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D xistă în istoriografia românească o gamă largă de preocupări asupra procesului de
V modemizare din lumea românea că, proces început prin secolul al XVIII-lea şi care se
dezvoltă în toată plentitudinea a în secolul al XIX-lea. S-a scris imens despre momentele importante
ce au jalonat acea tă perioadă: revolu�a din 1 82 1 şi cea din 1 848, Unirea Principatelor Române,
Independenţa; la fel despre structurile ociale, dezvoltarea economică, despre cultura şi sensibilităţile
epocii. Şi atunci, parafrazându-1 pe Sorin Alexandre cu, despre ce să mai scrii?
Problema conştiinţei naţionale, a formă.rii , i a tra eului pe care 1-a urmat este de o actualitate
trigentă, mai ales prin consecinţele pe care le comportă, poate Ji pentru că explică într-o anumită
măsură starea noa tră de azi , i locul pe care îl ocupăm în lume. In acest domeniu, e resimte nevoia
unor cercetări coerente şi obiective, fiind printre ramurile cea mai afectată de controlul comunist al
producţiilor istoriografice. Dacă în ceea ce priveşte Transilvania, spaţiul a început să fie acoperit, în
pecial prin valoroasele contribuţii ale profe orului Sorin Mitu pentru Moldova există încă un gol
imens.
Aflat în fata unei asemenea teme, cercetătorul are de rezolvat câteva probleme in urmontabile,
altele decât lipsa �nei bibliografii exhau tive. În primul rând, cum um1ăreşti dezvoltarea "conştiinţei",
care ţine de afectiv, de mental şi se lasă greu descoperită în structurile cotidiene ale societăţii. E de
ajuns să unnăreşti lupta politică şi activitatea culturală a unei clase restrânse şi elitare în încercarea de
impunere de u în jo a sentimentului de apartenenţă la na�une? Poate fi suficientă unnărirea
organizării tataie, in tituţionalizarea fom1elor de cultură pentru a surprinde re orturile intime ale
trăirilor umane, legate mai mult de olidarităţile locale şi de rezolvarea problemelor ce ţineau de
upraveţ:uire?
Pe de altă parte, naţionalismul şi consecinţele sale pol fi urprinse mai limpede în faza sa de
explozie , i dezvoltare decât în cea de germinare, iar România nu a fost cutită de "păcatele"
inflexibilităţii naţionale, a cărei pandant nece ar , i tulburător a fost xenofobia, însoţită de variantele
sale, antisemitismul şi intoleranta etnică.
În mod evident, dată fiir;d limitarea cadrelor sale, acest studiu nu îşi poate propune rezolvarea
neechivocă a dificultăţilor schiţate in paragrafele anterioare, ci doar încearcă să arunce o privire de
ansamblu asupra societăţii româneşti din p1ima jumătate a ecolului al XIX-lea, cu precădere asupra
structurilor ce încep timid, dar ireversibil să îşi depăşească stadiul de latenţă. Având totuşi convingerea
că în Moldova conştiinţa naţională nu a fost un dat organic. ci a venit din încercarea claselor elitare şi a
burgheziei în fom1are de a da un rost existenţei româneşti, în contextul construcţiei statale ni s-a părut
potrivit prezentarea acţiunilor ce au avut scopul amintit. De altfel lupta politică a fost strâns împletită
cu d<"finirea identităţii şi legitimarea istorică, a cărei geneză am încercat de asemenea să o schiţăm.
I mboldul în această direcţi vine firesc din dorinţa de înţelegere reală a mecanismelor umane
concentrate în ,,fom1idabila expresie de sensuri care este naţiunea'' (Lucian Boia). Cu atât mai mult cu
cât asistăm la cristalizarea unei identităţi comune europene, de la care ne revendicăm cu mândrie.
Asumarea identităţii naţionale trebuie să vină dintr-o profundă cunoaştere a realităţilor obiective ce au
precedat intrarea în forţă pe scena istoriei a naţiunii române. Este doar începutul unui drum ce sperăm
să S<" concretizeze prin realizări valoroase, dinamice şi inovatoare şi care să detem1ine noi cursuri de
abordare a problemei naţionale.
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Naţionalism, identităţi naţionale şi naţiuni
Dar ce este naţiunea? Cum, şi mai ales de ce apare naţionalismul? În această privinţă există o
paletă largă de variante şi încercări diverse de definire lansate dintr-o multitudine de paliere ale
1
ştiinţelor umaniste: istorie, filosofie sau sociologie • Cu toate acestea, pare a se insinua şi o unanimitate
care converge în sensul de a recunoaşte că definiţia naţiunii nu poate fi cuprinsă în nişte cadre bine
conturate, într-un tipar imuabil. Atunci când se crede că o definiţie a cuprins elementele constitutente
ale naţiunii în totalitate, apar numeroase alte contradicţii care răstoarnă sensul primar al celor
2
afirmate • U nii cercetători au văzut naţiunea ca pe o emanaţie a perioadei moderne, pe fondul
desacralizării religioase, alţii au legat apariţia ei de condiţiile economice ale repectivelor perioade, ori
3
dimpotrivă de evoluţia sincronică a politicului şi războiului . Dar nu există un fir roşu care să străbată
toate concepţiile de pre naţiune confruntate cu realităţile din teren.
Dar absenţa unei definiţii suficientă şi cuprinzătoare nu poate trece cu vederea suita de
contribuţii extrem de valoroase expuse de-a lungul timpului de cercetătorii naţionalismului, din care se
pot decela câteva concluzii fecunde cu privire la unghiurile din care trebuie abordată această problemă,
atât de actuală şi care continuă ă su cite numeroase sensibilităţi au să alimenteze nenumărate
frustrări. Astăzi vedem naţiunile pe scena istoriei, organisme bine definite, a căror coerenţă organică
nu poate fi pusă la îndoială.
Pe te discrepanţele inerente ce se stabilesc între membrii unei societăţi, se aşează naţiunea,
legând prin ţe ături invizibile, dar conştiente, mase largi de oameni, care ajung, astfel, să fonneze acele
4
"comunităţi imaginate" ale lui Benedict Anderson •
Membrii unei naţiuni au în comun elemente distinctive ale apartenenţei lor: rasa, limba, religia,
teritoriul pe care locuiesc sau istoria, ceea ce i-a îndreptăţit pe unii cercetători ai naţiunii să vadă în ele
părtile constituente ale natiunii încă din Antichitate. Este teoria "vechimii ubiective" opuse
'
5
"m� dernităţii obiective" în ceea ce priveşte vechimea naţiunilor. Î n pofida argumentelor pe care le-ar
putea identifica adepţii primului punct de vedere, credem că una din caracteristicile fundamentale ale
6
naţiunii este tocmai modernitatea sa .
Naţiunea a apărut ca fenomen atunci când a fost nevoie de ea şi s-a insinuat în cadrele noii
ocietăţi moderne, industriale, pe fondul desacralizării. Această societate îşi con truise tructuri cărora
vechiul fond de adaptibilitate nu le mai făcea faţă. Ordinea divină instaurase în societatea medievală
un sistem rigid de clase sau ordine, cuno cuta împărtire tripartită în oratores, be/latores, laboratores.
Î n frw1tea statului medieval e afla monarhul, reprez�ntant al lui Dumnezeu pe pământ, a cărui putere
coercitivă era exercitată, uneori în consonanţă în Biserica, deseori în contradicţie cu aceasta. Universul
oamenilor medievali era reprezentat de comunităţile locale, iar identitatea la care se raporta era de
esenţă religioasă. După Reforma religioasă şi modernizarea indust:Jială, omul îşi pierde încrederea în
vechile simboluri de putere . i însuşi me ajut religios pe care acestea se sprij ineau. Comunităţile de
oameni de la care se cerea upunere şi coerenţă trebuiau organizate în raport cu aceste rea lităţi. Forţa
simbolică a naţiunii a fost răspunsul la alternativa hao ului general. Naţiunea a venit să umple "golul
emoţional lăsat de retragerea, dezintegrarea sau încetarea valabilităţii unei comunităţi sau reţele
"7
autentice
Tendinţa spre unitate a fost constant prezentă în imaginarul umanităţii . O regăsim în uni tatea
Imperiului Roman, ca structură politică, dar şi în unitatea lumii creştine (Respub/icn Christiana) sau în

1 S i mona N icoară . Nntilmea modernă. Mituri. simboluri. ideologii, Edit .. Acc�nt'', C'luj- apoca.

2002. p. 9.

2 Este şi concluzia la care iljungc unul din cei mai buni cunoscători a fenomenelor naţionali>lc: H ugh Scton -Wntson, rcmarcii

:

�·a�·!(jf!l'f>.

i iu11i e "�: la
lo.tiWII�{ionalismu/ 1i1 bwopa, Eu il. .. Polirom", la�i. 2000. p. 2 3 .
prc/enţa in_urs Al�enua/1 . Pre� ·::
.
O anah7..<1 lucJda ŞI de malta ţmuta şlnnţliJca asupra stud11lor legate de naţHlnah"n se rcgi'1s�şt.: la Anthony D. Smlth

1\'a{ionufi,m şi motlcmi.1m: 1111 l'tudiu critic al rcoriilor rcrmtc cu pri1 ire la 1111{iunr•

>ii IW{ionali�lll, Editura .. Epigr�t". C'hisin�u.

2002: autorul clasi ficf1 studii il' na!ionalisll' în câteva categori i : ..ahorclarea nrganicistf1" ver.us ..abordarea voluntarislă". abordarea

pcrcnialistă" vrrsus .. abordarea modernistă" sau ..abordarea socio-construc!ionistă" versus ..abordarea etno·simholică"; a S<'
vedea �i M i rela Luminiţa M urg<·scu . l'o.H/a{â. în Na{i1111i şi 110fiOI1olisme. Editura . ,Corint", Bucllr('Şli. 2002,

pp. 1 77- 1 71;.

4 Autorul cxplicii că membrii unei naţiuni nu St' cunosc intre ri. dar îşi imagint:a/11 apanmenţa comună la c01vu l naţi un i i :

v..:t.i

Bcn�xiicl Anderson. Conumitâti imaginate. Hl:f/<'c{ii awpra originii şi râsp1indirii IW{ionalimw/ui, Edil. . .lntq,�<� l". Bucwqti.

2000,
p.
�

Ibidem.

I l şi passim.

p. 1 O.

' E.J. Hobsbawm, Natiuni şi na{io11alism din 1 7811 pânâ 1i1 pre=ent. Program. mit. realitati'. Edil. ..Arc". Chişinău, 1 997. p. 1 6 şi
Ullll.

7 Ibidem. p.
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comunitatea oamenilor de l itere şi nu numai aparţinînd Renaşterii

au c urentelor i l uministe. Odată

pierdută unitatea lumii, ea avea să se împlinească individual, prin fiecare naţiune în pa1ie"8.
"
Dar cui îi revenea sarcina de a construi naţiunea? Evident, statului, ingurul în măsură să deţină

întreg arsenalul nece ar. Premisele existau, dar era necesar să fie valorizate

i canalizate în direcţia

corectă. Şi aici ne lovim de dificultăţile înţelegerii obiective a fenomenului, în sensul anteriorităţii

statului faţă de na�une sau a naţiunii faţă de stat. Stadiile prin care trece naţionalismul sunt multiple; în

ace t sens putem face din nou apel la teoreticienii naţionalismului. Pe noi ne preocupă însă faza sa de

genninare, de naştere sau, după caz de crea�e. Ori, repetăm, modernitatea pare a fi principiul care stă
la baza apari�ei naţionali mului. Evident, nu se poate nega caracterul peren al c u lturilor, doar că

acestea în raport cu modernismul au generat fenomenul naţional ; l a fel de drept este că se poate vorbi,
in unele cazuri, chiar de o inventare a culturilor care să se muleze pe caracterul
tate.

Emst Gellner a propus,

"

naţional" al noilor

ub semnul metaforic al mariaj u l u i dintre stat şi cultură, o delimitare

teritorială a zonelor europene în care ace te fenomen a avut loc9. O primă zonă ar cuprinde putemicele

state Franţa, Anglia, Spania sau Portugalia, a căror cetăţeni aveau conştiinţa identită�i, astfe l încât
trecerea la na�onalism s-a făcut relativ uşor, sau altfe l

mireasa (cultura). Conştiinţa apartenenţei l a stat a penni

naţionale.

pus, aici existau atât mirele (statul) cât ş i

un s o i de docilitate în receptarea educa�ei

A doua zonă este c ircurn eri ă I mperiului Romano-Gem1an, teritoriu pe care s-a dezvoltat două

puternice culturi, cea germană şi cea ital iană; pe de altă parte aceste zone au cunoscut o puternică

mireasa" exista şi era
"
mirele". Aceste culturi aveau nevoie de protecţia unui stat puternic, care,

fărămiţare teritorială pe parcur u l întregii perioade medievale. Cu alte cuvinte,
disponibilă dar l ipsea

"
evident trebuia să ofere în primul rând unitatea naţiw1ii.

în fme, zonele 3 ,i 4 ar acoperi teritoriul Europei de E t, o zonă foarte fluidă din ace t punct de

vedere, ceea ce face această delimitare oarecum di cutabilă mtrucât c uprinde şi statele Europei

Centrale, la care se poate decela existenţa unor importante culturi sau, cel pu�, a unor premise

culturale. (Polonia i Ungaria pot fi exemple în ace t en ). Aici e remarcă absenţa statelor naţionale,

pe de o parte, dar şi a culturilor naţionale, pe de altă parte. A fost misiunea e l i telor politice de a

construi statul, oferindu-i totodată legitimarea prin căutarea unui trecut glorios şi justificativ în acest

ens. Era nece ară atât apariţia "mirelui", cât şi căutatea mire ei". Agresivitatea naţional i tă a acestor
"
e explică şi prin acest fenomen10. De altfel, în aceste cazuri, mireasa" lui Gel lner a fost mai
"
mtâi siluită şi, mai apoi, târâtă cu forţa la al tar.
state

Şi, totuşi, ce detem1ină o naţiune? Am putea spune că elementul fundamental este

toate naţiuni l e au înglobate grupuri etnice diferite (cazurile Belgiei sau Elveţiei

rasa. Dar

unt ilustrative),

situaţie cu atât mai pregnantă în seco lul în care se constru ia naţiunea şi care era martora flexibi l ităţii
graniţelor.

Religia, dar Refonna, ca să luăm un singur exemp l u, a produs ample diviziuni confesionale

în cadm1 acelora , i comuni tăţi naţionale. Limba, dar la 1 789, pe teritoriul francez puteau fi auzite peste
50 de dialecte. Trecutul comun? Câte din statele actuale se pot mândri cu aceea . i confonnaţie fizică
încă din Evul Mediu, sau măcar din epoca modernă'1

Pe te toate acestea. probabi l cel mai puternic factor a fost voinţa cetăţenilor de a se integra într

o comunitate. "Forţa integratoare a naţiunii . -a dovedit, politic vorbind, extrem de putemică"1 1 • De aici
caracterul "imaginar" şi ,.imaginat " a l naţiun i i , despre care ne vorbeşte Benedict Anderson. Oameni

care nu se cuno. c între ei se . imt solidari, legaţi unul de altul p1in dorinţa de apartenenţă la un anumit

grup, dorinţă determinată probabil din motive de securi tate şi conştiinţă identi tară. ,.0 naţiune e te prin
urmare o mare comunitate soli dară ( . . . ) Ea pre. upune exi. tenţa unui trecut, , i totu, i se concentrează în

prezent într-un fapt palpabi l, acel acord, acea dorinţă dec larată de a continua conveţuirea" ( Ernest
Renan). Naţ iunea nu este o , .fiică a memoriei'' pentru că ea trebuie să facă un compromis cu trecut ul în
sensul de ui tare a atrocităţi lor care au caracterizat comunităţi le umane.

E greu de identificat punctul de origine al i rumperii naţionaliste. Europa luminilor era

cosmopol i tă. dar ea a permis afirmarea reflecţii lor cu p1ivire la delimitarea popoarelor. individua l i tatea

Lucian Boia . Douci Sf'COII! de mitologie 1Wfioualrl, Edil. .. Humanitas". Bucureşti, 1 999, pp. 1 1 t 2 .
" Emcst Gellner, Nationalismul. Edil . .,Librom Antet SRL", Bucureşl i. 200 1 , pp. 53-60 .
1 0 Delimitarea celor patru zone terinoriale �e regăseşte şi la Urs Allcnnan , Prel'iziunile.. . . pp. 454 7: zona 4 revine lotuşi foslului
teritoriu al Uniunii Sovietice.
1 1 Hagcn Schulze. Stat şi natiuni' 1i1 is toria europeană. Edil. .. Polirom". laşi. 2003. p. 1 O 1 .
x

·
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12
lor şi rolul pe care îl comportau în istorie . "Spiritul legilor" a fost tovarăş de drum cu "spiritul
"
popoarelor . Revoluţia franceză a creat, fară îndoială, ireversibilitatea noţiunii de cetăţean, conştient
1
de drepturile pe care i le conferă apartenenţa la statul fi·ancez 3 . De altfel, francezii au perceput această
apartenenţă ca pe o alegere voluntară, spre deosebire de teoria germană a naţiunii care pune accent pe
predestinarea etnică. Revo l u�a nu a creat tatul, dar a fost intermediarul necesar pentru trecerea la
statul-naţiune; din acest punct de vedere 1 789 este impulsul decisiv în apariţia naţiunilor. Din acest
moment vom asista la apariţia unei multitudini de state naţionale.
Dar apariţia statului, care grupa comwlităţi cu afinităţi culturale, nu era uficient pentru apariţia
naţiunii. Statul în scllimb a creat propaganda naţionalistă care a aruncat în luptă mij loace moderne de
inoculare a ideilor na�onaliste: teatrul , presa, muzeul şi, în pecial, învăţământul . Factorul lingvistic
fiind primordial, s-a acţionat fenn în această direcţie, cea a unificării lingvistice şi a apariţiei limbilor
t
l iterare 4 • Mijloace moderne de comunicare au favorizat integrarea şi solidarizarea cetăţenilor în cadrul
naţiunii.
Peste toate, c urentul romantic a aşezat ţesătura mitizată a trecutului i toric, ceea ce a contribuit
enorm la individualizarea na�unilor. "Rădăcinile" istorice contribuie la caracterul de unici tate, dar şi a
mi iunii cu caracter mi ionar cu care era înzestrată naţiunea. Fiecare din ele a a , ezat la temelia
existenţei sale mituri fondatoare, înaintaşi glorioşi. Comunităţile preistorice au deveJlÎt, fără voia lor,
precursorii comunităţilor moderne. Cazul francez, definit de M are B loch drept "obsesia originilor",
este emblematic în acest sens. Vechi eroi antici sau medievali au fost dezgropaţi şi ridicaţi la rang de
fondatori ai popoarelor: germanii îl aveau pe Hernlinius, francezii pe Vercint01ix. Mitologia naţională
a imaginat un întreg cortegiu de sărbători îşi simboluri naţionale sacaralizând practic naţiunea.
Aşadar, statul, prin nlÎj loace specifice, creează na�unea . i nu invers. Analiza asupra apariţiei
naţiunilor ne înderptăţeşte să credem, împreună c u Hobswam, că naţiunea este o consecinţă a statului.
Statul a fost catalizatorul capabil să adune în jurul ău indivizii, ă wlifice teritoriul, să pernlÎtă
normarea l imbilor na�onale, să instituţionalizeze cultura.
Nu in ultimul rând, orice tentativă identitară se real izează inerent prin raportarea la celălalt.
Oricât de putenlică, identitatea naţională nu este suficientă prin ea însăşi şi trebuie in pennanenţă
scoase in relief trăsăturile distincte ce individualizează naţiunile. Graniţele etnice au devenit frontiere
de intoleranţă . i de aici a mai fost un pas până la apariţia xenofobiei, antisemitismului, urii faţă de ceea
ce este străin şi corupe spiritul naţional . Pe eama na�onalismului -au aşezat multe "păcate" tradu e
in purificări etnice, genociduri sau conflicte de amploare precwn cele două războaie mondiale. A tăzi
naţionalismul pare obosit, sleit, măcinat de ace te conflicte, dar aceasta poate fi doar o iluzie, fiind
cunoscută explozia naţionalistă după căderea comunismului, când toţi prevesteau stingerea pasiunilor
naţional i te. Rămâne ca viitorul, care pare să in1agineze o nouă structură ce îşi doreşte să estompeze
naţionalismul, să dea răspunsul la aceste nelămuriri.
Am î11t:reprins ace t excurs ca pe o introducere în problematica atât de delicatâ a naţiunii, cu
scopul de a descifi·a complexele mecanisme care au con truit una din cele mai putenlice "inventii''
umane. Scopul fiind definit, perăm că mijloacele au fost adecvate. Î nţelegerea fenomenului pe plan
universal va înlesni înţelegerea sa în cazul Moldovei, care, ca patte din angrenajul european, a
procedat în consonanţă cu acesta, adăugând evident nuanţele specifice. Vom um1ări în capitolul
"
w111ător geneza identităţii naţionale moldovene şi "chinurile na terii care au procedat acest proce .
Geneza identităţii n aţion a l e în M oldova

Dacă naţiunea, aşa cum au alinnat mai mulţi gândit01i, s-ar caracteriza prin 01igine comună.
limba unitară. trecut ist01ic :i religie specifice. ca şi prin unitate teritorială sau economică, românii. în
cele două secole ale con trucţiei naţionale. au dorit să se identifice în fiecare dintre acestea.
Având un traseu istoric sinuos şi a�ezaţi într-o zonă complicată din punct de vedere geopolitic,
românii au căutat debuşeul existenţial în constructul imaginar al naţiuni i. Î ncă din Evul Mediu, Ţările
Române au cunoscut fom1e de suzeranitate străină. amputări teritoriale sau au fost nliza jocurilor
strategice zonale. Reprimaţi pe plan politic. incapabili să se exprime în plan statal, moldovenii, ca şi
muntenii sau ardeleni. au dezvoltat o largă mitologie naţională pe care au aşezat-o la baza viitoarei
11

Ulrich lm Hol: Europa luminilor. Edil. ..Polirom"'. la�i. 2003. pp. 209-2 1 3 .

l) O bună introducere asupra acestei problematici giisim la Dominiquc Schnapper. Comunitatea cetă{enilor. Asupra ideii

moderne de natiune, Editum ,.Para lele

45'', Piteşti, 2004.
Refonna. mai ales prin traducerea Bibliei în limbile naţionak: omogenizarea

14 Un rol asemănător în nonnarca limbi lor 1-a jucat

lingvistică germanf1 care a prL'Cedat apariţia statului est<: mă11urie în acest sens.
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construcţii statale. Fiind prin excelenţă opera romantismului, ea a fo t mult potenţată în perioada
regimului naţional-comunist.
Fenomenul nu a fost întâmplător. Dezvoltând o serie de complexe faţă de civilizaţia europeană,
elita politică românea că a ştiut să î . i găsească calea construcţiei institu�onale tocmai prin preluarea
modelelor occidentale de dezvoltare. Ţările Române au reprezentat, aşa cum s-a spus, o insulă de
latinitate într-o mare lavă. Ca de cendenţi ai Imperiului Roman, le-a fost facil românilor să se
identifice ca mo , tenitori ai civilizaţiei europene comune. Ca în cazul multor alte popoare, una din cele
mai dezbătute probleme a fost cea a originilor. Procesul a fost îngreunat de apariţia teoriei
imigra�oni te a lui Robert Roesler, care a generat o serie de controverse nestinse până azi. Aşa cum
arată Lucian Boia, compromisul de a identifica în strămoşi pe daci şi romani a fost o inteză dificilă15.
Şcoala Ardeleană, care a influenţat profund şi gânditorii moldoveni, a elaborat teza latinităţii pure a
românilor, chiar cu preţul defonnărilor şi exagerări lor în prezentarea faptică; după care s-a instaurat un
ecl:li libru, rolul dacilor fi ind şi el recunoscut, pentru ca, mai târziu, ă se ajungă din extrema cealaltă,
cea a upravalorizării rolului dacilor în etnogeneza românească. Acest fapt servea excelent
demonstrării vechimii şi continuităţii români lor pe acest teritoriu, una din obsesiile majore ale
nationalistilor români.
E� l Mediu -a dovedit o sursă inepuizabilă din acest punct de vedere. În pofida divizării
teritoriale, s-a scos în relief unitatea românească, fie ea spirituală ori economică. Este o altă paradigmă
a identităţii româneşti; de altfel a p ira�a spre 'Imi tate este un dat universal . În condiţiile în care elita
politică românea că milita pentru Unirea Principatelor Române, era firească căutarea argumentelor
relevante în acest ens. Pe ace t fond s-au dezvoltat şi alte idei au complexe, precum cel al "cetăţii
asediate". Românii s-au identificat ca apărători ai Creştinătăţii, aşezaţi în "calea tuturor răutăţilor", în
antiteză uneori cu occidentalii, ceea ce explica decalajul Est-Vest. O astfel de individualizare explică
atitudinea fată de străini, care a devenit una de respingere, de frică generată şi de "obsesia
complotului" 1 6. Rolul de victimă este un dat al existenţei române . ti .
Spre deo ebire de alte zone, mai exi t ă o specificitate tipic românească, deşi n u numai, si
anume absenţa unei ela e de mijloc ca intermediar logic şi nece ar17. În aceste condiţii a revenit clas�i
boiere ti rolul de a î i a uma atât programul politic cât ,i pe cel naţional 1 8. Ace . tia s-au remarcat atât
prin rolul de beneficiari ai ideilor occidentale, ilumini te au romantice, dar şi ca factor activ, cel puţin
cu începere din secolul al XVl ll - lea prin plecarea la studii în străinătate a fu lor de boieri români, ceea
ce le-a penni contaminarea cu ideile europene ale timpului şi deschiderea de noi orizonturi. Înlăturată
de la conducerea ţării, boierimea română a dezvoltat o reacţie de respingere faţă de contextul oriental
al otomfinilor şi, drept unnare, de apropiere faţă de valorile civilizaţiei europene.
Incet-încet, această influenţă s-a făcut sim�tă la toate palierele de exi tenţă ale boierimii
române, în chirnbarea co tumelor orientale, moravurilor sau atitudinilor. Pătrunşi de spiritul
occidental , i fiind conştien� că îşi asumă o misiune istorică, elita politică românească a imaginat
construcţia statală . i identitară românească după model european şi în funcţie de conjuncturi le
intema�onale ale timpului respectiv.
·

A c t' i u nea pol i t ic ă

În ecolul al XVI l l -lea Tările Române cunosc o perioadă extrem de dificilă în cadrul dezvoltării
lor. Societatea românească cu �oaşte "un şir de crize, care îi destramă vechile structuri"19. În primul
rând se manifestă criza sistemului fanariot, instaurat din 1 7 1 1 în Moldova, şi care potenţează aspectele
negative ale dezvoltă1ii generale. Apoi, este criza generală a I mperiului Otoman, aflat în reflux
continuu, cu repercusiuni asupra Ţărilor Române, traduse în agravarea dependenţei faţă de otomani.
De asemenea, Ţările Române au devenit teatml de război a numeroaselor conflicte turco-austro-ruse.
deseori cu consecinţe ce grevau asupra teritoriului românesc.

Lucian Boia, ls10rie şi mii i11 co11ytiillţa ronuineuscii, Edit. ..1 lumanita,.. . Bunu �ti, 1 997, pp. 9 1 - 1 1 4 .
Simona Nicoară . .Naţiun('(/ 17/odemri. Mituri. . . . p. 2 1 5.
17 Pentru acc·astii problematic;! este loat1c util clasicul studiu al lui Ştcl�11 1 Zcktin. /Jurgllcciu ronuinâ. Originea şi rolul i'i istoric,
Edit. .. Humanitas", Bucuresti. 2006.
" Un loa11e elocvent studi� în acest sen. regăsi m la Gheorghe Platon. Al. Florin-Platon - Boierimea din Ma/dom 1i1 secolul al
XIX-/ea. Co111ext european. el'olu[ie socială şi politică (date statistice şi obserl'a[ii istorice}, Edit. Academiei Române. Bucureşti,
1 995.
'" Gheorghe Platon. Romii11ii in 1·eacul comtrucriei nationale, Edit. ..Enciclopedicf1.., Bucureşti. 2005, p. 1 8 .
tj
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Aşa cum am văzut, boierimea moldoveană fu ese. înlăturată de la exercitarea puterii, ceea ce a
impietat foarte mult a upra libertăţii sale de acţine. Intr-un context politic ostil, mai ales prin
frecventele chimbări sau permutări ale donmitorilor fanarioţi, "ari tocraţia românească a reprezentat
elementul politic stabil, de continuitate"20. De asemenea, aşa cum am subliniat, boierimea a umplut şi
golul existent în lipsa unei burghezii nationale.
Din lipsă de opţiuni, aşadar, tactica de luptă a boierilor români a fost mult limitată. În secolul al
XVII I-lea, cel puţin, ea a constat într-o abundenţă de memorii , i proiecte politice adresate Marilor
Puteri i care priveau reorganizarea sistemului intem şi afirmarea juridică intemaţională. E greu de
decelat din aceste memorii politice un veritabil program naţional, cât o încercare de preluare a
structurilor de putere; mai târziu, in ace te programe se va insinua şi argumentul naţional.
Marile evenimente din istoria românilor, cu precădere cele din secolul al XIX-lea, au fost
po ibile doar în contextul unor anumite conjuncturi intemaţionale. Fără a minimaliza rolul jucat de
elita românească, care a ştiut să îşi joace cartea atunci când a fost nevoie, este evident faptul că
evenimentele exteme care se precipitau au servit drept cadru luptei pentru afmnarea naţiunii române.
Este şi cazul ridicării lui Tudor Vladimirescu, pregătită de mişcarea naţională greacă şi susţinută de
boierin1ea română, dar care a alunecat repede pe panta unei revolte sociale. Deşi, Revoluţia din 1 82 1 a desf"aşurat în Ţara Românească, ecourile sale au fost resimţite şi în spaţiul moldovean. Consulul
austriac la Iaşi nota că "Principiile trân1biţate de Tudor Vladimirescu şi anume: înlăturarea domnilor
fanarioţi, restaurarea vechilor capitulaţii cu Poarta, înfrângerea amavolniciilor şi stoarcerilor boiere . ti
şi înlăturarea justiţiei de clasă sunt primite cu mare bucurie şi proslăvi te în mod public de târgoveţii
moldoveni, de mica boierime şi de ţărănime care gem sub apăsarea domnilor fanarioţi i a marii
boieri mi solidară cu ei. Această doctrină demagogică cu siguranţă că va găsi aderenţă . i in Moldova
( ... ) dacă nu se va pune din vreme stavilă ei"2 1 . De altfel, cauzele mişcării lui Tudor erau identice cu
cele din Moldova, iar consecinţele au fost în aceeaşi măsură pentru ambele Principate.22 Sfărşitul
Revoluţiei a dus la o nouă emigrare masivă a boierilor moldoveni, care aveau să incorporeze
obiectivele urmărite de Vladimirescu intr-o nouă serie de memorii. În acelaşi timp, are loc în Moldova
înscăunarea primului domn părnântean după lungul secol fanariot, Ioniţă Sandu Sturdza.
Revoluţia sârbă, mişcarea lui Tudor Vladinlire cu precum şi revoluţia greacă începută în 1 82 1
au readus în atenţia Marilor Puteri gravitatea "problemei orientale". Principatele Române tind ă e
desprindă din conditia umilitoare de simple raiale ale Imperiului Otoman i î i afirmă cu tărie
interesele. În acelaşi · timp, puterile europene realizează că apariţia unui stat-t�mp�n între o Au trie
extensivă i o Ru ie hrăpăreaţă ar putea fi un punct de echilibru în fluida zonă balcanică. În conştiinţa
europeană îşi face apariţia timid problema românească.
Donmiile regulamentare au în enmat un relativ progres în cadrul organizării inteme. Ca
reprezentant al boierimii mici şi mijlocii, loniţă andu Sturdza a încurajat apariţia w1ei serii de proiecte
de refom1ă menite să înle nească afim1area acestora în administrarea ţării23. Este şi cazul unuia din
"
cele mai importante proiecte ale timpului, respectiv aşa-numită "constituţie a cărvunarilor , atribuit lui
Ionică Tăutu, cunoscut pentru activitatea sa în acest sens. Documentul, un veritabil proiect de
constituţie, prevedea principii moderene venite pe filiera franceză, precum separaţia puterilor in stat,
egalitatea în faţa legii sau instituirea meritocraţiei.
Pe plan extern, însă, a fost nevoie să izbucnească un nou război ruso-turc, încheiat, în anul 1 829
prin pacea de la Ad.rianopol: această pace a fost deseori văzută în istoria românilor drept o piatră de
hotar prin consecinţele pe care ea le-a comportat asupra Principatelor Române, în sensul ieşirii de sub
influenţa turcească, chiar dacă cu preţul sp01irii influenţei ruse.
Acest conflict a adus cu sine ocupaţia militară a celor două ţări române: paradoxal, pe tem1en
lung, ocupaţia se va dovedi benefică. Administraţia celor două Principate a fost încredinţată
generalului Pavel Kiseleff, un bun administrator şi reformator în sens iluminist. Pe lîngă câteva măsuri
cu caracter intem. K iseleff a impulsiona! adoptarea primelor acte cu caracter constituţional,
Regulamentele Organice. Semnificativ era faptul că Rusia accepta faptul că Unirea Principatelor era
un obiectiv dezirabil şi necesar. În secţiunea a V-a din Regulamentul Organic al Tării Româneşti
stipula că .,Începutul, religia. obiceiurile şi ceea de un fel limbă a sălă�uitorilor într-aceste două
·

Platon, Al. FIOtin-Piaton, Boierimea din Moldova. . . . p. 1 32 .
21 Gheorghe Plalon, Geneza Revoluţiei Române de la 1 848. Edi t . Universită!ii ,.AI.I.Cuza"', laşi, 1 999, pp. 86-87.
22 N icolae lsar. lstoria modernă a românilor 1 77411 784 - I 'JI8. Edit. Universitară, Bucureşti, 2006. pp. 70-7 1 .
l) Ibidem, p. 74.
2" Gheorghe
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prinţipaturi, precum şi cele deopotrivă trebuinţă sunt destule elemente de o mai deaproape a lor unire,
care până acum s-au fo t poprit şi

-au zăbovit numai după împrej urări întâmplătoare şi cele urmate

după dânsele bunile dobândiri şi um1ările folositoare ce ar odrăzli dintr-o apropiere a acestor două
popule, nu pot fi supuse la nici o îndoială; începuturile, dar, s-au aşezat într-acest regulament prin ceea
de un fel clădire a temeiurilor admini trative din amândouă ţările "24.

Evident, revoluţionarii paşoptişti au respins Regulamentele Organice ca pe o legiuire impusă de
Rusia şi care păstra un statut privilegiat al boierimii, statut incompatibil cu obiectivele romantice ale

epocii. Dar Regulamentele aveau meritul de a fi aspirat într-un text unitar multe din cererile boierimii
prezentate Rusiei ţariste. În martie 1 83 1 , Kiseleff avea să declare: "( . . . ) iată starea asupra căreia, rând
pe rând, oamenii luminaţi din amândouă Principatele au atras atenţia asupra Curţii ruseşti. Aceste

plângeri repetate au dat P uterii protectoare o însemnată indicaţie că nevoia unei reorganizări a

regimului lăuntric al ţării Dumneavoastră se simţea adânc ( . . . ) comisa călăuzită de instrucţiunile

guvernului care o-aveau ca temelie decât chiar plân erile dumneavoastră, a terminat, în sfărşit, acest
"�
proiect al Regulamentului organic ce vă e prezentat 2 .

Fără a fi fost revoluţionare, regulamentele au meritul de a fi statuat pentru prima dată w1 cadru
"
j uridic eficient pe care se vor grefa gem1enii "partidei naţionale . Ele au pem1is exprimarea politică a
marii boierimi prin prerogativele ale, dar şi a boierilor de treaptă inferioară prin opoziţia pe care au
exercitat-o; e drept, de a emenea că, pe plan cultural, Rusia a instituit o severă cenzură în spiritul
Congresului de la V iena pentru stăvilirea spiritelor Liberale.

Ocupaţia rusească a mai avut meritul de a potenţa în Principate spiritul a multe din ideile

occidentale ale timpului, fie prin intennediul legiferării , fie prin intermediul ofiţerilor ruşi; vorbitori de
limbă franceză, ceea ce a stimulat adoptarea în Principate a modelelor ocietale franceze. I n 1 834, ruşii

s-au retras din Principate, investind noii domni : A lexandru Ghica în Ţara Românească şi M ihail
Sturdza în Moldova.

Deceniul care a precedat Revoluţia din 1 848 a reprezentat o inten ificare rară precedent a luptei

naţionale din Mo ldova, în conjuncţie cu emulaţia europeană declanşată în această perioadă. Este o

tendinţă remarcată şi de observatorii trăini, ca de exemp lu, consu lul francez din laşi, H uber, care nota

că "boierii şi ţăranii, mai mult decât oricând în trecut, au entimentul dragostei de atrie" şi că
E
"donmi!orul în ăşi nu neglijează nimic pentru a in pira mol doveni lor gustul naţiona lităţii" 6 .
in 1 839, în Moldova, a ieşit la iveală exi tenţa unei mi, cări numită "Conjuraţia confederativă " ;
ea reprezenta "expresia unei preocupări largi de transfom1are a societăţii române . ti care interesa
întreaga clasă politică"27. Mişcarea condusă de cornitele Leonte Radu aspira spre autonomie internă,

garanţie colectivă dar , i realizarea unei confederaţii cu Ţara Românea că

caracter radical, Conjuraţia a readu în prim-plan programul naţional .

i Serbia. Fără a avea un

Condiţiile specifice, dintre care amintim regimul intem ş i vecinătatea R u iei n u a u pennis
"
"partidei naţionale să elaboreze o mişcare revoluţionară de amploare, aşa cum a fost cea diJ1 Ţara
Românească. Adaptând o tactică lega listă, prudentă, boierii moldoveni au reuşit doar convocarea unei
"
adunări a notabil ităţilor care a redactat documentul programatic " Petiţia proc lamaţie (martie 1 848), în
35 de puncte şi care viza o schimbare moderată a regimului intem.

Specificul moldovean

Am arătat în paginile anterioare cum . i-au făcut pătrund rea în paţiul românesc ideile originii
latine a român ilor şi curentul francez care provoacă mutaţii în vechile structuri de gândire. Cum tudiul

nostru este circumscris Moldovei, se impune nuanţarea specificităţii acestui teritoriu în rapor1 cu
celelalte provincii românest i .

În primul rând, di �punerea geografică a celor două Princi1 ate a permis o receptare diferită a

infl uenţelor exterioare, de oricare fel ar fi fost ele. M untenia a fost intotdeauna mai expusă invaziilor
sau controlului otoman ceea ce a pennis cristal izarea ideilor politice şi . în condiţiile relluxului otoman,
afirmarea lor:

în Moldova. pe de altă parte. conştiinţa politică a fost inhibată de vecinătatea Ru iei,

aflată in tr-o expansiune continuă. Se adaugă . i particulari latea autoritari. mului impus de M ihail
Swrdza în deceni ile culminante ale luptei naţionale.
.

24 Dan Bcrindci, Eiwca

Unirii, Edit. ,.Corint", Bucureşti, 2009, p.

11.

2; Eugen Lovinescu. Istoria cil'ili�a{iei române moderne, Edit. .. M inerva", Bucureşti,
lf•

27

Gheorghe Platon. Gene�a l?ei'Oit.t{iei l?omâne. . . ,
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În al doilea rând, aşa cum s-a arătat în di verse rânduri, programul politic sau naţional românesc

a fo t întreprins în M o ldova de clasa boierească, spre deosebire de Ţara Românească, unde exista, la

cară mică, e drept, o pătură i ntermediară de germeni revo luţionari. Este una din explicaţiile privind

diferenţele de abordare în cazul Revoluţiei din 1 848.

Faptul a fost consemnat, de a emenea, de observatorii străini. În urma călătoriei sale în cele

două ţări româneşti, în 1 83 6, Saint Marc-Grrordin nota că în Mo ldova "averile sunt . i mai mari şi mai
bine administrate" ; "în genere, gă eşti în Moldova mai multă aristocraţie decât în Valahia "28. Aşadar,
ideilor înaintate ale timpului le-a fost interpus un ftltru care, evident, purta interesele unei întregi
clase. El poate fi văzut în sens de estompare

au în sen

de regulator în primirea influenţelor de

civil izaţie străină. " Spiritului revoluţionar al Munteniei i-a ră pun spiritul inhibitiv al M o ldovei, în
care trebuie să căutăm izvorul conservatorismu lui politic şi, mai ales, al criticismului cultural "29.
De altfel, încercările Mo ldovei de a avea o contribuţie proprie în creearea culturii sale, a fost

probată încă din secolele X V I I -X V I I I prin contactele cu Polorua, aceasta din unnă ca vârf de lance al
civilizaţiei apusene în această zonă; consecinţa a fost apari�a unei pleiade de cărturari sau crorucari
moldoveni care au încercat

ă prezinte originile istorice ale româllilor conştiienţi de importanţa

ace tora.

Garabet Ibrăileanu a încercat, într-un interesant studiu, să demonstreze ro lul moldovenilor, a

fiilor de boieri în special prin studiile în

trăinătate, în crearea unei şco l i critice30. Astfel, cultura

apuseană a fost supusă unui proces de decantare în spa�ul moldovean: "era ( . . . ) nevoie de un pirit
critic, care să cerceteze elementele culturii apusene şi să valideze numai pe acelea care ( . . . ) erau proprii

pentru a pune în valoare energia şi capacităţile româneşti"3 1 . Aşadar, nu activitatea politică , i cul turală

au lip it în Moldova, ci ele au fo t transpu e într-un mod particular, în acord cu necesităţile de
dezvoltare a Moldovei, ceea ce este, într-adevăr, esenţa ideologiei con ervatoare. O va demonstra şi

apariţia J urumii la Iaşi, al cărei exponent, Titu M aiorescu a lansat celebra critică a "formelor fără
fond " . Şi poate nu întâmplător în Moldova s-au născut ori au activat mari le spirite ale vrerill i, M i hai

Eminescu, M il1ail Kogălniceanu, Vasile A lecsandri etc. Iaşiul va deveni în plan cultural ceea ce
B ucureştiul a fo t ca expresie politică a românilor; se poate deci, spune, împreună cu Garabet

I brăileanu, că " istoria culturii moldoveneşti din veacul al X J X-lea e, mai ale , istoria acelui pirit critic
aplicat la introducerea culturii străine, adică la procesul de regenerare a piritului românesc. E, ceea ce

e

acel a , i

l ucru,

Transilvarua "32.

istoria

luptelor

împotriva

tendinţelor

fal e,

necumpătate,

din

Muntenia

şi

l n stituţionalizarea culturii

Fundalul pe care

e desfăşoară lupta pentru af1m1area naţiuni lor, în general, si a naţiunii

române, în pecial, este cel al curentului romantic. Europei cosmopolite, articulată de iluminism i s-a

opus romantismu l , care, aducând în prim-plan individua lul, şi-a propus să accentueze diferenţele di ntre

popoare (primatul teritorial, nobleţ.ea originilor, vechimea istorică etc . ), ,.deci să acorde întâietate

culturii, şi nu civi l iza�ei, în ierarhizarea valorilor".l3.

Romantismul a imaginat o structură de
sen ·ibi l i tate şi nostalgie în regăsirea .,paradisului pierdut" al naţiuni lor. o efuziune de entimente
fierbinţi. solidi tatea pasiunii, în opoziţie nu numai cu i l umini smul, ci şi cu vlăguiala spirituală a

clasicismului, care a dat naştere c1izei conştiinţei europene desc1isă atât de miniţios de Paul Hazard.

Dacă iluminismul a găsit slabe ecouri in societatea românească, insuficient maturizată �i

necoaptă din punct de vedere politic, romantismul s-a aşezat în cadrele unei evoluţii generale.

generatoare de acţiune politică şi a finnare naţională. Romantismul a fost corolarul lentului progres din

secolele anterioare, impul sionând arderea etapelor şi infuzia modelelor apusene şi pentru faptul că era
alibiul perfect al mitologiilor naţionale şi totodată fundamentul acestora.

Subsumându-se curentului ideologic european, romant ismu l românesc a evoluat spre forme

proprii. insinuate pe toate planurile societăţii. El detem1ină accelerarea adoptări i modelului de

civi lizaţie

occidentală

şi

anunţă

intrarea

în

scenă

a

ideii

naţionale

�i,

odată

cu

aceasta.

inst itutional izarea fonnelor de cult ură cu scopul de a fi difuzate în toate straturile sociale. Astfel. în

2' ldcm. Gene:a llcmltt(iei Române.
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2� Lovin�cu , Istoria cil'ilizariei române.. . , p. 43.
" ' Garabet lbrăilcanu, Spiritul critic in cultura românească. vol . l, Edit. .. Litera". Chişinău, 1 997. pp.
11 Ibidem, p.
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această perioadă începe organizarea învăţământului, se dezvoltă presa, proliferează teatrul, societăţile
literare, bibliotecile, ceea ce îl îndreptăţea pe Mihail Kogălniceanu să afirme în anul 1 839 că "am făcut
mai mult în aceşti zece ani din urmă decât în cur de cinci secole"34.
Importanţa acestui fenomen de instituţionalizare este enormă; el va pennite profesionalizarea
elitei, unitate intelectuală, dar i răspândirea culturală în rândul maselor, chiar dacă va mai trece mult
până ce acest proces se va tabiliza în linii mari.
Î nvăţământul

Este evident că învăţământul joacă un rol de primă mărime în afirmarea culturală a naţiunii,
lucru pe deplin conştientizat de tat, care odată definit ca organism politic a realizat importanţa
coeziunii sociale pe care o reclama noile realităţi. Trebuie identificat aici şi calculul pragmatic al
statului, interesat în modelarea conştiinţelor spre aducerea lor la stadiul de disciplină şi patriotism
dorit, ori aici "intenţiile autorită�lor politice e întâlnesc cu dorinţele elitei intelectuale, preocupată tot
mai mult de transpunerea în practică a idealurilor de educaţie promovată şi propăvăduite de "secolul
ratiunii
si al luminii "35.
'
Î ;1 acest ens intere ul pentru crearea unei reţele şcolare se impune şi în Moldova secolului al
XIX-lea, legat în primul rând tot de deschiderea pe care o resimţeau cei plecaţi la studii în străinătate.
Încă din 1 775, domnitorul Grigore Ghica al l l l-lea a reorganizat Academia din laşi, dar rezultatele au
fost mai mult modeste, raportate în special la cele din vestul Europei; în plus limba de predare era
greaca. Va avea ca 1 irnbă de predare română Seminarul de la Soco la, din 1 803, destinat pregătirii
viitorilor preoţi, dar care cuprindea , i însu irea altor materii cu caracter laic. Dar activitatea educativă
avea să capete contur odată cu activitatea lui Gheorghe Asachi, cel care, în cadrul Academiei din lasi,
a înfiinţat în 1 8 1 4, o ela ă de inginerie, predarea făcându-se în limba na�onală. În 1 828, acel�,i
Gheorge Asachi avea să organizeze Ş oala Vasiliană de la mănăstirea Trei Ierarhi.
Etapa deci ivă în dezvoltarea educaţiei avea ă fie făcută tot în cadrul stabilit de ocupaţia
rusească si elaborarea Regulamentelor Organice. Acestea tatuau obligatia tatului de a contribui la
binele pub lic prin între�nerea unei reţele şcolare. "Î nvăţătura publică tr�buie asemenea a fi obiectul
îngrijirii şi privegerii Stăpânirii, ca cre, terea tinerilor să fie întemeiată pe începuturile celui mai sănătos
moral...Să vor întocmi şcoale începătoare pentru amândouă secsurile în fiecare căpetenie de loc a
judeţelor, unde se vor învăţa cunoştinţele elementare; după modelul lui Lancaster; să vor da acestor
aşezări toată întinderea înaintătoare şi asemănată cu suma banilor hotărâţi pentru învăţătura publică.
Cur ul învăţătorilor va urma în limba Rumânească nu numai pentru înlesnirea şcolarilor şi
desăvârşirea limbii ţării, ci încă şi pentru că toate trebile publice trebue a să tracta într-acea tă limbă,
care este acea ce să întrebuinţează şi întru toate sluj bele sfintei credinţe" (art. 365-366). Pe baza
acestor regulamente, reţeaua şcolară se organiza pe patru trepte: şcoli începătoare, şcoli umanioare,
învăţătu1i complementare şi cursuri speciale, la care adaugă ceea ce se numeau "cursuri slobode"�6.
Tot acum se dezvoltă, în consecinţă, interesul pentru apariţia unei reţele de manuale şcolare,
gandite ca un instrument lingvistic în primul rând. Primele încercări au fo t de asemenea modeste.
departe de ţinu ta , tiinţifică a manualelor de mai târziu, fapt explicabil în contextul absenţei unui corp
profesoral bine pregătit. Oricum, ideea naţională î . i făcea imţită prezenţa, chiar dacă "deocamdată.
şcoala creează cetăţeanul patriot şi nu patJiotul naţional"37. Cert este că istoria naţională şi galeria
personajelor care o populează a fost văzută de la început ca un element primordial al unităţii naţionale.
Cu toate aceastea, în pofida dezvoltăJii chiar şi a învăţământului privat în Moldova, situaţia a
rămas în general nesatisfăcătoare. cel puţin până în 1 R64. mai ales din cauza reţelei şcolare, aproape
inexistentă. sau, în orice caz, aOată în mare suferinţă. Numărul şcolilor înfiinţate de stat în mediul rural
este încă fomie mic, iar preocuparea oficială lasă de multe ori de do1it. Este drept, saltul nece. ar în
această privinţă, în condiţiile timpului. nu se putea produce rapid ( lipsa unei experienţe instituţionale în
domeniu, reduse posibi lităţi materi<lle, insuficienţa învăţătorilor etc . ). "Dar se făcuse începutul, s-au
fixat cadrele normtltive, exista precedentul" ( G abriel Bădărău ). La fel de defectuoasă era situaţia în
privinţa învăţământului superior.
14 lhidem,

p. 434.

" Luminita Mirela Murgcscu,

1l 11re . . 13unul Crc> ltin " şi . . 13unul Român ": rolul şcolilor primar(' În construirea identităfii
.
Edil. A '92, p. 3 3 ; a se vedea şi excelenlul studiu al lui Gabriel Bădărău. Organizarea şi

naţionale româneşti (1831-1878),

1- t l l. în A /IA /XI, X V I I .
Nicolae Iorga . Istoria im·ătământtt!ui românesc. EDP. Bucureşti, 1 97 1 . p. 1 95 .
.
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Presa
Deşi revendicată încă după 1 82 1 , apari�a organelor de presă româneşti a fost întârziată de
admjnistraţia pământeană românească. I nteresată în popularizarea şi prezentarea într-o lumină pozitivă
a acţiunilor ale, ocupaţia rusească a încurajat apariţia de gazete, chiar dacă ace tea erau atent
supravegheate şi cenzurate. În aceste condiţii, în Moldova, apare în 1 829 buletinul Novitale de la
armie, urmat de A lbina românească ( 1 iunie). G heorghe A achi va juca, de a emenea, un rol
important, în editarea periodicelor româneşti, în pofida dulbei condi�ionări la care era supus: pe de o
parte, lipsa mijloacelor materiale, pe de altă parte, presiunea generalului K.iseleff. La 1 4 martie 1 837,
Asachi va înfiinţa Alăuta românească, din care unele numere vor fi conduse de M ihail Kogă]njceanu,
proa păt întors de la studii de peste hotare. 38 Vor mai apărea Foaie sătească a Principatului Moldovei
( 1 838 1 85 1 ) şi Spicuitorul moldo-român ( J 84 1 ).
Un moment extrem de important pentru afi1marea culturală românească 1-a avut înfiinţarea, în
1 840, a revistei Dacia literară, sub redac�a lui Mihail Kogălniceanu, om de stat emblematic pentru
afinnarea politică şi na�onală a românilor. Deşi suprimată în acelaşi an, ecourile ei se vor
permanentiza, inc lusiv în alte reviste precum Arhiva românească, editată la laşi de acelaşi
Kogălniceanu. Presa va avea un rol hotărâtor în întreţinerea stării de spirit a populaţiei, precum şi în
fonnarea conştiinţei acestora.
-

Societăţile
Au reprezentat un fenomen caracteristic, în special pentru anii 30 ai secolului al XIX-lea. În
condiţiile în care lupta politică era îngrădită prin orice mij loace, fie de ocupaţia străină, fie de domnia
autoritară, boierii intelectuali au fost nevoiţi să îşi desfăşare activitatea la paravanul unor ocietăţi
l iterare sau ştinţifice, în ţară sau străjnătate, în real itate nuclee dure ale luptei politice. În Moldova, în
special din cauza regimului autoritar, emigraţia va avea mai mare succes, în interiorul ţării fiind de
remarcat doar o societate avantă, "Cercul de lectură a medicilor"39 , cu rezultate nesemnificative.
Teat.-ul
Deşi prezent în Moldova încă din epoca fanariotă, teatrul românesc şi-a început afirmarea după
1 830, până atunci fiind preponderente piesele j ucate în l imba franceză. La origini îl regăsim pe acela , ă
G heorghe A achi, care a înfiinţat, î n 1 836, la l aşi, "Conservatorul fi lodramatic " , uspendat n u la mult
timp după înfiinţare. După 1 850 proce ul va fi preluat cu mai multă energie, dar chiar şi a . a, teatrul a
avut rol de tran miţător al ideilor culturale din epocă.
Tiparul
Proliferarea tiparului în Moldova va avea loc după Pacea de la Adrianopol, până atunci fiind
monopolul puterii eclezia tice. La baza dezvoltării . sale s-au aflat Gheorghe A achi şi M ihail
Kogălniceanu. Progresul a fost extrem de rapid, în acest sens cifrele fiind elocvente: "în deceniul
1 830- 1 840, se tipăre c 1 200 de căt1i. în vreme ce în trei secole. între 1 508- 1 830, numărul cărţilor
publicate e doar de 2 1 1 3 ; într-un singur an, dintre cei mai slabi ca randament editorial, în 1 832, apar
"
totiuşi 75 de opere într-un tiraj variind între 500-2000 exemplare .40 Totodată se înmulţesc
considerabi l numărul traduceri lor . i sporesc numărul biblioteci lor. deţinute de marii boieri ai timpului
re pectiv, dar care conţineau mii de ti tluri de mare valoare.

" D. Popovic i. Romantismul romanesc. Editura .. Albatros··. Bucureşti, 1 972. pp. 444 - 44 5 .

'' Paul Comea.

Originile romantismului . . . . p. 4 3 8 .
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T H E G E N ES I S OF NATIONAL I D E NT I TY I N MOLDA VI A
(THE FJ RST H A L F OF T H E X I X - TH CENTU RY)
(Su mmary)

Key word : nation, modernizing, Moldavia, politica! fight, cultural outstanding.
The 1 9tl' century wa the witness of a universal valid development, which generated important
modifications in the ela sical thinking structw·es. It was named " the nations' century'' as, in this period
many nation got to be weH known based on their history, either as a state fonn, or as a cultural fonn.
The doctrinaire of nationalism started to make assumptions in order to decode the difficult
mechanisms of this phenomenon. What aH theories supported is the modernism of the nation which
occwTed during the industrialization and decoding which the medieval society was based upon.
When the wish for unity was lost, the nation was about to fulfill it elf individuaHy. It was
obvious that the process wa not the ame ali over the world. Ernest Gellner identified four areas for
national outstanding under the fonn of marriage between tate and eul ture.
Above aH the elements that seem to create a nation ( land, race, lal)guage, religion) the most
powerful of aH was the will of citizens of getting into a community, thu re ulting the " imaginary and
imagined" feature of nation ( Benedict Ander on). In this complex system, state had the main role,
managing to determine by specific means, tbe occurrence of nation as an organic conmmnity.
The outstanding of Romanian nation in Moldavia fol Jowed the European process mainly and
there could be added speci fic features (nuances). PoliticaHy suppressed and unable of being remarked,
the Romanians created a great national mythology which they placed at the base of t.heir future state.
Another feature in Moldavia was the absence of a middle ocial ela s.
The politica! Romanian action in the 1 8'11- 1 9tl' centuries was helped by externa) benefic means,
but it was also quickened by the firmnes of the boyar in creating a national program. The important
events were: the Revolution in 1 82 1 , but especially the Russian domination in 1 82 8- 1 834 which,
amongst others, gave to the Cow1ties the frrst con titutional officiaJ paper : the Organic Regulations.
ln tead, the Forty-E ighters Revolution in Moldavia foHowed a legal prudent way.
When su taining of the national idea, we can talk about a "Moldavian feature" (G. Ibraileanu)
offered by the critica] perception of we tem ideas in that age, a a con equence of the absence of the
enthusiastic and revolutionary bourgeois. Upon this bases the con ervative ideology shall develop.
The Romantic current is the background where the fight for the national outstanding took place
on. It was the one that quickened the foHowing of certain steps and the introduction of westem
models. The Romanticism allowed the introduction of eul ture in in titutions which led to the training
of the elite and the preading of cui ture amongst tJ1e masses. This is a boul the teaching system which
al o aHowed the rate-setting o f the Romanian language.
Pre s . theatre, litera1y societies and printing had a . ignificant ro le, too. They were the binding . .
The outstanding process of the Romanian nation wa a difficult long one; it was determined by
specific extemal means, but also by an intemal organizing. It represented the natural result of two
centuries of developing which the politica) class managed to exploit with ability and severity.
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