusă de conştiinţa naţională.57 Dacă în estul european, Biserica nu a 
fost izolată de politică, aşa cum recomanda modelul iacobin, ea a fost în orice caz 
ataşată ideologiei naţionaliste, care a proclamat-o bastion naţional.

Noul corp politic – naţiunea – s-a fondat pe prezenţa sacrului în cultura comună, 
dominată de o viziune unitară asupra lumii. Virtuţiile politice nu se rup radical de 
cele creştine, dar confruntarea de interese între cele trei imperii – otoman, ţarist 
şi habsburgic – dirijează explorările intelectuale spre relaţiile sociale, spre dorinţa 
de a reforma societatea şi de a atinge prosperitatea, spre rolul puterii princiare, 
formarea solidarităţilor, căutarea unei noi identităţi care-şi asociază voinţa de a 
construi un Stat independent, expresie a aspiraţiilor colective. 

53  Cf.François Heim, La théologie de la victoire. De Constantin à Theodose, Paris, Beauchesne, 
1992, p. 324. 

54  Ibidem, p. 99.
55  Al. Duţu, Histoire de al pensée et des mentalités politiques européennes, p. 218.
56  Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, L’invention de la France. Atlas anthropologique et politique, 

Paris, Le livre de poche, Librairie Générale Française, 1981, p. 13. Din punct de vedere 
intelectual şi afectiv ideea de autenticitate a apărut pentru a contrabalansa pe cea de 
raison. Scoasă din sfera filosofică – Herder, Heidegger – ideea de autenticitate şi-a pierdut 
din densitate, din nimbul său de arhaism, pitoresc şi naivitate. Legătura dintre putere şi 
autenticitate, - vitalismul - a inspirat naţionalismele europene impulsionate de voinţa 
devastatoare de putere. G. Delannoi,op.cit., p. 167.

57  Al. Duţu, Le livre et “la culture commune”: Eglise et engagement politique, în Sud-Estul şi 
Contextul European. Cultură şi solidarităţi în “Europa ortodoxă”, Buletin VII, 1997, p. 34. 
Idem, Histoire de al pensée et des mentalités politiques européennes, p. 238.
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Biserica ortodoxă a rămas fidelă principiului că regatul lui Isus “nu este în această 
lume”58 în vreme ce milenarismul secularizat devenea una dintre tendinţele gândirii 
politice şi ideologice! Pentru a menţine, prin voinţă umană, prezenţa sa în lume, 
ortodoxia – în care Biserica este autoritate spirituală şi morală incontestabilă – a 
manifestat reticenţă faţă de autonomia profanului, pe care îl considera nu un rezultat 
al cooperării omului cu Dumnezeu, ci o activitate dirijată de calcule şi dorinţe 
păgâne! Modelul armoniei spirituale a reprezentat vocaţia socială a Bisericii ortodoxe, 
de aceea aceasta a încurajat solidaritatea fraternală, bazată pe iubirea aproapelui! 
Libertatea personală apare în viziunea ortodoxă drept capacitatea de a înţelege 
adevărul, dreptatea, şi de a acţiona în raport cu această înţelegere în armonie cu 
practicile sociale! De altfel cultura comună în Principatele române (secolele XVIII-XIX) 
era fundamental influenţată de învăţătura bisercească, – care oferea o explicaţie la 
problemele materiale şi spirituale cu care se confrunta existenţa efemeră a oamenilor! 
Alternativa unei culturi influenţate de spiritul individualist şi ştiinţific de inspiraţie 
occidentală nu avea încă în secolul XVIII şi prima parte a lui XIX suport pentru a 
pătrunde în sensibilitatea colectivă sau, cel puţin, era slab reprezentată în existenţa 
cotidiană a oamenilor din această parte a Europei.59 Spaţiul politicului controlat de 
puterea temporală este investit, în viziune ortodoxă, de o carismă care avea să-i asigure 
acestuia sacralizarea! Prinţul sau reprezentantul Sultanului sugerau imaginea unei 
forţe politice formidabile, a cărui mister nu era la îndemâna oamenilor de rând!

Vechea symphonie tradiţională între Biserică şi Stat – adică complexitatea 
raporturilor dintre cele două instanţe temporale în cadrul secolelor şi de-a lungul 
unor regimuri politice diverse! – a fost dinamizată de tensiunea dintre tendinţa 
perpetuării valorilor religioase şi politice consacrate şi noua aspiraţie laică a 
Statului, tendinţa acestuia de a gestiona exclusiv spaţiul public! Dar, “în sud-estul 
european nu se repetă experienţa occidentală unde spiritul laic se afirmă contra 
Bisericii. Trebuie constatat că Biserica ortodoxă a inspirat o formă de civilizaţie 
bazat pe “binele comun”, în timp ce, pe de altă parte, se constată o incapacitate a 
puterii politice de a dezvolta conceptele de patrie şi de polis, formulate de umaniştii 
români spre sfârşitul secolului al XVII-lea”.60  

În ultimele decenii ale secolului al XVII-lea se afirmase totuşi în nucleul elitar 
românesc o raţionalizare ortodoxă, dezbaterile intelectuale ţintind spre tirania 
otomană, într-un limbaj care folosea frecvent conceptele de patrie, pământ al 
strămoşilor, binele comun etc.61 Aşadar, în faţa presiunii otomane, păgâne, s-a conturat 
o conştiinţă ortodoxă, iar conştiinţa naţională s-a dezvoltat pe această conştiinţă, 

58  Idem, Le livre et “la culture commune”, p. 34. Idem, Histoire de la pensée…, p. 238.
59  Idem, Le livre et “la culture commune”: Orthodoxie et byzantinisme, loc.cit., p. 35.
60  Ibidem, p. 35.
61  Idem, Histoire de al pensée et des mentalités politiques européennes, p. 150. “Binele 

comun” este dedus din învăţătura morală a lui Aristot (studiat la academiile princiare de 
la sfârşitul secolului (17-n.n.) şi vine să consolideze şi să lărgească gândirea tradiţională
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pe virtuţile etnice, pe memoria colectivă – gardiană a amintirilor trecutului, pe 
legăturile tradiţionale.62 Acest transfer de sacralitate a permis, de fapt, credinţei 
naţionale să apeleze la sensibilitatea creştină şi la memoria colectivă, să reia calea 
spirituală, care înseamnă reîntoarcerea la origini, fidelitate, devoţiune şi un sens 
eschatologic ce vizează mântuirea! 

O naţiune se formează în jurul unei memorii comune, iar această memorie se 
întreţine, se cultivă mereu. Reînnoirea continuă a acesteia implică o achiziţie şi 
o disciplină; memoria colectivă este un reper comun, cea la care suntem chemaţi 
să facem mereu apel.63  

Jacques Le Goff vorbeşte într-o celebră carte, «Histoire et mémoire» de miza-
memorei, susţinând că: memoria este un element esenţial pentru ceea ce se numeşte 
identitate individuală şi colectivă… Memoria colectivă nu este o cucerire, este un 
instrument şi un obiectiv de putere. Memoria socială, orală sau scrisă, permite cel 
mai bine sesizarea acestei lupte pentru stăpânirea amintirii, a tradiţiei, această 
manipulare a memoriei.64 Când este vorba de comunitate naţională, memoria se 
conservă prin oralitate şi scriitură, dar amintirea sistematică, adică istoria, joacă un 
rol decisiv. Dacă istoriografia iluministă exalta un prezent emancipator, care prin 
raţiune, ştiinţă şi cultură punea bazele unei ere a fericirii, istoria naţională devine 
profetică (Georges Gusdorf). Chiar în Istoria… lui Petru Maior trecutul românilor se 
transformă într-o idee-forţă angajată în viitorul noii Dacii!65 De altfel, romantismul, 
inclusiv cel românesc, s-a dovedit sensibil la profetismul revoluţionar, afinităţile 
sale mergând spre un lirism care acoperă un triplu aspect, cel al confesiunii, al 
mitizării trecutului şi al mesianismului umanitar şi naţional.66  

Istoria este biografia naţiunii, ea reprezintă pentru o identitate naţională nevoia 
de certitudini, de ordine, de sens şi finalitate; ea oferă modele de cazuistică, 
de procesualitate, de efecte cu menire pedagogică, crează credinţa în ordine şi 
sens.67 Timpul istoric al unei naţiuni, ritmurile vieţii sale fac obiectul unor povestiri, 

 bazată pe pietate extrasă din operele Sfinţilor Părinţi (precum Sfântul Vasile sau Ion 
Crisostomul). Ibidem.

62  Idem, Le livre et “la culture commune”, p. 36. 
63  Cf.Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 112. Memoria colectivă 

este cea care oferă o «legitimare» identitară, cea care conservă anumite date şi permite 
reactualizarea impresiilor, a imaginilor trecutului, relevă manifestarea inconstanţelor, 
faliilor, refulărilor ce ating inima existenţei istorice. Ea nu este o istorie «obiectivă», ci 
una «ideologică», ce descrie şi ordonează fapte din trecut în acord cu anumite tradiţii 
consacrate; căci, memoria colectivă tinde să confunde istoria cu mitul. Cf. Al. Duţu, 
Histoire de la pensée et des mentalités politiques européennes, p. 137.

64  Ibidem, pp.174-175.
65  Maria Protase, Petru Maior. Un ctitor de conştiinţe, Bucureşti, Ed. Minerva, 1973, p. 196-197.
66  Le comparatisme roumain, II, coord. Romul Munteanu, Les Éditions Univers, 1985, p. 29.
67  B. Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalism,

p. 204-206.
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unele legendare, mitice, altele cu pretenţie de autenticitate. Personajele mitologice 
duc pe umeri poveri, fără a atinge culmea, important este că o fac mereu şi mereu, 
relevând că există culmi pe care oamenii/comunităţile le pot atinge, dacă visează 
şi perseverează. Acesta este mesajul exemplar al miturilor!68 Mitul naţional este 
investit de-a lungul istoriei naţiunii în ipostaze diverse: de pildă, în privinţa 
originilor; slujindu-se de achiziţiile istoriografiei proprii, naţiunile moderne cunosc 
veritabile bătălii ale originilor. Invocarea dublului mit al originii troiene şi galice la 
francezi, a celei dacice şi romane la noi reprezintă căutarea rădăcinilor naţionale în 
civilizaţii vechi şi remarcabile.69 Imaginarul naţional este ancorat atât în mitologie 
cât şi în istorie, de aceea legendele se confundă deseori cu imperativele cele mai 
programatice, şi cea mai lungă durată cu cele mai mari urgenţe! Romantismul a 
fost disponibil şi la sugestiile utopice, a stimulat speranţa în mântuirea socială 
printr-un credo socializat!70  

Diversitatea naţiunilor, – care se datorează faptului că umanitatea trece simultan 
prin unitate şi alteritate – contradicţiile frecvente dintre ele au mascat uneori 
importanţa fenomenului. Vârstele naţiunii şi ale naţionalismului s-au desfăşurat 
simultan cu viziunile cosmopolite, suscitând fiecare în parte proiecte care să le 
facă ferme şi durabile.

Incontestabil, însă, în societatea modernă legătura socială este esenţial politică, 
adică este în primul rând naţională. Politica modernă a fost proclamată activitate 
autonomă, fiind interesată de tehnica puterii de aceea a încurajat elaborarea 
ideologiilor care şi-au propus să controleze realitatea naţională! Ideea naţională a 
fost proclamată, revendicată şi exaltată drept ideal politic, generând naţionalismul.71  

Ideologiile naţionale pretind un efort de imparţialitate şi de detaşare, dar, de 
multe ori tind spre un narcisism naţional, adică supraevaluează importanţa şi 
grandoarea naţiunii, devenind naţionaliste (ele ating formele mai agresive când iau 
drept concurente, rivale alte naţiuni). Naţionalismul impune conotaţia combatantă, 
supraevaluând ameninţările sau sacrificiile poporului/naţiune; ideologia naţionalistă 
înclină spre o viziune tragică, plină de catastrofă, dar şi de reabilitare, pentru că 
transformă naţiunea într-un sanctuar politic.72 Orice ideologie naţională investeşte, 
pentru a stimula sensibilitatea colectivă, simbolurile, căci vizează stimularea 

68  Vezi Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureşti, Ed. Univers, 1978. 
69  F. Dosse, op.cit., p. 172.
70  G. Delannoi, op.cit., p. 158-159. Vezi Paul Bénichou, Le temps des prophčtes. Doctrines de 

l’âge romantique, Paris, Gallimard, 1977.
71  D. Schnapper, op.cit., p. 21-22 şi 24. G. Delannoi, op.cit., p. 5 şi 80.
72  Ibidem, p. 156. Cercetatorii ştiinţelor sociale s-au straduit sa interpreteze naşterea naţiunilor 

având diferite puncte de pornire, atât politice, - este vorba de o analiza a integrarii progresive 
a oamenilor în marile monarhii naţionale - sau pornind de la condiţiile economice şi 
tehnice. Descrierile istorice numeroase n-au ajuns totuşi la o definiţie satisfăcătoare. De
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devoţiunii, a credinţei politice. Nu este exagerat să constatăm că ideologiile 
se apropie mai degrabă de religie prin dorinţa de a fonda o credinţă, de a face 
apostolatul sfintei naţiuni, prin dogmatizarea viziunilor profetice.73 Discursurile 
şi simbolurile ideologice se prezintă sub o multitudine de aparenţe posibile şi 
imaginabile! O piesă de teatru, un raţionament în aparenţă ştiinţific, un mit, o 
propoziţie religioasă, o publicitate pot aparţine şi ideologiei naţionale! Naţiunea 
este prefigurarea lumii ce va veni, este visul unei societaţi perfecte, iar la baza 
ideii de naţiune sta educabilitatea.74  

Geneza şi evoluţia naţiunilor moderne, precum şi a pasiunilor naţionaliste 
au fost o preocupare nu numai în interesul reconstituirilor istorice, ci şi pentru 
înţelegerea mentalităţilor şi găsirea unor soluţii de transcendere a momentelor 
de criză pe care le traversează lumea contemporană.75 Metamorfozele faptului 
naţional au dominat istoria secolelor XIX şi XX, dar traumatismele acestuia din 
urmă avea să depăşească cadrele naţionale şi temele naţionaliste. Naţiunea avea 
să devină, nu numai în întindere şi intensitate, ci şi în durată şi generalitate, 
forţa politică cea mai constantă până în vremea noastră. Referinţa naţională este 
universală şi eternă, pentru că este propusă drept generală, durabilă, vivace de 
către unele ideologii!

Deschiderea interdisciplinară a diverselor ştiinţe sociale, dar şi a dreptului 
şi a filosofiei politice au reînnoit interpretările despre naţiune şi naţionalism, 
privindu-le şi ca realităti trăite. Naţiunea este deopotrivă reală şi imaginară, adică 
implicată în registrul realităţii, dar şi al sensibilităţii umane moderne: ea este o 
valoare existenţială modernă, un reper imaginar, estetic, individual şi colectiv, 
particular şi universal, transcendent şi funcţional, continuu şi discontinuu, apolitic 
şi ideologic. Naţiunea este un instrument al conştiinţei istorice şi al conştiinţei 
politice. Dacă naţiunea poate fi o idee clară în discursurile ideologice, la nivelul 
conştiinţei colective, reprezentările, simbolurile, miturile, construcţiile ideale 
despre trecutul, prezentul şi viitorul naţiunii, – structuri ce s-au cristalizat, s-au 
multiplicat sau au intrat în umbră sub incidenţa conjuncturilor istorice – reprezintă 
o uriaşă forţă istoriei ce trebuie dezvăluită!

 pildă,definiţiile sociologice, deşi variate, nu au putut epuiza câmpul tuturor aspectelor 
acestui fenomen pentru că privesc naţiunea doar în dimensiunea ei reală! Naţiunea este, de 
asemenea, o fascinantă construcţie imaginară şi mentală pentru că reprezentările naţiunii 
sunt cele care inspiră atitudinile, comportamentele naţionaliste. Caracterul naţional este 
ca un temperament, o dispoziţie, de aceea furtuna evenimentelor istorice modelează, 
transformă acest caracter. 

73 Cf. Jean Baechler, Qu’est-ce que l’ideologie, Paris, Gallimard, 1976, p. 22. 
74  D. Schnapper, op.cit., p. 40.
75  Nu se poate neglija faptul că în timp ce filosofia sau istoria politică, istoria diplomatică şi 

dreptul au acordat, încă din secolul al XIX-lea un loc considerabil naţiunii, istoria socială 
şi sociologia au neglijat mult timp această chestiune. G. Noriel, op.cit., p. 88.
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Naţionalismul este o ideologie care exaltă teoretic şi practic ideea de naţiune, 
dar este şi mentalitate, pentru că reprezintă efectul traseului reprezentărilor (idei, 
simboluri, mituri, utopii, eschatologii etc.) despre naţiune prin filtrul sensibilităţii 
colective, sensibilitate ce presupune, interese, nevoi, voinţe şi diverse stări afective! 
Dialogul social şi politic modern a devenit complex pentru că fiecare vorbitor îşi 
crează un limbaj ideologic pentru sine, sau pentru partenerii sociali. Naţiunea şi 
naţionalismul, complicaţiile lor ideologice traduc în fond uriaşa complexitatea 
umană. 

Modernitatea este o epocă a imaginilor lumii, (Heidegger, Cărări întrerupte), 
putând fi percepută nu numai ca o lume care se construieşte treptat pe valori vechi 
în haină nouă, ci şi ca imagini de realităţi inedite pe care ştiinţele se străduie să 
le descifreze. 

Dar, reducerea cursului întâmplărilor umane, raţionale, dar şi iraţionale, la o 
perspectivă simplificatoare, la scheme interpretative, transformă lumea adevărată 
într-o poveste, cum spunea Nietzsche în Amurgul idolilor. Istoricul a fost tentat să 
povestească destinul unei naţiuni particulare, printr-o definiţie singulară; filosoful 
s-a orientat spre elaborarea ideii de naţiune sau spre o istorie a ideii de naţiune, 
neglijând formele concrete ale faptului naţional; sociologul a neglijat să facă loc 
individualitaţilor naţionale, fiind obsedat de o teorie a naţiunii. Important este 
că astăzi se invocă complexitatea fenomenului naţional, necesitatea cuprinderii 
tuturor aspectelor legate de fapte, idei, valori, mentalitaţi, ideologii, instituţii 
naţionale! Câştigul este disponibilitatea mai puţin ideologică către experienţa 
trecută şi prezentă a societăţilor.

O asemenea lectură a istoriei naţiunilor şi a naţionalismelor înseamnă sondarea 
unui orizont complex, care impune conştientizarea existenţei unor momente originare 
diferite, a unor evoluţii în ritmuri diferite, care le dă o specificitate aparte. Discursul 
istoriografic contemporan a devenit tot mai intersat de o perspectivă comparatistă, 
care să dezvăluie interferenţele şi coordonatele dominante ale marilor spaţii de 
civilizaţie. Discuţiile curente despre naţiuni şi naţionalisme ţin cont de faptul că 
Estul şi Centrul european a rămas, grosso modo, mai conservator, ca o reacţie faţă 
de modelele de civilizaţie şi de putere impuse de turci şi ruşi, în timp ce Vestul 
european a pus în act elemente mai dinamice de schimbare (instituţii formative, 
urbanism, burghezie etc). Dacă Occidentul a produs tipul contractual de naţiune, 
centrul şi estul a stimulat un tip etno-cultural.76 Capitalismul a dezrădăcinat la fel 
de mult oamenii şi într-o altă dimensiune decât cea geografică: cea a timpului. Căci 
timpul fiecarei naţiuni este timpul vid şi omogen, doar cu o aparentă convergenţă 
cu celelalte naţiuni.77  

76  Alexandru Zub, Din avatarurile naţionalismului, în Xenopoliana, V, 1-4, 1997, p. 2-3.
77  B. Anderson, op.cit., p. 11 (Préface à l’édition française).
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Descoperirea specificitaţilor naţiunilor istorice se împleteşte cu tentaţia căutării 
unei unei logici interne, a unei coerenţe sistematice. Dar, dincolo de specificităţi este 
important un spirit antropologic, pentru o înţelegere convenabilă a manierei în care 
acestea au intrat în istorie şi s-au modelat de-a lungul timpului, păstrând până în 
zilele noastre o legitimitate emoţională la fel de puternică! Într-un spirit antropologic 
Benedict Anderson propunea o asemenea definire a naţiunii: o comunitate politică 
imaginară (imagined) şi imaginată… pentru că până şi la membrii celei mai mici 
naţiuni..., în spiritul fiecăruia trăieşte imaginea comuniunii lor.78 

Prin descifrarea semnificaţiei imaginilor, a miturilor şi simbolurilor naţionale 
conştiinţa istoricului iese considerabil îmbogăţită prin efortul hermeneutic, mai 
mult, reluând o celebră reflecţie a lui Mircea Eliade din Nostalgia originilor, într-un 
anumit sens se poate vorbi de o transformare lăuntrică a cercetătorului, şi de sperat, 
a cititorului simpatizant.79 Istoria câştigă, astfel, o bună parte din dinamismul său, 
împlinind aspiraţia de a fi reconstituire a evenimenţialului, dar şi de cunoaştere 
a traiectoriilor mentale ale vremurilor trecute.

78  Ibidem, p. 18-19. (Préface ) B. Anderson completează, de fapt, cu această definiţie aspectul 
real al naţiunii cu cel imaginar,conţinut al conştiinţei colective!

79  Apud Andrei Pleşu, Ochiul şi lucrurile, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986, p. 291. Cf. André 
Burguičre, De la compréhension en histoire, în Annales ESC, janvier-février, 1990, nr. 1, 
p. 129.


