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IDENTITÉ NATIONALE ET MODERNITÉ, ANDREI MARGA
RÉSUMÉ: L’œuvre représente comment Andrei Marga parle d’un concept
dynamique, celui de l’identité nationale dans un contexte moderne. Le
caractère national est le résultat des traits affirmés dans l’action pour
préserver sa propre identité dans les contextes des défis permanents de
l’histoire. En outre, le caractère national découle de la conscience et du
comportement d’une communauté nationale par rapport aux particula‑
rités historiques, économiques, historiques, climatiques, ethnologiques
du développement et de la vie d’une nation.
MOTS CLÉS: l’identité, un contexte moderne, la conscience, les particu‑
larités, la vie d’une nation.

Identitatea este un concept analitic, ambiguu, cu multe sensuri contra‑
dictorii. Ea este fluidă, constant renegociată. Studiul identităţii se regăseşte
într-o varietate de modele teoretice, dar cercetările asupra identităţii se
referă predominant la realităţi din lumea occidentală, caracteristice
modernităţii târzii, bazată pe un proiect reflexiv. În acest context, decurge
procesul neîntrerupt de modelare şi remodelare continuă a identităţii,
ca răspuns la curentele culturale şi contextele personale. Prin interme‑
diul cărţii sale publicate la Editura Polirom (2018), Identitate naţională
și modernitate, autorul Andrei Marga propune o redefinire a conceptului
de identitate prin raportare la valorile moderne, la patriotismul naţional.
Chestiunea identităţii este privită sub diferite forme în cele patru părţi ale
volumului ce însumează aproximativ 350 de pagini: „Conceperea identi‑
tăţii naţionale”, „Identitatea naţională astăzi”, „Reconcilierea naţională” și
„Identitatea europeană”.
Andrei Marga s-a specializat în filosofia contemporană atât în Germania
Federală, cât și în SUA. Profesor de filosofie contemporană și logică gene‑
rală, acesta a fost cel mai longeviv rector al Universităţii Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca (1993–2004 și 2008–2012), Ministrul Educaţiei Naţionale
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în diverse guverne, Ministrul Afacerilor Externe și chiar președinte al
Institutului Cultural Român. De asemenea, a fost ales în conducerea
unor organizaţii și instituţii internaţionale, apoi a fost numit consul‑
tant de instituţii culturale și universitare în China, Vatican, Germania,
Ungaria, Austria. I s-au acordat ordine de stat în Germania („Das Grosse
Bundesverdienstkreuz”), Franta, Italia, Portugalia, România. Este laureat
al Premiului „Herder” și a primit premii sau distincţii în Austria, Germania,
Israel, Ungaria, SUA. A susţinut cursuri și seminarii, ca profesor invitat la
universităţile din Munchen (Ludwig Maximillians), Viena, Montpellier
(Paul Valery), Ierusalim (Universitatea Ebraică) și București.
Pornind de la nevoia de a gândi altfel, autorul crede că identitatea are
sensuri multiple, fiindcă în lumea de astăzi oamenii își desfășoară acti‑
vitatea într-o pluralitate de lumi sau realităţi diferite. Pentru indivizi, în
condiţia lor de cetăţeni, identităţile devin elemente importante ale vieţii
democratice. Una din cele mai puternice identităţi, atât la nivel individual
cât şi la nivel de grup sau comunitate, rămâne identitatea naţională. Datele
prin care se identifică membrii unei comunităţi naţionale cu naţiunea defi‑
nesc un ansamblu de similarităţi de interese, credinţe sau norme de viaţă,
împărtăşite de toate persoanele care aparţin acelui grup. Identitatea poate
deveni stereotip în discursul cotidian, cu toate că identitatea naţională pre‑
zintă dificultăţi de conceptualizare.
În prima parte, se lămurește conceptul de identitate naţională. Teza
autorului este că abia în cadrul unei teorii a modernizării se poate discuta
fără teama alunecării în ideologie despre identitatea naţională. Societatea
modernă – adică societatea în care economia se raţionalizează, se supune
cerinţei randamentului, folosind piaţa ca un regulator, în care administraţia
se simplifică. Politica democraţiei se impune, cultura capătă reflexivitate,
devenind cu timpul nu numai fapt de istorie, ci și un cadru normativ. Se
propune trecerea la un concept dinamic al naţiunii.
În a doua parte a lucrării sunt examinate experienţe recente ale iden‑
tităţii naţionale românești, iar discuţia se axează pe identificarea naţională
și dificultăţile ei. Identităţile intră din nou în discuţie. Este clar pentru
cei mai mulţi oameni că identitatea naţională contează în lumea în care
trăim. Identitatea naţională nu pluteşte undeva deasupra realităţilor date
în experienţele noastre ca oameni. Mijlocul cel mai la îndemână pentru a
o stabili, pe bază faptelor, rămâne istoria. Aceasta atestă, sau nu, că prin
însăşi faptele lor, nu doar prin aspiraţii, naţiunile au anumite însuşiri şi nu
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altele. Unii istorici o văd pretutindeni de-a lungul istoriei, în vreme ce alţii
o plasează în modernitate. O discuţie temeinică despre identitatea naţio‑
nală şi identitatea românească presupune sprijinirea, înainte de orice, pe
cercetări de arhivă, cu reconstituiri ale faptelor, dar şi pe o filosofie solidă
şi pe ştiinţele sociale ale timpului.
În a treia parte a lucrării discuţia se sprijină pe ideea reconcilierii naţi‑
onale. Așa cum atestă nu doar istoria postdecembristă, dar și alte pasaje
din istoria statului român de după 1918, o reconciliere naţională a rămas
condiţia afirmării unei identităţi românești convergentă cu modernitatea.
Autorul împărtășește această perspectivă împreună cu cei care au promo‑
vat modernizarea în cultura română.
În ultima parte a lucrării, se argumentează faptul că a concepe modul
de corelare a identităţilor naţionale cu identitatea europeană este una din‑
tre urgenţele agendei europene. O altă idee pe care Andrei Marga a adus-o
în discuţie este cea a identităţilor multiple pe care le are astăzi individul
conştient de sine, ce trăiește în societatea modernă actuală: identitate pro‑
fesională, locală, civică, etnică, politică, religioasă, naţională, europeană
etc. Acestea sunt mereu în legătură cu problemele pe care ele le pun în
diferite contexte ce caracterizează dezvoltarea societăţii României şi poli‑
ticile Uniunii Europene. Tocmai de aceea, susţine dânsul, identităţile se
schimbă, determinate fiind de aspectele istorice, existând astfel o dinamică
a identităţilor.
Trebuie menţionat faptul că identitatea a apărut ca un act de voinţă
a indivizilor şi comunităţilor, fiind o construcţie din date ale vieţii por‑
nită din aceleaşi nevoi de funcţionare şi organizare. De altfel, identitatea
naţională este clar ancorată în societatea modernă, întrucât s-a format ca
urmare a unei istorii proprii în interacţiunile timpurilor şi a felului în care
această istorie este privită şi asumată. Prin urmare, istoria este locul în care
se creează identităţile naţionale. Discutând despre identitatea naţională a
românilor, filosoful Andrei Marga face o trecere în revistă a abordărilor
istorice de la Şcoala Ardeleană până la Adrian Marino. Insistă pe un studiu
realizat de un mare sociolog, Virgil Bărbat, astăzi uitat pe nedrept. Acesta
considera că naţionalismul orientat spre trecut a făcut mult rău în istoria
românilor. Privirea nostalgică spre vremurile apuse arată o disfuncţionali‑
tate a sistemului politic incapabil să ofere alte trăsături identităţii naţionale
decât trecutul cu tot ce este mai bun. De aceea, naţionaliştii se identifică
cu respectivul trecut.
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Autorul pledează pentru şansa românilor de a se uita spre viitor, de
a se angaja activ în realizarea unui viitor demn de esenţa democraţiei şi
de valorile europene. În aceeași ordine de idei, el se concentrează pe trei
abordări ale identităţii naţionale: cea a lui Virgil Bărbat, a sculptorului
Constantin şi a scriitorului Liviu Rebreanu. În constituirea identităţii naţi‑
onale a românilor, Andrei Marga are în vedere trei momente principale:
perioada naţională (comunismul lui Nicolae Ceauşescu după anul 1971),
revoluţia din decembrie 1989 şi aderarea României la Uniunea Europeană
(2007). Toate acestea au pus în valoare ceea ce are România specific ca
identitate naţională și anume: limba,istoria, tradiţiile, cultura pro euro‑
peană. Dacă ar fi să identifice o trăsătură care să ne definească identitatea
naţională, Andrei Marga sugerează plasticitatea, acea trăsătură de adap‑
tabilitate şi disponibilitate de a lua o formă instituţională sau alta şi de a
permite o politică sau alta.
Rezumând, identitatea românească este expresia caracterului naţional.
Acesta este ansamblul însuşirilor fundamentale psihice-morale ale unei
naţiuni, regăsite constant în conduita, concepţiile şi acţiunile membrilor
săi, încât ei sunt uşor de identificat, din modul lor de a fi ca grup naţional.
Același caracter conferă, prin comportamentele indivizilor, o anumită indi‑
vidualitate şi reflectă personalitatea unei naţiuni. Tocmai aceste trăsături
distinctive constituie identitatea unei naţiuni. Organismul naţional este
o entitate cu specific, însuşiri şi particularităţi care îl diferenţiază într-un
mod indiscutabil de alte entităţi naţionale. Caracterul naţional este moşte‑
nit şi, deopotrivă, dobândit, ceea ce oferă identităţii naţionale o stabilitate.

