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1. Scurtă istorie a Europei 

 

,,Modelul Europei este Enea părăsind Troia în flăcări, cu 

tatăl lui în spinare și cu băiatul lui de mână. Așa merge 

Europa – ea nu își aruncă niciodată trecutul, iar trecutul nu 

e întotdeauna doar al ei’’ (Horia Radu Patapievici, 

Splendoarea Europei, 2018) 

 

 

1.1. Europa, un concept complex 

 

     Mulți ani, Europa a fost definită ca o realitate geografică, istorică, instituțională sau politică. 

Referirea la unul dintre aceste aspecte, înțelese pe rând sau global, face parte dintr-un proces mai 

amplu care vorbește despre o cultură europeană, cristalizată de-a lungul secolelor într-un ethos al 

popoarelor europene, având în centru ideea de libertate. Întrebarea : « Ce este Europa ? » nu poate 

avea decât  răspunsuri complexe, care se raportează la toate dimensiunile conceptuale amintite, 

cărora li se adaugă o voință a popoarelor europene de a fi împreună, de a contribui, printr-o 

asumare responsabilă și creativă a istoriei, la făurirea unei lumi mai bune pe întreg 

mapamondul. Referindu-se la scepticismul care pare să-i fi cuprins pe unii europeni, Tzvetan 

Todorov încearcă să explice acest fenomen prin faptul că din proiectul Uniunii Europene lipsește 

ingredientul ,,identitar’’ : ,,Se pune acum problema dacă acţiunea politică a Uniunii n-ar putea 

primi un impuls suplimentar din promovarea şi consolidarea identităţii culturale, cultura devenind, 

astfel, al treilea pilon al construcţiei europene, alături de economie şi de instituţiile politico-

juridice. Se speră că astfel va putea fi găsit şi un suflet, o dimensiune spirituală şi afectivă, elemente 

care, altminteri, ne lipsesc. E o misiune considerată la îndemînă, de vreme ce, după cum s-a văzut, 

în Europa e mai uşor să ajungi la un consens pe o temă legată de marile monumente decît în privinţa 

unor decizii economice ori administrative. Pot să înţeleg motivele unui asemenea apel: sentimentul 

unei identităţi comune ar da mai multă forţă proiectului european. Folosind limbajul din secolul al 

XVIII-lea, am putea spune că o idee politică devine mai eficientă dacă e susţinută nu doar de 

interese comune, ci şi de pasiuni împărtăşite. Or, pasiunile nu apar decît dacă ne simţim atinşi la 

propria noastră identitate. Pentru a ajunge la o solidaritate europeană trebuie să ne simţim părtaşi 
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la o identitate comună. Şi, ca să ajungem la ea, trebuie mai întîi să precizăm conţinutul acestei 

identităţi’’. 

(Tzvetan Todorov, 2014). 

     Încercările de a explicita dimensiunea spirituală şi culturală a Europei nu au lipsit în trecut. Ne 

amintim de dezbaterea care a precedat proiectul unei Constituţii a UE, mai exact, de întrebarea 

dacă ar trebui sau nu ca în actul fundamental să se menţioneze „rădăcinile creştine ale Europei“ și 

consolidarea sentimentului de apartenență la o civilizație comună. Tocmai referirile la valorile 

creștine ale Europei au subliniat necesitatea unei construcții europene ca un loc de întâlnire a 

civilizațiilor. Dezbaterile actuale despre identitatea europeană au debutat în noiembrie 2006, la 

Nice, cu tema: ,Există un imaginar european ?” și au continuat având în centru conceptul de 

cetățenie europeană, teoretizat de Jürgen Habermas. Așa cum se cunoaște deja, profesorul german 

vorbește despre o Europă a cetățenilor sau de,patriotismul constituțional’’(Jürgen Habermas, 

2006) sau despre o identitate civică, o cultură comună politică, estimând că identitățile culturale, 

atașamentele sau credințele religioase sunt rezervate sferei private. În această accepție, deviza 

Uniunii europene – ”unitatea în diversitate’’-ar însemna ca cetățenii ei să împărtășească aceleași 

valori politice și civice, păstrându-și însă practicile culturale diferite. Limitele comunității ar trebui 

deci să fie de ordin politic, și nu cultural. Au existat foarte multe voci care au criticat acest punct 

de vedere, aducând ca argument faptul că, dincolo de un proiect economic și politic, Europa este 

”o familie de națiuni’’, un spațiu al culturii și al solidarității, pentru că podurile dintre națiuni și 

societăți nu pot fi decât rezultatul unui sentiment de a trăi împreună, și nu cel al unor principii 

abstracte. În opinia noastră, atât afirmațiile lui Habermas, cât și opiniile critice sunt adevărate, în 

sensul că ele reprezintă două etape firești și necesare ale unuia și aceluiași proces complex de 

(re)construcție identitară, atât la nivel național, cât și transnațional. 

      Discursul identitar face parte din imaginarul societății posmoderne, el se află încă în plină 

desfășurare, atât în Occident, cât și în țările fost comuniste, în care s-a trecut de la un discurs 

naționalist-totalitar la o altă relație cu alteritatea. Cetățenia, respectiv cunoașterea principiilor și a 

cadrului legal în care funcționează proiectul european, ca prim pas spre construcția identitar-

națională sau /și europeană, este o etapă necesară în acest proces. ,,Dimensiunea politică a 

cetățeniei europene ar putea să fie la fel de bine atât efectul, cât și cauza identității europene. 

Cetățenia europeană este, esențial, transnațională : inclusivă, și nu exclusivă, ea cuprinde toate 

identitățile naționale ale Uniunii europene. Procesul de identificare europeană este unul fragil și 



               

  
Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV)            
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 
 

                                

 
 

3 

evanescent, în timp și în spațiu, în funcție de specificitățile naționale, de istoria popoarelor care 

compun Uniunea, cât și de gradul de adaptare și asimilare a unui model de cetățenie economică, 

politică și juridică. Rolul societății civile și cel al presei este unul major în această 

identificare”(Adia Chermeleu, 2010, p.32).  

      Conform Tratatelor, Uniunea europeană este un proiect politic bazat pe principiile de libertate, 

de democrație, de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cât și a statului de 

drept (Art. 6 din TUE). Aspectele culturale ale procesului de integrare, considerate, o perioadă de 

timp, o anexă a proiectului economic și politic, au fost, inițial, abordate de militanții idealiști ai 

unei Europe unite, adepți ai unei culturi comune, în care cetățenii să se recunoască printr-un 

sentiment de apartenență la valorile acestei culturi. În ultima perioadă, tot mai multe organizații, 

intelectuali și oameni politici, militează pentru definirea unei culturi europene unite, înțeleasă ca 

adevăratul liant al popoarelor europene. Se consideră că prea puțini europeni au conștiința 

identității lor culturale, ceea ce necesită o explicare, o cunoaștere și o promovare mai susținută a 

culturii europene și a cooperării, în scopul de a conștientiza sentimentul de apartenență la această 

cultură, mai ales în contextul provocărilor cu care se confruntă Europa după Brexit, dar și ca 

urmare a creșterii sentimentului de insecuritate, ceea ce continuă să alimenteze populismul și 

euroscepticismul. Având la bază propriile observații privind faptul că prea puțini cetățeni europeni 

au conștiința unei identități comune, cartea de față se alătură eforturilor intelectualilor universitari 

de a face cunoscut proiectul european chiar din clasele primare, prin promovarea culturii europene 

în rândul studenților și profesorilor care predau sau se pregătesc să predea la acest nivel, cu scopul 

de a cimenta un sentiment de apartenență și de atașament față de cultura europeană. Demersul 

nostru are la bază unul din principiile părinților fondatori ai Uniunii europene, foarte actual și 

astăzi: ,,A reflecta asupra Europei înseamnă a o construi’’ (Denis de Rougemont, 1962, p. 15). 

 

1.2.Europa, de la mit la concept 

 

    ,,A fost odată ca niciodată o prințesă…, așa trebuie începută orice scriere despre originile 

Europei, căci acestea se pierd în negura vremurilor, când divinul se amesteca cu umanul, iar zeii 

mitologiei grecești participau nemijlocit la viața muritorilor (…) Dar povestea este o realitate 

culturală, nu istorică. Încă din Antichitate, Herodot susținea că între numele continentului și cel al 
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fiicei regelui din Tir nu există nicio legătură ; ne aflăm în fața unei coincidențe exploatate de poeți 

și pictori de-a lungul multor secole, până în zilele noastre ‘’(Gheorghe Ceaușescu, 2003, p.37).   

În mitologia greacă, cuvântul Europa are o simbolistică aparte, simbolistică personificată în două 

mituri paralele (Cezar Bîrzea, 2000, p.5) care vorbesc fie de o prințesă feniciană, fie de una din 

fiicele mării.  Conform primei legende, preluată de romani și descrisă de Ovidius în 

‘’Metamorfoze”,  prințesa Europa, fiica regelui Agenor din Fenicia (Libanul de astăzi) a visat într-

o noapte două femei, care simbolizau teritoriul Asiei și cel pe care se afla. Prima femeie dorea să 

o protejeze, în timp ce cea de-a doua dorea să o îmbarce și să o ducă departe. Trezindu-se, prințesa 

s-a dus la malul mării, unde Zeus, prefăcut într-un superb și blând taur alb superb , o convinge să 

urce pe spatele său. Prințesa este îmbarcată pe un vas și ajunge în Creta, unde dă naștere mai multor 

copii, între care și legendarul rege Minos. Mitul prințesei Europa, de a cărei frumusețe s-a 

îndrăgostit însuși Zeus, va deveni o temă de inspirație în arta europeană (Veronese, Iordaens, 

Boccacio, François Bouche etc.). 

În cealaltă legendă, despre care cele mai vechi mărturii le aduce poetul Hesiod, în lucrarea sa 

Theogonia,  Europa este una din fiicele mării (Oceanide), respectiv fiica lui Posseidon, zeul mării,  

și Tathys. În ambele mituri, Europa are o origine nobilă, este de o frumusețe răpitoare și, prin 

apartenența maritimă, simbolizează dinamica însăși a vieții : deschiderea, aspirația spre 

cunoaștere, comunicarea, fecunditatea, dar și metaforă a inimii omenești, a subconștientului, loc 

al neliniștilor, al furtunilor și al patimilor. ,,Totul se ivește din mare și totul se întoarce în ea : loc 

al zămislirilor, al transformărilor și al renașterilor. Apă în mișcare, marea simbolizează o stare 

intermediară între virtualitățile încă informale și realitățile formale, o situație ambivalentă care este 

cea a incertitudinii, a îndoielii, a nehotărârii, situație care se poate încheia bine sau rău’’(Jean 

Chevalier, Alain Gheerbrant, 1995, vol.2, p.269). 

Demarcația teritorială  între Asia și Europa, trasată de mitologie și de lumea antică, a fost reluată 

și întărită de religia catolică. Într-o interpretare a potopului aparținând Sfântului Ambrozie 

(sec.IV), fiecare dintre cei trei fii ai lui Noe a primit câte un teritoriu, în funcție de merite: Cham, 

fiul neascultător, a primit Africa, Sem a primit Asia, în timp ce lui Jafet i-a revenit Europa. 

     Etimologia cuvântului Europa este necunoscută. Au fost formulate numeroase ipoteze, 

majoritatea presupunând o origine asiriană.  Chiar dacă ipoteza originii orientale este reală, grecii 

sunt cei care au dat cuvântului o semnificație geografică’’(Gheorghe Ceaușescu, 2003, p.38).  În 

limba egeeană prehelenică, Europa vine de la cuvântul “hirib” (apus), antonimul lui ‘’asu” (Asia) 
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care înseamnă răsărit. Se înțelege că Europa desemna, în vechime, țara de la apus, în raport cu 

continentul  asiatic. Numele “Europé”  desemna în limba greacă ,, zeița cu ochii mari”, fiind un 

termen compus din limba sanscrită, unde „Eurus” semnifica lărgime, deschidere spre depărtări,  și 

,,ops”, care semnifica privirea, vederea, dar și vocea unei divinități. Grecii au conferit însă 

adjectivul compus Europos unei divinități care deținea totalitatea teritoriilor aflate la vest de Asia, 

inclusiv Grecia. De altfel, vechii greci erau numiți „europeioi’’, termen folosit de Hipocrate pentru 

a-i distinge de asiatici. Se pare că, din perspectivă lingvistică, odată cu Hipocrate, asistăm, dacă 

nu la nașterea Europei, cel puțin la cea a europenilor (Michel Perrein, 1994, p.36). Numele 

geografic de Europa nu apare în Iliada și Odiseea, primul text în care Europa are o semnificație 

geografică se află în Imnul Homeric  Către Apollo Piticul (secolul VII î.H.) unde denumește Grecia 

continentală în opoziție cu Peloponezul și Grecia  insulară. Oricare i-ar fi originea, numele Europei 

este grec. ,,Dar inventatorii filosofiei nu s-au limitat doar la denumirea geografică. Spiritul lor 

veșnic în mișcare caută realități adânci, ei stabilesc concepte. În acel extraordinar secol al lui 

Pericles, grecii ajung la concluzia că Europa și Asia nu sunt simple denumiri geografice, ci 

concepte definind entități antinomice de civilizații’’(Gheorghe Ceaușescu, 2003, p.38). 

Echivalând Europa cu principiul libertății, grecii au stabilit trăsătura fundamentală a conceptului 

de Europa : ,, Din secolul al V-lea î.H. și până astăzi, Europa se află în acele locuri unde oamenii 

sunt liberi, nu numai din punct de vedere politic, ci și spiritual. Apartenența la continentul european 

nu este sufiecientă pentru a putea fi considerat a fi un european în adevăratul sens al cuvântului. 

Libertatea este condiția sine qua non pentru a putea fi denumit astfel. Și, așa cum începând cu 

secolul al IV-lea î.H., apartenența la rasa elenică nu mai este condiționată de origine, ci criteriul 

fundamental devine mentalitatea și cultura, tot astfel participerea la Europa este determinată de 

cultură și comportament”(Gheorghe Ceaușescu, 2003, p.45). 

      În epoca romană,  spre anul 300, Seleucides a  întemeiat orașul Europos în Macedonia, la 

confluența drumurilor comerciale, cunoscut în limba latină sub numele de ‘’Doura Europos” sau 

Colonia Aurelia Antoniana Europos (Danielle Jouanna,  2009, p. 31). Dacă acceptăm că de la mit 

la politică nu este decât un pas, mitul prin excelență european ,,este cel al identității primordiale. 

Or, pentru Europa prezumția de unitate este cu atât mai absurdă, cu cât este mai mare diversitatea 

care i-a caracterizat istoria” (Eric Hobsbawm,  2008, p.1).  
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1.3. Ideea de Europa în Grecia antică 

 

     Spre deosebire de conștiința europeană, care s-a născut mult mai târziu, prin raportarea la sine 

și prin comparație cu ceilalți, ideea de Europa datează, așa cum am văzut, de câteva milenii, iar 

această idee s-a născut în Grecia antică. Dincolo de desemnarea unui spațiu geografic considerat a 

fi leagănul civilizației noastre, în epoca războaielor persane și cea a lui Alexandru cel Mare, exista 

ideea unei Europe opuse Asiei prin obiceiuri și organizare politică. Europa reprezenta libertatea, 

în timp ce Asia era un teritoriu al despotismului. Dacă la început, ideea despre Europa era restrânsă, 

de cele mai multe ori, la Grecia, așa cum ne-o prezintă Isocrate, în timpul lui Herodot, Europa 

desemna deja tot continentul sau, cel puțin, tot continentul cunoscut. ,,Herodot ne spune că grecii 

împart pământul în trei părți : Europa, Asia și Libia. Istrul, adică Dunărea, curge pe pământul 

celților, chiar prin mijlocul Europei și își termină cursul în Marea Neagră. Deci Europa se 

prelungește și dincolo de Dunăre, dar care îi sunt limitele ? “(Ionuț Nistor, Istoria ideii de Europa, 

2015, p.4). Totuși, există și istorici care susțin că, pe toată perioada Antichității, ideea de Europa 

a fost un concept geografic, fără semnificație politică reală (v. J.B. Duroselle). 

Așa cum arată cei mai mulți cercetători, problema limitelor Europei nu este doar una geografică, 

ci și una geopolitică. Europa este în continuare un concept istoric variabil, fără frontiere clare cu 

Asia. De mai multe secole, Rusia este cea care fixează frontierele simbolice ale continentulei 

european, iar criteriul este unul politic, în care munții Urali, frontiera orientală a Europei, din 

timpul lui Ivan cel Groaznic, explică ,, o strategie de alianță cu Occidentul deținător de tehnici 

militare, miniere și arhitecturale, capabile să modernizeze Imperiul Rus”(M. Foucher, 1993, p.39). 

1.4.Viziunea asupra Europei în Roma antică 

     Din punct de vedere geografic, Imperiul Roman nu a acoperit toată Europa, ci doar regiunea 

dintre Rin și Dunăre. Este recunoscut însă că, dacă Grecia reprezintă germenele Europei, Imperiul 

Roman i-a imprimat matricea, prin furnizarea civilizației occidentale a principiilor de organizare 

politică și administrativă, ceea ce a contribuit, în mare măsură, la răspândirea creștinismului. 

Pentru prima dată, lumea europeană, oicumena, a fost unită câteva secole sub aceeași lege. Întregul 

bazin mediteranean, Galia, Germania, Britania formau un corp omogen, în care dreptul cetății se 

acorda tuturor celor care se dovedeau loiali, Imperiul Roman reprezentând un model fascinant, la 

care s-au raportat mai târziu mulți gânditori și guvernanți. În lucrarea sa Geografia,  Strabon, grec 

emigrat la Roma, a descris, cu puțin timp înainte de era creștină, teritoriile europene care 
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cuprindeau Iberia, Celția, Britania, cât și partea de est, despărțită de Dunăre, unde locuiau, pe de 

o parte, germanii, geții, sarmații, pe de altă parte, tracii, ilirii și grecii. Totuși, în scrierile antice, 

referirile la Europa rămân geografice, nu există o viziune politică asupra Europei, în felul în care 

ne raportăm noi astăzi. 

 

 

2.  Moștenirea culturală a Europei 

 

2.1. Moștenirea greacă 

 

      În zilele de după încheierea Primului Război Mondial, poetul şi eseistul Paul Valéry a exprimat 

o idee care avea să cunoască o oarecare faimă : ,, Numesc europeni popoarele care în cursul istoriei 

lor au avut trei mari influenţe, acelea care ar putea simboliza numele Romei, al Ierusalimului şi al 

Atenei. De la Roma vine Imperiul, cu statul organizat, cu dreptul şi instituţiile, cu statutul 

cetăţeanului. De la Ierusalim, mai precis, de la creştinism, europenii au moştenit morala subiectivă, 

examenul de conştiinţă, justiţia universală. În fine, Atena le-a transmis gustul cunoaşterii, 

argumentaţia raţională, idealul armoniei, ideea că omul e măsura tuturor lucrurilor. Oricine poate 

revendica această triplă moştenire, conchide Valéry, poate fi considerat un european”. (1922). 

     Chiar dacă anticii nu au avut o viziune mai mult geografică decât politică asupra Europei, este 

unanim recunoscut faptul că în Grecia antică s-au pus bazele culturale ale civilizației moștenite de 

întreaga Europă. ,,Miracolul” grec produs în secolele V-IV î. H., când are loc apogeul civilizației 

elenice, are în centru descoperirea rațiunii și adoptarea unei atitudini de investigație față de lumea 

înconjurătoare, fapt care duce la o dezvoltare extraordinară a științelor care, cu timpul, au constituit 

bazele cunoașterii umane. Afirmația că nu există știință umană ale cărei fundamente să nu se 

găsească în opera savanților din Grecia antică nu conține niciun fel de exagerare. Astronomia, 

matematica, botanica și geografia, medicina și retorica își au începuturile în Grecia antică. În zilele 

noastre, înainte să înceapă să-și practice meseria, medicii depun jurământul lui Hipocrate (,,Voi 

menține arta și viața mea sfinte”), în timp ce cele mai noi manuale de comunicare și de 

argumentație, din diferite domenii ale vieții sociale, reiau, în linii mari, Retorica lui Aristotel. De 

asemenea, filosofia, dragostea de înțelepciune, cum o numeau vechii greci, depășește 

cosmogoniile orientale, centrate doar pe explicațiile religioase privind apariției lumii, aducând în 
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prim plan demersul bazat pe rațiune și axioma : omul este măsura tuturor lucrurilor, care va sta la 

baza umanismului postulat de savanții Evului Mediu. ,,Acest ideal uman este suma rezultatelor 

unei educații perfecționate de-a lungul secolelor de către generații de oratori și filosofi. Filosofia 

vieții grecești a promovat concepția idealistă despre om, care prin educație își dezvoltă propriile 

facultăți fizice și intelectuale. Omul educat trebuie să fie un individ complet, capabil să 

îndeplinească treburile cetății” (Cornelia Neagu, 2006, p. 5). 

     Cu circa 2500 de ani în urmă, s-a născut la Atena ideea de democrație. Cetățeanul atenian este, 

în același timp, liber și responsabil, tocmai prin exersarea acestei discipline a spiritului, prin care 

omul devine un sistem de referință. În Grecia antică omul își descoperă demnitatea,  învață să 

vorbească despre el-însuși la persoana întâi, idee preluată de Brugmans : ,,Această recunoaștere a 

individului ca entitate coerentă și unică i-a permis omului să acceadă la o gândire autonomă.  Grecii 

au încercat, totodată, să înțeleagă natura și să explice ce se află în spatele zeilor.  Urmând exemplul 

lui Socrate, filosofii greci au pornit în căutarea adevărului. Ei au dat dovadă de o curiozitate 

intelectuală, filosofică și științifică dezinteresat. Democrația reprezintă ipostaza politică a 

principiului libertății și este o creație a atenienilor. Atena este cetatea greacă cea mai cunoscută 

care a întemeiat formula constituțională, prin care toți cetățenii erau egali în fața legii, corpul 

cetățenesc se bucura de drepturi politice egale și era implicat în luarea deciziilor. Constituția 

ateniană asigura egalitatea politică, indiferent de avere și de origine socială. Tot grecii sunt cei 

care au inaugurat dezbaterea politică, numele lui Platon și Aristotel se întâlnesc în toate tratatele 

moderne de politologie. Teoria celor trei forme constituționale –monarhie, aristocrație și 

democrație-elaborată de Platon și Aristotel a rămas clasică până în zilele noastre. 

     Spiritul liber al grecilor explică și dezvoltarea culturală, pasiunea pentru literatură și mit, 

apariția genului dramatic, inexistent până atunci. Dacă civilizațiile orientale au produs importante 

poeme epice, lirice și fabule, Thepsis, mai târziu Eschil, Sofocle și Euripide s-au inspirat din 

universul legendar în tragediile lor, în care se exprimau ciocniri de idei, eroi paradigmatici. Râsul, 

o altă valență a libertății,  își va găsi expresia colectivă, cel puțin o bună perioadă de timp, tot pe 

scenă, consacrând comedia, în care spiritul comic exprima bucuria vieții dar și multiple sensuri ale 

ironiei. Azi nu mai putem concepe existența fără teatru. Dar nu trebuie să uităm că el a fost inventat 

și adus la desăvârșire în acel extraordinar secol al lui Pericle. Mai târziu, după încheierea 

Antichității, el se va estompa, dar nu va dispărea niciodata complet din Europa și va reînvia 

spectaculos în Renaștere, câns spiritul european își va redescoperi libertatea, prin teatrul 
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elizabetan, clasicismul francez, commedia dell’arte etc. ,,Teatrul, ,,o invenție a Europei’’, este o 

moștenire care nu cere o conservare identică, dar care veghează totuși să nu se instaleze o uitare 

integral. El este un model de la care ne putem îndepărta, dar la care teatrul se poate întoarce ca un 

,,fiu rătăcitor’’. Un model practic, ale cărui date artiștii nu le uită, nu doar când îl moștenesc, dar 

și când îl contestă(...) Acest teatru e bântuit de spiritul critic al Europei și de setea sa nestinsă de 

noutate. Uitarea este o șansă care permite reconstrucția, aceeași și diferită. Uitarea ușurează povara 

memoriei. Ele nu se exclud, coabitează, întreținând în același timp un raport plin de tensiune. 

Fiecare e la fel de necesar ca celălalt’’(George Banu, 2018). 

 

 2.2. Moștenirea romană 

 

 

     Denis de Rougemont considera că, în timp ce grecii au inventat Cetatea, romanii au inventat 

statul și instituțiile. Romanii conferă însă și dimensiuni noi umanismului elenistic. După cucerirea 

Greciei (146 î.H.), cultura ateniană se impune la Roma și apoi, într-o oarecare măsură, în întregul 

imperiu. Limba greacă devine limba preferată a aristocrației romane, care își aducea educatori 

greci, să-i învețe pe tinerii romani limba și literatura greacă, continuând, în felul acesta, umanismul 

grec. Din acest motiv, mulți cercetători tratează împreună contribuția celor două culturi la 

întemeierea civilizației europene, vorbind despre moștenirea culturală greco-latină a Europei. 

Într-o oarecare măsură, se poate spune că romanii au contribuit la transmiterea și consolidarea 

valorilor culturale grecești în spațiul european, printr-un fel de ,,bună administrare’’ a acestora, 

prin impunerea unui model al puterii organizate și stabile.  Termenul ,,cultură” a apărut în ambianța 

latină, grecii aveau cuvântul ,,paideia”, care se referea mai mult la educație, la formarea globală a 

omului. Se pare că Cicero a folosit cel dintâi cuvântul ,,cultură” în sensul în care îl folosim noi 

astăzi, derivându-l dintr-un verb latin, din ,,colere” care însemna ,,a cultiva pământul”. ,, De altfel, 

cultura romană a fost un fel de a face agricultură pe ogorul grecesc” (Andrei Pleșu, 1999, p. 60). 

Romanii au reușit însă să confere noi conotații umanismului grecesc. Principala moștenire a Romei 

constă în ordinea juridică, politică și civică care stau la baza conceptelor de cetățenie,  de 

responsabilitate civică și de respect pentru textul de lege. În acest sens, T.S. Eliot afirma că ,,toți 

suntem încă cetățeni ai Imperiului Roman”. Apoi, romanii au lăsat Europei limba latină care a 

reprezentat, multe secole, limba Bisericii, a științei și a culturii în întreaga Europă, fiind considerată 



               

  
Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV)            
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 
 

                                

 
 

10 

de unii cercetători, alături de limba greacă, element esențial în structurarea tiparului de gândire 

european. Din această perspectivă, Imperiul Roman a dat forma definitivă procesului de 

romanizare, prin care civilizația greco-romană s-a exins în jurul bazinului mediteranean și în Galia, 

depășind chiar frontierele imperiale. 

 

2.3. Moștenirea iudeo-creștină 

 

     Imperiul Roman este spațiul în care s-a răspândit creștinismul, care va aduce o nouă filosofie 

despre om și societate, o viziune umanistă, diferită de umanismul păgân, animat de încrederea 

deplină în om. Numeroși istorici insistă asupra perioadei cuprinsă între secolele IV-VIII, în care 

Europa și creștinătatea se confundau, perioadă considerată vârsta de aur a Europei, în care s-a 

produs sinteza dintre  valorile antichității și cele ale creștinismului, sinteză care a pus bazele 

civilizației europene. 

     Proclamând dragostea față de aproapele și egalitatea oamenilor în fața lui Dumnezeu, 

creștinismul instituie demnitatea persoanei umane în căutarea binelui comun și a bunăstării 

colective, ceea ce va deveni, din sec. al IV-lea până în sec. al XII-lea,  soclul principal al gândirii 

locuitorilor vechiului continent și principiu de bază al Uniunii europene. Sub egida creștinismului 

se va opera o sinteză de secole între tradiția iudeo-creștină, gândirea greacă și civilizația romană, 

precum și între vechile culturi celtice, germanice și slave. Istoricii  au arătat rolul fundamental pe 

care l-a jucat ideea creștină în crearea Europei, în prefacerea unui continent într-o ,,universitas 

christiana”. Veacul al IV-lea rămâne memorabil în istoria universală și în istoria Europei : este 

perioada în care au coexistat evenimente și plăsmuiri ale gândirii, ale literaturii și artelor născute 

din două premise diferite, cu un imaginar cu totul deosebit : religia păgână, politeistă, greco-

romană și religia creștină, monoteistă, ,,de sorginte orientală, cu străvechi origini în soteriologii și 

eshatologii ale orizontului răsăritean”( Răzvan Theodorescu, 2003, p.9). După persecuțiile celor 

ce împărtășeau credința În Hristos, socotit a fi ,, unsul” vestit demult de sectele și grupările 

spirituale evreiești ale Iudeii elenistice și romane, Edictul de la  Milano din 313, în urma victoriei 

răsunătoare  sub semnul Crucii din 312,  dădea creștinismului statutul de cult acceptat, în rând cu 

celelalte, relativ numeroase.  Noua religie își va face repede adepți, cu răspândire teritorială din 

Tracia până în Bretania, culminând, după numai optzeci de ani, cu proclamarea creștinismului, de 

către Teodosie cel Mare, la 8 noiembrie 393, drept unică religie a imperiului. ,,Veacul al IV-lea, 
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consemnând la extremul său sfârșit transformarea creștinismului în unica religie a lumii romane, 

avea să fie și momentul îndepărtat al unui clivaj mental, al unui început de despărțire spirituală 

între ,,pars Orientis” și ,,pars Occidentis”, mult dincolo de împărțirea administrativă a imperiului 

în două părți distinct”( Răzvan Theodorescu, 2003, p. 17). Moștenitoare a tiparului de educație 

grecesc, religia creștină a folosit în mod subtil instrumentarul cultural păgân, recunoscând în marii 

gânditori ai Eladei păgâne –Platon, Aristotel, Pitagora  – precursorii inspirați ai cultului lui 

Hristos. Împărtășim opinia celor care susțin că nu se poate vorbi totuși de un hiatus între moștenirea 

greco-latină a Europei și cea creștină, dimpotrivă, trecerea la creștinism a însemnat un semn al 

mersului înainte al continentului, pe ,,o cale regală” a civilizației, asemenea operei de definire a 

dogmei creștine. 

 

 

2.4. Moștenirea barbară 

 

     Pentru istoricul Henri Brugmans, ,,moștenirea barbară” a Europei se referă la influența culturii 

slave, celte și germanice. De exemplu, celții au dat culturii europene de început eroii și poeții care 

au pus bazele unei concepții europene despre iubire, având în centru ideea de vis și căutarea 

aventurii (v. Denis de Rougemont, Iubirea și Occidentul, 2006). Tot de la celți se spune că am 

moșteni imaginația, fantezia, vivacitatea spiritului și o oarecare lejeritate care s-ar opune spiritului 

de rigoare romanică și seriozității germanice. Rougemont crede că onoarea și fidelitatea sunt o 

moștenire germanică, alături de organizarea politică și socială, bazată pe ideea de asociere, sursă 

a dreptului comunitar, care se opune centralismului birocratic roman. 

Edgar Morin vorbește de influența culturii arabe din timpul Cruciadelor, care au irigat gândirea 

medievală în timpul Spaniei islamice (Penser l’Europe, 1990, p. 46), în perioada traducerilor din 

limba greacă și a matematicilor arabe. 

 

3. Evoluția Europei în Evul Mediu  

 

    Alcide de Gasperi afirma că există o istorie europeană, așa cum există o civilizație europeană : 

,,Europa, care nu înseamnă doar Roma, nu înseamnă însă doar antichitatea ; ea este Evul Mediu, 

este epoca modernă, este trecutul și prezentul. Toate aceste elemente se unesc, niciunul dintre ele 
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nu trebuie exclus sau minimizat. Vocile din toate epocile se armonizează în concertul european. 

Ele au ca fundament o tradiție ale cărei rădăcini sunt clasice, dar care se dezvoltă în ramuri 

luxuriante și stufoase, o tradiție care ne inspiră și ne unește”(apud Viviane Obaton, 1997, p.19). 

Se consideră că nașterea Europei are loc cu adevărat în secolul al IX-lea, odată cu formarea 

Imperiului lui Carol cel Mare, supranumit și ,,Pater Europae”, încoronat la Roma, la 25 decembrie 

800, prin grija învățaților creștini de la Aix-la - Chapelle, viitoarea capitală a noului imperiu de 

tradiție romană. Carol cel Mare  avea să realizeze prima unificare a Europei,prin reorganizarea 

Statului Franc, după modelul Imperiului Roman, printr-un proiect de ,,renovatio imperii” care 

reprezenta, de fapt, ,,o sinteză a patru valori cu adevărat “europene”: libertatea germanică; ordinea 

romană;  credința creștină; gândirea greacă;”(Cezar Bîrzea, 2000, p.15). Urmașii lui Carol cel Mare 

împart imperiul în trei (Francia Occidentalis-Franța și nordul Spaniei, Francia Orientalis-Germania 

și Benelux, Statele Romei-Italia și identitatea latină care au dus la cea de a doua unificare 

europeană, cunoscută ca Republica Christiana din secolele XII-XIV, spațiu delimitat de Rin, 

Sena, Marea Nordului, iar misiunea sa era să întărească credința creștină. Tot acum se consideră 

că s-a produs adevărata divizare între Orient și Occident, ajutată și de conul de umbră în care se 

afla puterea imperială a Bizanțului.Cu toate acestea, bazându-se pe mențiunile unor contemporani 

cu Carol cel Mare, unii istorici consideră că opera  acestuia se aplica întregii Europe, alții, 

dimpotrivă, susțin că Republica Christiana ,,însemna, de fapt, Europa Occidentală”(Ionuț Nistor, 

2015, p.9). Majoritatea cercetătorilor (Crucio, Henri Pirenne, F. Steinbeck etc.) sunt însă de  acord 

cu ideea că se poate vorbi de Europa din timpul lui Carol cel Mare, a cărei domnie a corespuns cu 

o adevărată renaștere a literelor și a artelor, făcându-i pe unii istorici să numească această perioadă 

Renașterea carolingiană (Cornelia Neagu, 2006, p.6). Cert este că înainte de ascensiunea lui Carol 

cel Mare, precizările conceptului de Europa au fost foarte rare, iar acestea erau, în general, tot 

geografice. 

    Chiar dacă nu a durat mult, Imperiul carolingian a însemnat o epocă vie, de maximă comunicare, 

în care ordinele mânăstirești, pelerinajele creștine, universitățile și catedralele au înlesnit crearea 

unei comunități culturale puternice, susținute de o limbă comună, limba latină, de o infrastructură 

fluvială, maritimă și rutieră și, mai ales, de tiparul moral al credinței creștine. În timpul domniei 

lui Carol cel Mare și, în special după moartea sa, creștinismul absoarbe ideea de Europa, având 

monopol asupra oricărei alte religii sau gândiri religioase. Mai mult, unitatea religioasă a 

europenilor a făcut să triumfe unitatea politică a Europei.  
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   Unitatea Europei creștine este o unitate de ordin spiritual și moral, fiind, în primul rând,  opera 

Bisericii, care a jucat un rol esențial în plan cultural, pentru că prin ea, prin mânăstiri și universități 

s-au răspândit valorile creștine, alături de umanismul grecesc, dreptul roman, s-a realizat pax 

cristiana și s-a consolidat familia prin căsătoria creștină. Biserica își restaurează autoritatea în 

întreaga Europă, susținută de supremația Sfântului Scaun și de ordinele cavalerești ale ioaniților, 

ale cavalerilor de Malta și ale călugărilor franciscani,  iezuiți și cistercieni, care vor contribui la 

europenizarea și creștinarea țăranilor. ,,În istoria civilizației europene sunt epoci care aduc, mai 

mult decât altele, noutatea menită a lăsa o dâră de neșters în posteritate. Între acestea, secolul al 

XII-lea, deslușit de unii istorici ai literelor, ai gândirii, ai artelor, drept unul de ,,renaștere”(cu 

abuziva folosire a termenului ce vrea să indice, mai ales, o valorizare a moștenirii clasice greco-

romane) îmi pare a fi exemplar. Și aceasta nu atât pentru că a zămislit direcții literare menite unei 

vieți foarte lungi –romanul curtean, cântecul de vitejie (,,chanson de geste”), lirica trubadurilor –

sau pentru că a permis ecloziunea platonică a ,,școlii de la Chartres” și desfășurarea triumfală a 

,,vârstei catedralelor” franceze, ci pur și simplu pentru că a redescoperit, după antichitate, valoarea 

insului creator”( Răzvan Theodorescu, 2003, p.32-33). 

    Începând cu secolul al XII-lea, Occidentul folosea hârtia inventată de chinezi, transmisă de 

arabi, dar valorificată pe deplin de civilizația occidentală. Peste tot în Europa se înființează școli 

și universități, unde studiază tineri din toate părțile Europei. Primele centre universitare se dezvoltă 

la Bologna (sec.XII), Oxford (1214) și Paris (1215), apoi se creează o adevărată rețea de 

universități (1219) sub protecția Papei, unde profesorii –maeștrii- care predau teologia, dreptul 

roman și medicina, erau autorizați să predea succesiv în mai multe centre (peregrinatio 

academica). Nu putem să nu facem legătura cu rețelele de universități europene din zilele noastre, 

cu schimburile,  parteneriatele și mobilitățile academice, prin care atâția studenți și profesori 

participă la programe europene care poartă numele unor iluștri reprezentanți ai Europei. ,,Era o 

lume fluidă și mobilă în care multilingvismul și traducerile se dezvoltă până la 

Renaștere”(Cornelia Neagu, 2006, p.8). Poate că cea mai reprezentativă personalitate pentru 

secolul al XII-lea occidental a fost Pierre Abélard, profesor de retorică, dialectică și gramatică la 

nou întemeiata Universitate din Paris. Abélard este cel care a introdus în gândirea creștină îndoiala 

metodică, propovăduind găsirea adevărului prin întrebări raționale, și nu prin edictul unei 

autorități. Totodată, Pierre Abélard este autorul unei literaturi absolut înnoitoare în care, pentru 
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prima dată în civilizația europeană, cu un secol înainte de Dante Alighieri, se vorbește deschis 

despre iubire și locul femeii în universul creștin. Tot în veacul al XII-lea apare Purgatoriul, o 

spațializare a imaginarului catolic, în care se crede că după moarte, se șterg păcatele credinciosului. 

În istoria culturii, tema va deveni celebră prin marea epopee creștină a lui Dante Alighieri, ,,Divina 

Comedie”, unde Infernul, Purgatoriul și Paradisul sunt trepte ale mântuirii omului prin credință. În 

veacul următor, prin monumentala ,,Summa theologica”-culme a gândirii Evului Mediu- a lui 

Toma de Aquino, tomismul a devenit doctrina oficială a Bisericii catolice, integrând filosofia lui 

Aristotel socotit, ca și Platon, drept un precursor al creștinismului. 

    Unitatea europenă din Evul Mediu se datorează și dezvoltării extraordinare a comerțului, prin 

apariția rețelelor de negustori și bancheri și prin dezvoltarea infrastructurii și a centrelor comerciale 

(Florența, Verona, Genova, Champagne, Londra, Lisabona, Bruges, Novgorod etc.). Cezar Bîrzea 

consideră că ,,instituția imperială a contribuit la ideea europeană prin vocația sa universală și 

supranațională, printr-o administrație confederalistă (uniune a unor state autonome) și 

multiculturalism. Această unitate se baza însă pe ideea de cucerire (entitățile nu optau de bună voie 

pentru confederație”(2000, p.18). 

 

      

     Evul Mediu nu este însă doar o epocă de unitate religioasă și politică, el este și perioada în care 

s-au produs marile rupturi. Europa creștină se divide în două, prin separarea Imperiului de Răsărit 

de cel Occidental (395), separare care va culmina cu Marea Schismă din 1054. Dispariția 

Imperiului Roman în anul 476 a dus la despărțirea civilizației greco-latine în  : lumea greco-latină 

orientală și lumea latino-occidentală, precum și la separația acestora de Africa de Nord, un alt 

spațiu influențat de această civilizație. Marea Schismă religioasă din 1054 a fost rezultatul unor 

diferențe și neînțelegeri manifestate de-a lungul câtorva secole. Europa  catolică se mută spre 

centrul și nordul continentului, cuprinzând Germania, Franța, Benelux, Italia, nordul Spaniei și 

Austria, fenomen care se accentuează după 1054. O primă ruptură a avut loc în timpul domniei lui 

Constantin cel Mare, care a mutat capitala imperiului la Constantinopol în 330, ceea ce va duce la 

ruptura politică din 395, când Imperiul se împarte în Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman 

de Răsărit. La această separare între Orient și Occident aveau să contribuie și cuceririle mongole 

de la mijlocul veacului al XIII-lea, care și-au prelungit influența în unele zone ale Balcanilor, până 

la începutul secolului al XIV-lea, ceea ce a reprezentat o frână în dezvoltarea politică și culturală 
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a Europei răsăritene. Contactele cu Occidentul catolic  s-au păstrat însă, în special în Dalmația, în 

zona Mării Negre, din Crimeea până în Dobrogea și până în arhipelagul grecesc, unde neguțătorii, 

seniorii și clericii venețieni și genovezi au creat un climat de ,,cultură sincretică, occidentalo-

bizantină’’.  Cu toate elementele specifice fiecărei părți din Europa răsăriteană, Imperiul Bizantin 

a conferit până spre sfârșitul secolului al XII-lea o unitate culturală a acestei părți a Europei, 

menținând,  mult timp (1453) unitatea dintre religie și politică. Cu timpul, Europa de răsărit a 

produs o cultură proprie, caracterizată prin ortodoxie, arta icoanei, cezaro-papism. În timp ce 

Apusul avea să rămână atașat apologeticei –ramura teologiei care demonstrează existența lui 

Dumnezeu în spiritul logicii lui Aristotel- , Răsăritul avea să-și definească tipul de credință prin 

cristalizarea apofatismului – o subtilă formă negativă de cunoaștere a divinității, prin conceptul de 

taină, preferat de ortodoxie. 

,,Aristotel pentru Occident și Platon pentru Orient fuseseră cei doi ,,balcanici” păgâni care au 

întemeiat, astfel, Europa așa cum durează ea până astăzi”( Răzvan Theodorescu, 2003, p.18). 

 

4. Europa între Renaștere și Epoca Luminilor 

 

       După inventarea tiparului (Biblia tipărită de Gutenberg la Mainz, 1455), ,,circulația cărților și 

a ideilor se intensifică. Sunt încurajate limbile naționale iar cunoașterea depășește mai ușor 

frontierele teritoriale. Aceste rețele intelectuale formează cea de-a treia unificare europeană, 

prin cultură (sec. XVI-XVIII). Renașterea și iluminismul sunt momentele de vârf ale acestei 

evoluții”(Cezar Bîrzea, 2000, p.20). Secolul al XVI-lea accelerează ritmul de tipărire, ajungându-

se la aproximativ 200 000 de ediții diferite, cu un tiraj mediu de o mie de exemplare, adică între 

150-200 de milioane de cărți tipărite între 1500-1600 (cf. Lucian Boia, 2007, p.89). În privința 

răspândirii geografice, Germania, țara lui Gutenberg, deține supremația, într-o primă etapă, cedând 

apoi locul Italiei –la Veneția s-au tipărit cele mai multe cărți timp de un secol-. Un loc fruntaș 

ocupă Țările de Jos, apoi Franța și Anglia. În secolul al XVI-lea, Parisul devine cel mai important 

centru de editare a cărții. Mergând spre Europa Centrală și de Est, primele cărți sunt tipărite la 

Buda în 1473, respectiv la Cracovia în 1474, apoi la Cetinje (Muntenegru) în 1494. În Țara 

Românească (România de azi), prima carte publicată, în limba slavonă, limba oficială a Bisericii, 

datează din 1508, următoarele vor apărea în 1512. Activitatea se va intensifica spre mijlocul 

secolului, în primul rând în Transilvania, unde apar primele cărți în limba română. Majoritatea 
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cărților tipărite în Tările Române sunt religioase, primele texte juridice apărând spre mijlocul 

secolului al XVII-lea. Apar astfel, conform opiniei lui Lucian Boia (2007), trei spații de civilizație 

și trei tipuri de raporturi cu cartea : în Occident sunt preponderente cărțile laice, Islamul refuză să 

tipărească texte religioase, în timp ce Europa ortodoxă tipărește aproape exclusiv carte religioasă. 

În Rusia, primele cărți apar după 1564 iar grecii, aflați sub ocupație otomană, tipăresc inițial în 

afara Greciei, mai întâi la Veneția, apoi la Viena (Lucian Boia, 2007, p. 93). Indiferent la care 

parte a Europei ne referim însă, consecințele inventării cărții sunt revoluționare (v.Elizabeth L. 

Eisenstein, La Révolution de l’imprimé dans l’Europe des premiers temps modernes, Paris, 1991). 

Cartea devine, astfel, instrumentul principal de alfabetizare, contribuind, în aceeași măsură, la 

dezvoltarea culturii înalte, la răspândirea ideilor, standardizarea cunoașterii și respectul pentru 

diversitate. 

     Constrângerile religioase din Evul Mediu au dus la o întoarcere a elitelor la valorile antichității, 

proces în care, timp de două-trei secole, scriitorii, artiștii și savanții greci și romani vor adopta un 

demers rațional și pragmatic, menit să consolideze principiile funcționării statului modern, ale unei 

societăți guvernate de legi și instituții civile, separate de universalismul creștin de tip medieval.   

     

     Renașterea, apărută inițial în Italia,  este considerată perioada de secularizare a culturii 

europene, provocată, pe de o parte, de dezvoltarea economică și consolidarea statului, pe de altă 

parte, de scăderea prestigiului papalității și agravarea conflictelor, creșterea abuzurilor oamenilor 

bisericii, ceea ce a dus la apariția opozanților (ereticilor), a rivalităților economice și divizarea 

continentului. În acest context, Papalitatea nu își mai exercită supremația asupra Europei iar 

valorile umaniste lăsate moștenire de Evul Mediu încep să se zdruncine. Renașterea nu poate fi 

însă încadrată cu ușurință într-un tipar cronologic, nici într-unul ideatic. Ea nu se referă doar la 

interesul în creștere pentru arta și învățăturile clasicilor, întrucât acesta căpătase contur încă din 

secolul al XII-lea. Ea nu a însemnat nici respingerea totală a valorilor medievale sau doar o 

întoarcere la viziunea despre lume a Greciei sau a Romei, cu atât mai puțin o abandonare conștientă 

a credinței creștine. ,,Renașterea nu poate fi înțeleasă fără a face referire la proasta reputație la care 

ajunsese Biserica medievală, principala sursă de autoritate anterioară. În această privință, 

Renașterea se înscrie în aceeași mișcare care a avut ca rezultat reformele religioase” (Norman 

Davies, 2015, p. 416). În cadrul acestui proces, puterea Bisericii a fost treptat restrânsă, iar 

speculațiile teologilor, oamenilor de știință, operele artiștilor și ale scriitorilor au fost eliberate de 
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controlul unei Biserici cu pretenții ,,totalitare”. Istoricii literari îi caută originile în cântecele și 

sonetele lui Petrarca, istoricii artei privesc spre pictorii Giotto și Masaccio (1401-1428), spre 

arhitectul Filippo Brunelleschi (1379-1446), care a măsurat domul Panteonului din Roma pentru a 

construi unul și mai măreț în catedrala din Florența sau către sculptorii Ghilberti și Donatello. În 

același timp, istoricii politici privesc spre opera lui Niccolo Machiavelli (1469-1527), primul care 

a explicat mecanismele politicii ca putere de dragul puterii. ,, Toți acești pionieri au fost florentini. 

Ca primă casă a Renașterii, Florența poate în mod just susține că este ,, mama Europei 

moderne”(Norman Davies). Cauzele Renașterii erau adânci și vaste, putând fi atribuite creșterii 

și dezvoltării orașelor și negoțului medieval târziu, apariției susținătorilor culturali capitaliști, 

bogați și puternici, progresului tehnic și, în special, stării de rău a Bisericii și a învățăturii ei 

tradiționale. Noua învățătură a secolului al XV-lea aducea trei direcții inovatoare : în primul rând, 

cultivarea autorilor clasici precum Cicero sau Homer, care îi fascinaseră pe cărturarii medievali, 

cea de a doua inovație a fost cultivarea limbii vechi grecești, ca un partener esențial al latinei. A 

treia direcție a fost dezvoltarea erudiției biblice bazată pe studiul critic al textelor originare 

evreiești și grecești. 

 

      Umanismul este o etichetă aplicată unei mișcări intelectuale largi, pentru care noua învățătură 

a însemnat trecerea fundamentală de la viziunea teocratică a Evului Mediu (centrată pe Dumnezeu) 

asupra lumii,  la viziunea antropocentrică a Renașterii. Manifestul umanismului renascentist pare 

a fi fost tratatul lui Pico, Despre demnitatea Omului și, în timp, mesajul a trecut în toate domeniile 

cunoașterii și ale artei. Apariția conceptului de personalitate umană are ca efect importanța dată 

unicității și valorii omului, a noțiunii de progres asociată mișcărilor din știință. În artă, umanismul 

a fost însoțit de un interes reînnoit pentru corpul uman și unicitatea chipului omenesc, iar în politică 

s-a pus accentul pe ,,suveranitatea statului și, în consecință, pe începuturile naționalității moderne” 

(Norman Davies, 2015, p. 422). Chiar dacă viziunea antropocentrică a Renașterii a fost criticată 

de unii filosofi sau teologi, care au atras atenția asupra începuturilor afirmării autosuficienței 

omului, ceea ce a a dus la prăpastia dintre el și adevărurile eterne ale creștinismului, umanismul 

renascentist a afirmat libertatea creatoare a omului, eliberat de obscurantismul religios medieval, 

idee pe care o vom regăsi în conceptul de respect pentru demnitatea umană, valoare esențială a 

Uniunii Europene. 
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      Cercuri entuziaste de ,,umaniști’’îl omagiau pe cel mai mare dintre ei-Erasmus din Rotterdam. 

Gerhard Gerhards (1466-1526), un olandez din Rotterdam cunoscut sub  pseudonimele sale latine 

și grecești de ,,Desiderius” și ,,Erasmus” a fost principalul practicant al umanismului creștin  

european. Cunoscut și respectat până în zilele noastre în întreaga Europă, Erasmus din Rotterdam, 

și-a dus viața la Cambrai, Oxford, Padova, Roma, Cambridge etc., vorbea șapte limbi și era renumit 

pentru  o erudiție sclipitoare. Schimburile universitare și intelectuale se vor intensifica începând 

cu anul 1455 (Biblia a fost imprimată de Gutenberg). Rețelele umaniste se vor prelungi într-o 

adevărată Republică a literaturii care va atinge apogeul în Secolul Luminilor. Creștinătatea 

cunoaște libertăți comune pentru circulația ideilor, a oamenilor și a mărfurilor. Este o epocă a 

călătoriilor, a studenților și artiștilor care duc peste tot comunitatea de civilizație 

europeană”(Cornelia Neagu, 2006, p.8)(s.n.). 

 

     Părerile cercetătorilor sunt împărțite în ceea ce privește opoziția dintre valorile umaniste ale 

Renașterii și valorile creștine medievale. Bunăoară, în timp ce Léo Moulin, profesor la Colegiul 

Europei din Bruges, consideră că valorile umaniste promovate de Renaștere nu sunt decât 

,,varianta laicizată, secularizată și democratică a valorilor creștine”(Léo Moulin, 1988, p.20-21), 

Edgar Morin vede Renașterea ca o perioadă de ruptură între credință și rațiune, între religie și 

umanism, o perioadă în care cultura europeană, sinteză între culturile iudeo-creștine și greco-latine, 

nu mai formează o unitate.  În ceea ce ne privește, susținem punctul de vedere al cercetătorilor 

care merg pe linia afirmațiilor lui Léo Moulin și credem că în perioada Renașterii devine tot mai 

clar multiculturalismul european, prezent în toate epocile, care va da mai târziu deviza Uniunii 

Europene: unitate în diversitate. Renașterea reprezintă un amalgam în care știința și religia se 

străduiesc să își armonizeze demersul, fără a disprețui anumite izvoare cum ar fi astrologia sau 

alchimia, într-un ansamblu destul de pestriț, care reflectă o societate în devenire, mai deschisă și 

mai dinamică, prefigurând societatea europeană de azi.  Pentru anumiți specialiști, ,, revoluția 

științifică” se va produce în secolul al XVII-lea  care, cu Galilei, Descartes și Newton, marchează 

afirmarea decisivă a limbajului matematic și a interpretării fizice a universului ”(Lucian Boia, 

2007, p.96). Din această efervescență a ideilor va lua naștere știința modernă. 

     În același timp, epoca este marcată de rupturi religioase, adâncite de refuzul Bisericii Ruse de 

a se uni cu Roma, ceea ce va face ca în această  ,, a treia Romă, o nouă ,,ortodoxie” universalistă 

și imperială se va suprapune celei vechi’’(Cornelia Neagu, 2006, p.9). Cea mai importantă 
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,,ruptură”, cu numeroase consecințe politice, economice și religioase, se va produce prin Reforma 

lui Luther (1517) și a lui Calvin, care se va răspândi fulgerător în Europa de Nord, ducând la 

împărțirea Germaniei în două părți opozante, catolici și protestanți, la impunerea anglicalismului 

ca religie de stat în Anglia, unde Henric al VIII-lea devine capul Bisericii, și la separarea dintre 

Nordul și Sudul Europei, dar și la numeroase războaie care vor marca, pe termen lung, conștiința 

popoarelor europene. Cucerirea Constantinopolului de către Mahomed, în anul 1453, a 

conștientizat pericolul turcesc, contribuind, într-o oarecare măsură, la crearea unui spirit european 

și nostalgia unei creștinătăți unite, în care cruciadele erau posibile. Așa se explică apariția  unor  

proiecte de federalizare a Europei (Ionuț Nistor, 2015, p.13).  Încă din 1302, Pierre du Bois, apoi, 

Antoine Marin (1463), Alberico Gentilis (1589), Vitoria și Ayala (1612), Emeric Cruce (1623), 

urmat de juristul olandez Hugo van Groot (1625) au propus diferite forme de federalizare 

europeană prin ideea de a crea o societate a națiunilor, o asociație internațională a principilor 

creștini care să înlăture clivajele religioase, prin promovarea unui spirit ecumenic, și să asigure 

pacea pe întregul continent. În proiectul ducelui de Sully, creștinătatea europeană era pusă sub 

protecția unui Consiliu al Europei și a unei armate europene. Cel mai cunoscut  proiect de asigurare 

a păcii a fost elaborat de un scriitor al epocii luminilor, Abatele Saint Pierre, în 1712, în care 

apărea pentru prima dată ideea că pacea și securitatea popoarelor europene depindeau de 

respectarea principiilor dreptului, idee care va deveni unul din principiile Uniunii Europene. 

    Educația a jucat un rol esențial în gândirea Renașterii. Idealul umaniștilor era crearea omului 

nou, iar experimentele educaționale se adresau elevilor de vârstă școlară și studenților. Menținând 

bazele instruirii creștine,umaniștii își propuneau atât cultivarea aptitudinilor mentale, cât și fizice 

ale tineretului. ,,În acest scop, gimnastica era predată împreună cu greaca și latina. Academia lui 

Vittorino din Mantova este adesea considerată a fi prima școală de tip nou. Exemple de mai târziu 

includ refondata Școală a Sfântului Paul (1512) din Londra”(Norman Davies, 2015, p.424). După 

1500, în special, arma redutabilă a educației umaniste va fi cartea tipărită,  care se va răspândi în 

întreg continentul, deschizându-se și altor orizonturi culturale, precum cel oriental-creștin, 

postbizantin, reușind să producă modelarea conștiințelor, să păstreze tradițiile, dar și să producă 

noutatea, în special în sfera sentimentului religios popular. ,,Prin cuvântul tipărit și prin imaginea 

care îl însoțea, înțelepciunea lumii vechi și experiențele cele noi deveneau suportul intelectual 

major al Renașterii. Vizibilă și inteligibilă, schimbarea la fată a Europei era, în secolul lui 
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Gutenberg și al lui Leonardo, unul dintre fenomenele decisive ale istoriei umanității’’( Răzvan 

Theodorescu, 2003, p. 53). 

    Istoricul francez Henri Hausser consideră perioada dintre 1500 și 1600 o ,,prefigurare a timpului 

nostru”( 1963), idee pe care o vor prelua și alți istorici care au adus ca argumente apariția statelor 

moderne și a sentimentelor naționale, triumful limbilor naționale asupra latinei. În 1543 avea să 

fie tipărită cartea savantului polonez Nikolaus Copernic, De revolutionibus orbium coelestium – 

despre mișcarea corpurilor cerești și tot atunci, Versalius, medicul lui Carol Quintul, publica De 

humanis corporis fabrica libri septem, considerat primul tratat de anatomie modernă.  

     Secolul al XVI-lea este și epoca marilor descoperiri geografice și a cartografiei, ca părți 

organice ale civilizației europene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Colonizarea europeană în America de Nord a început 1536, cu fondarea orașului canadian 

Montreal în Canada.  Adevărații descoperitori ai Americii sunt considerați cei care au mers în urma 

conchistadorilor, bunăoară călugărul Bernardino, socotit ,,primul antropolog al lumii’’. 

                                                                                                                                                           

Relația cu America va avea un impact profund asupra culturii europene și va deschide o prăpastie 

între țările care aveau deja acces la Lumea Nouă și cele care nu - l aveau. ,,Filosofia se naște din 

comerț. Știința se naște din comerț. Prin urmare, Europa este aproape tăiată în două. Vestul este 

preocupat de mare, estul este preocupat de sine”(Norman Davies, 2011, p.453).  Sunt numeroase 

lucrările care descriu pragmatismul Occidentului, în opoziție cu spiritul contemplativ al Europei 

de Centrale și de Est, diferențe de multe ori pregnante, uneori îmblânzite de efectele aculturației. 

Toate acestea vorbesc despre cultura europeană și trăsătura ei de bază, o cultură paradoxală, unică 

și, în același timp atât de complexă și diversificată, încât ,,morfologia ei se schimbă istoric și 

geografic, în funcție de sinaxele dominante, până la limita unor structuri de sine stătătoare (…) 

Dacă lumea romană a difuzat pe o arie largă valorile grecești și propriile-i valori, unificând 

cultural, cel puțin la nivelul oficial și administrativ, în întregul spațiu european, creștinismul a 

impus particularități remarcabile, deși fondul unificator a fost același. Europa catolică, retorico-

extatică, Europa ortodoxă, mistico-utopică, și mai tânăta Europă protestantă, damnato-pragmatică, 

au generat tot atâtea variante de cultură spirituală și nu numai’’(Pavel Șușară, 2018). Un exemplu 

edificator pentru  spiritul umanist al Renașterii, care a îmbrăcat forme creative în tot spațiul 

european, dincolo de diferențele economice, sociale sau politice, este opera domnitorului Țării 

Românești, Neagoe Basarab, considerat cel dintâi analist al sufletului omenesc din această parte a 
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Europei, care  ne-a lăsat o imagine clară a Răsăritului ortodox, a felului în care un popor amenințat 

cu dispariția reușea să supraviețuiască printr-o strategie care îmbina inteligența în fața istoriei cu 

înțelepciunea și credința în Dumnezeu.  

 

     Considerată, pe bună dreptate, ,,întâia mare carte a culturii românești’’(Constantin Noica), 

Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Theodosie reprezintă nu numai o mărturie peste 

veacuri a culturii românești, ci și o operă de un umanism aparte, profund creștin, care a continuat 

să-și descopere originalitatea și valoarea în circuitul valorilor Renașterii occidentale, alături de 

Institutio Principis Christiani a lui Erasmus din Rotterdam, tipărită în 1516, Panegiricul regelui 

Filip cel Frumos, apărut în același an și Principele lui Machiavelli, scris în 1513, la Roma. Minte 

luminată și caldă, Neagoe Basarab a fost domnitorul Munteniei în prima parte a secolului al XVI-

lea, într-o perioadă în care Țările Române erau nevoite să elaboreze o strategie a supraviețuirii, în 

condițiile presiunii Imperiului Otoman, a cărei putere devenise imprevizibilă. În această strategie 

pentru dăinuirea creștinătății, cultura bisericească – reprezentată de ctitorirea de biserici 

monumentale, tipărirea cărților religioase – înlocuiește confruntarea militară, devenită imposibilă. 

Opera domnitorului român însumează un adevărat tratat de politică, de pedagogie, de morală și 

teologie, scrisă cu mult talent și erudiție. Așezarea numelui domnitorului răsăritean și a operei sale 

alături de evanghelismul lui Erasmus și geniul politic al Principelui lui Machiavelli pune în lumină 

o personalitate a culturii Răsăritului post-bizantin și un scriitor creștin european, în spiritul epocii, 

deși este absolut sigur faptul că Neagoe Basarab nu a cunoscut opera lui Erasmus, scrisă în latină 

și nici pe cea a lui Machiavelli, care a fost tipărită după moartea domnitorului român. ,,Exegeza 

științifică a spiritului veacului al XVI-lea, similitudinile operelor celor trei reprezentanți ai 

umanismului european, echivalențele renascentiste, corespondențele adesea uimitoare dintre 

,,barocul românesc’’din opera lui Neagoe Basarab și ambianța europeană a secolului al XVI-lea 

trasează pentru totdeauna traiectoria geniului creator românesc pe cerul Europei spiritului’’(Edgar 

Papu, 1977, vol.I, p. 29).   

  

    Inflația a fost inițial atribuită răutății cămătarilor și lăcomiei burgheziei comerciale. Costurile 

de trai au crescut, în special în Europa de Vest și nu a existat o ușurare a situației până la îbceputul 

secolului al XVII-lea. Extrem de interesante sunt legăturile dintre dezvoltarea economică și cea 

religioasă, temă controversată până în zilele noastre. Din acest punct de vedere, Reforma 
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protestantă a fost întotdeauna explicată în termeni religioși și politici, cu referiri directe la lucrarea 

lui Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului (1926). ,,În realitate, capitalismul a 

prosperat la fel de mult în orașele catolice pe cât a făcut-o în cele protestante. Fugger din Ausburg 

nu era protestant. A prosperat ca urmare a comerțului și a industriei în dezvoltare și deoarece 

războiul, cu toate distrugerile sale, stimula cererea de bunuri și de servicii financiare”(Norman 

Davies, 2015, p. 455). 

 

5. Epoca modernă. Iluminismul și Absolutismul (Secolele XVII-XVIII) 

 

       În concepția lui Kant, Iluminismul a fost perioada din dezvoltarea civilizației europene în care 

,,omenirea a crescut din imaturitatea sa autoprovocată’’.  Mai simplu, s-ar putea spune că europenii 

au atins ,,epoca discreției’’, cu referire la creștinătatea medievală, văzută ca părintele culturii laice 

europene, ,,ca un copil în creștere conceput de Renaștere’’(Norman Davies, 2011, p.518). 

Trăsătura de bază a iluminismului, din perspectiva copilului în creștere, este înzestrarea lui cu 

,,autonomia  rațiunii’’, altfel spus, abilitatea de a gândi și a acționa de unul singur. Întunericul pe 

care încerca să îl lumineze noua gândire, nu fusese creat de religie, percepută de filosofi ca făcând 

parte din nevoile esențiale ale omenirii, ci din atitudinile iraționale care au inclus bigotismul, 

intoleranța, superstiția sau fanatismul. Conceptul-cheie – lumen naturale sau ,,lumina naturală a 

rațiunii’’ va fi în central multor subiecte ale vremii : filosofie, știință și religie naturală, economie, 

politică, istorie și educație. Filosofia Iluminismului a fost în primul rând preocupată de 

epistemologie, adică de teoria cunoașterii, sau cum știm ceea ce gândim. Baza dezbaterilor pe 

această temă o reprezintă opera a trei britanici : englezul John Locke, cu faimosul Eseu privind 

înțelegerea umană (1690), în care avansa teoria că tot ce știm este produsul experienței, pentru că 

mintea umană este goală la naștere – o tabula rasa ; episcopul irlandez George Berkeley, care, 

încercând să combată lucrările care negau existența spiritului (Julien Offray de la Mettrie, 

L’Homme machine, 1748), a mers în cealaltă extremă, argumentând că doar mințile și elementele 

mentale pot exista ; scoțianul David Hume realizează o cercetare din perspectiva rațiunii,  a 

facultății de înțelegere umană, a pasiunilor și a moralei,  ajungând la un moment dat să renege 

posibilitatea credinței raționale (Tratat despre natura umană, 1740). 

      Începând cu secolul al XVIII-lea, Europa cunoaște un proces de secularizare și chiar de 

decreștinare care continuă și în prezent. Matricea creștină rămâne prezentă, chiar dacă Dumnezeu 
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este eliminat din ecuație prin religia progresului, prin care se proclamă o nouă utopie, conform 

căreia pe pământ vor domni egalitatea și pacea. Din perspectiva evoluției curentelor de idei și a 

restructurării identității europene, epoca modernă va duce la dispariția paradigmei creștine de 

reprezentare a lumii. Gândirea utopică a secolului al XVIII-lea –Epoca Luminilor – are rădăcini 

timpurii în istoria Europei, mai limitată în cultura antică – Republica lui Platon, reluată în  perioada 

Renașterii (Utopia lui Thomas Morus (1516), Cetatea soarelui a lui Campanella (1602), Noua 

Atlantidă a lui Francis Bacon (1627). Majoritatea statelor europene erau monarhii absolute de drept 

divin, în care monarhul deținea toate puterile, pretinzând că i-au fost conferite de Dumnezeu.  

Termenul Europa intră în limbajul cotidian, fiind tot mai des folosit în texte guvernamentale, în 

tratatele dintre țări sau în diverse periodice. Lupta philosophes împotriva autorităților Bisericii și 

a statului a creat impresia că atât catolicismul, cât și monarhia absolutistă ,,erau unite în opoziția 

lor oarbă fată de rațiune și schimbare’’(Norman Davies, 2011, p.523). 

     Secolul Luminilor este perioada în care se produce ,,globalizarea economiei și a culturii care 

participă la construcția, în filigran, a unei identități și culturi europene’’(Laurène Vernet, 2013, 

p.1). În secolul al XVIII-lea,  totul este în mișcare, mărfuri, oameni, moduri și stiluri de viață, cărți, 

idei, concepții. ,,Noua Romă’’ a Europei este acum Parisul, după cum afirma Voltaire, ,,luminile” 

se aprind însă  în toate marile orașe europene, de la Neapole în Rusia, spațiul european este dominat 

de filosofi (Voltaire, J.J. Rousseau, Diderot) care își impun ideile și răspândesc cu repeziciune un 

ideal de pace, un nou sistem de gândire științifică, bazat pe cunoașterea de tip enciclopedic, și o 

reformă politică, centrată pe figura unui suveran luminat, capabil să devină un pedagog pentru 

poporul său.  Abatele de Saint – Pierre elaborează cel mai cunoscut proiect de realizare a păcii 

generale, Proiect pentru o pace perpetuă,în care își propune să elimine războiul ca mijloc de 

rezolvare a conflictelor.  Împreună cu Jean-Jacques Rousseau, militează  pentru unitatea politică a 

Europei, pentru liberalizarea economiei și expansiunea comercială, unitate care trebuia fondată pe 

pace și o cultură comună.  Chiar dacă s-a bazat pe un proiect utopic, Secolul Luminilor a impus un 

mod de viață european și a reușit să transmită sentimentul de apartenență la aceeași cultură, ceea 

ce i-a făcut pe mulți gânditori ai spațiului european, oameni politici sau istorici,  să coreleze această 

epocă cu unitatea de azi a Europei. ,, Cu mai mult de două sute de ani înainte de premisele 

construcției europene ale părinților fondatori, Iluminismul a participat la crearea unui spațiu 

european unit din punct de vedere comercial, economic, cultural și identitar care,  fondat pe o 
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civilizație europeană, unește guverne, popoare, ținând însă cont de unitatea în 

diversitate’’(Laurène Vernet, 2013, p.5). 

  Îm același timp, dintr-un continent al libertății și al civilizației, Europa se transformă tot mai mult 

într-un spațiu sângeros, al războaielor. Așa se explică de ce în Scrisori persane, Montesquieu își 

declară admirația pentru alte popoare, cum ar fi persanii, și critică Europa care perpetuează 

războaiele între popoare, fanatismul religios și intoleranța. La rândul său, Jean-Jacques Rousseau 

critică suveranitatea, tot mai avidă de putere, iraționalitatea și lipsa de viziune a majorității 

oamenilor. Lucrarea filosofului francez Contractul social (1765) trasează deja bazele teoretice ale 

ideii de națiune contractuale,ca expresie a voinței comune a cetățenilor, concept care va da roade 

mult mai târziu, când Europa își va fi consolidat democrația. În gândirea lui Voltaire, Europa apare 

unită din punct de vedere cultural, într-o mare republică literară, creată de elite : ,,S-a afirmat o 

republică literară ce s-a stabilit în Europa, în ciuda războiului și în ciuda religiilor diferite. Toate 

științele, toate artele au primit ajutoare reciproce ; academiile au constituit această republică…, 

adevărații oameni de știință din orice domeniu au strâns legăturile acestei mari societăți a spiritului, 

răspândită peste tot, și mereu independentă. Aceste legături mai durează și astăzi ; ele sunt o 

consolare la răul pe care ambiția și politica îl răspândesc pe pământ”. 

    Istoricul britanic Norman Davies consideră că există o oarecare naivitate în legătură cu așa-

numita ,,Epocă a Rațiunii’’. În perioada care a urmat Reformei, consensul dintre Rațiune și 

Credință, așa cum fusese el promis de către umaniștii renascentiști, nu învinsese dogma religioasă, 

magia și superstiția. ,,Europenii din Epoca Absolutismului erau la fel de puțin absolutiști cât au 

fost uniform raționaliști’’(Norman Davies, 2015, p. 503). În realitate, statele absolutiste erau în 

minoritate, iar varietatea de sisteme politice a fost cu mult mai mare decât lasă să se înțeleagă 

tratatele de istorie. Absolutismul Franței sub Ludovic al XIV-lea     (1643-1715) a funcționat ca 

punctul principal de referință, pentru ca, în final, să se dovedească un eșec, încheindu-se cu 

Revoluția Franceză. 

    Educația a fost sfera în care ideile Iluminismului erau cel mai ușor de pus în practică.– Jean - 

Jacques Rousseau (1712-1778) a devenit celebru la o vârstă tânără, câștigând un premiu al 

Academiei din Dijon, pentru lucrarea Discours sur les sciences et les arts (1750). Discursul care 

l-a consacrat argumenta că civilizația corupe natura umană, prezentând o viziune idilică a omului 

primitiv (Discours sur l’inégalité, 1755), ceea ce avea să-i aducă rivalitatea conservatorilor și a 

radicalilor. Émile ou l’éducation (1762) a pus sub semnul întrebării toată știința vremii în legătură 
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cu dezvoltarea copilului, prin susținerea ideii de ,,educație naturală’’, de la naștere la maturitate, 

prin evitarea decadenței artificiale a civilizației. Unul dintre cele mai importante proiecte 

educaționale ale vremii însă a avut loc în Polonia, unde în 1772-1773, circumstanțe speciale au 

dus la crearea Comisiei Educației Naționale, considerată  ,,cel mai timpuriu minister de stat pentru 

educație din Europa’’(Norman Davies, 2011, p.530). Influențați de ideile lui Jean – Jacques 

Rousseau și încercând să scape de strâmtoarea Rusiei, reformatorii polonezi au creat un sistem 

educațional unificat, susținut și de ultimul rege al Poloniei, Stanislaw August Poniatowski, ceea 

ce a dus la crearea a peste 200 de școli laice, din care multe au supraviețuit și după distrugerea  

Republicii, când Comisia Educației Naționale a fost desființată. Idealurile ei au fost preluate însă 

de ceea ce a devenit comisia educațională a regiunii de vest a Imperiului Rus. 

     Ideile Iluminismului erau folosite pentru scopuri diferite, în țări diferite. În Franța, în Spania și 

în Italia, au inspirat cercurile intelectuale care se opuneau Vechiului Regim, fără a avea mijloacele 

necesare să o facă. În țările din Europa Centrală și de Est, ideile iluminiștilor au fost adoptate 

selectiv de ,,despoții luminați’’ ai vremii, a căror relație cu consultanții lor era totuși una de stăpân 

absolut cu un sfătuitor ascultător.  Un exemplu elocvent este cel al împărătesei Ecaterina a II-a a 

Rusiei, care se considera ,,rațională și iluminată’’.  

     Domn al Moldovei între anii 1710-1711, Dimitrie Cantemir  a fost o personalitate europeană 

de formație enciclopedică. Continuator al  umanismului cronicarilor români, Dimitrie Cantemir 

pregătește apariția Iluminismului în Tările Române,  contribuind totodată la cultura europeană și 

universală, printr-o operă de excepție.  Etnograf, geograf, filosof, istoric și lingvist, muzicolog și 

om politic, scriitorul român, la propunerea lui Leibnitz,  a fost ales membru al Academiei din 

Berlin, în anul 1714, pentru meritele sale științifice și literare. În opera lui Dimitrie Cantemir, 

considerată sinteză între Occident și Orient, s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate 

de dezvoltarea social-istorică a Moldovei de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului 

al XVIII-lea. Istoria Imperiului Otoman, redactată în limba latină, între 1714-1716, este o lucrare 

de referință și astăzi, prin documentare, erudiție și prin faptul că a analizat cauzele care vor duce 

la destrămarea Imperiului, prevăzând  căderea acestuia, cât și a posibilității popoarelor asuprite de 

a-și recuceri libertatea. Cunoscător a 12 limbi străine, printre care greacă, latină, slavonă, arabă, 

turcă, persană, italiană, franceză, cărturarul român afirmă și argumentează cu mult înaintea Școlii 

Ardelene, originea latină a poporului român, de a cărui noblețe era sigur, privind cu luciditate, 

dincolo de calități sau slăbiciuni. Vocația culturală de punte între Orient și Occident va fi notată în 
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mod concis de Voltaire : ,,Moldova era cârmuită atunci de principele Cantemir care reunea 

talentele grecilor vechi, știința literelor și a armelor’’ ( Histoire de Charles XII). 

 

 Până în 1778, anul când au murit Voltaire și Rousseau, Iluminismul începuse să își piardă din 

putere,   asigurându-și, totuși, un loc permanent în panteonul gândirii europene. 

 

     Nu se poate vorbi despre Iluminism și rațiune, fără a aminti, măcar, de curentul cultural care a 

debutat spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, ca reacție la filosofia iluministă, aflată deja  în scădere. 

Conform unor teoreticieni ai culturii, Romantismul este mișcarea culturală, de proporții uriașe și 

atât de complexă, încât unii susțin că nu a existat un singur curent romantic, ci mai multe. Totuși, 

în istoria culturii, se consideră că a apărut ca reacție împotriva rigorilor și convențiilor 

clasicismului. Totodată, Jean-Jacques Rousseau, prin iubirea pentru Alpii elvețieni și cultul 

oamenilor de rând, a provocat deja o schimbare de atitudine față de natură și în manierele europene, 

ceea ce i-a făcut pe unii să-l privească mai degrabă ca pe unul dintre primii romantici, decât ca pe 

ultimul dintre filosofii iluminiști. Supremația franceză, care durase o bună parte a ultimilor 200 

de ani, începând cu domnia lui Ludovic al XIV-lea, în 1662, până la căderea lui Napoleon din 

1815, nu s-a pierdut definitiv, Franța rămânând și în perioada care a urmat una din cele mai 

putenice forțe ale Europei continentale. 

     În acest timp, țările Europei Centrale și de Est s-au confruntat cu evenimente majore, care aveau 

să aibă reprecusiuni în întreaga Europă. Este vorba, în primul rând, de ultimul mare avânt al 

Imperiului Otoman care, în 1683, a încercat un nou asediu al Vienei, apoi de ridicarea Imperiului 

Rus, care va transforma structura tradițională de putere din această parte a Europei, ,,fără a mai 

putea fi recunoscută’’. ,,Cele două principate române, Moldova și Valahia, erau conduse de Poartă 

prin intermediul grecilor fanarioți-numiți așa după cartierul Fanar din Constantinopol. Regimul 

fanariot, deși corupt și exploatator, a încurajat imigrația și contactele culturale cu vestul. Ocuparea 

de către austrieci a Bucovinei (1774) și, mai mult, ocupațiile rusești din 1769-1774 și 1806-1812 

au fost catalizatoare ale schimbării. Noțiunea de eliberare de sub otomani s-a format întâi în rândul 

minorității grecești de la conducere (...) Până la finalul secolului al XVIII-lea, atunci când elitele 

balcanice au început să viseze pentru întâia oară la independența țărilor lor, se aflaseră sub domnie 

otomană vreme de patru sau cinci secole. (...) Ca rezultat, niciuna dintre marile mișcări 

civilizatoare care au zguduit lumea vestică –Renașterea, Reforma, Știința, Iluminismul, 



               

  
Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV)            
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 
 

                                

 
 

27 

Romantismul –nu au putut să penetreze eficient Balcanii (...) Granița enclavei în micșorare a ceea 

ce avea să fie numită ,,Turcia în Europa’’ a format una dintre cele mai adânc înrădăcinate linii de 

falie culturală a Europei (Norman Davies, 2011, p.557., p.559). 

 

     Teoreticienii iluminiști au creat o stare de spirit revoluționară la sfârșitul secolului al XVIII-

lea, prin atacurile virulente la adresa aristocrației, în ciuda atitudinilor progresiste manifestate de 

o parte a nobilimii. Caracterul universal al ideologiei Revoluției franceze, cristalizată în  

Declarația drepturilor omului și cetățeanului din 26 august 1789 îi explică succesul.  Suprimând 

privilegiile, Declarația drepturilor omului făcea din egalitatea în fața legii unul dintre principiile 

fundamentale ale societății, care se va răspândi în toate țările, chiar și acolo unde a fost interzisă 

(Spania). Pentru Franța, Revoluția de la 1789 a însemnat începutul identității sale moderne, pentru 

Europa, ca întreg, a adus și continuă să aducă o contribuție de durată, din punct de vedere al ideilor 

sociale și politice. Pe lângă universalismul idealurilor sale, Revoluția Franceză a reprezentat și o 

,,lecție obiectivă despre pericolul înlocuirii unei forme de tiranie cu alta’’(Norman Davies, 2011, 

p.586). Așa cum se cunoaște, Revoluția și-a trădat idealurile, iar prin venirea la putere a lui 

Napoleon Bonaparte, în 1802, Franța imperială amintește mai mult de monarhia absolută, decât de 

idealurile revoluționare. Războaiele purtate de Napoleon pentru libertatea popoarelor se 

transformă într-o tentativă de hegemonie, dar principiile Revoluției continuă să se răspândească în 

întreaga Europă, prin intermediul armatei franceze. Cu excepția Marii Britanii, a Rusiei și a 

Imperiului Otoman, Napoleon reușește să-și impună hegemonia în întreaga Europă, după modelul 

lui Carol cel Mare, unificarea devenind aproape un fapt împlinit. Totuși, ambițiile universaliste ale 

lui Napoleon nu fac din el ,,un mare european’’, el rămâne, pentru numeroși istorici, un imperialist, 

în adevăratul sens al cuvantului. Conform lui Tocqueville, Napoleon a fost ,,măreț, atât cât poate 

fi de măreț un om fără virtute’’(Corsica). De fapt, istoria politică a Europei de la sfârșitul secolului 

al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea oscilează între dorința de unificare și 

afirmarea particularismelor naționale, între uzanțele comune ale Europei, care pun bazele unei 

identități transnaționale și specificul culturilor naționale’’(Cornelia Neagu, 2006, p.13).  

    În aceeași perioadă, Immanuel Kant (1724-1804) condamnă toate sistemele fondate pe o 

întoarcere la statul național, considerând că un sistem federativ poate face trecerea societăților 

umane de la anarhie la civilizație, prin instaurarea unor reguli juridice între națiuni, idei susținute 

în prezent de o seamă de teoreticieni ai proiectului european. Prin lucrarea sa intitulată Elemente 
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metafizice ale doctrinei dreptului, filosoful german punea bazele suveranității dreptului în relațiile 

internaționale, pledând, totodată, pentru adoptarea unei constituții generale care să asigure 

democrația și pacea, propunând, totodată, un plan de dezarmare. Ideile lui Kant despre o organizare 

federală a statelor europene vor face mulți adepți, începând cu secolul al XIX-lea, până în prezent. 

Împreună cu ideile Revoluției franceze și cele promovate de romantism, concepția lui Kant despre 

o societate a națiunilor reprezintă geneza federalismului modern. 

 

6. Europa în secolul al XIX-lea 

     

     Într-o carte care urmărește evoluția ideilor care au condus la proiectul european actual din 

perspectiva Europei occidentale , Occidentul. O interpretare istorică, 2007,  Lucian Boia, unul 

dintre cei mai cunoscuți istorici români actuali, consideră că trei sunt conceptele devenite mituri 

care definesc Europa în ultimele două secole : ,,Aceste cuvinte sunt Progres, Democrație și 

Națiune. Toate trei sunt de concepție pur occidentală, exprimând o istorie specifică și un context 

specific socio-economic și cultural; cum însă toată lumea evoluează material și cultural în siajul 

Occidentului, aceste invenții ideologice, la fel ca invențiile tehnologice, vor cunoaște o răspândire 

planetară, cu adaptările și deformările de rigoare, pentru că receptarea se face, obligatoriu, în 

condițiile particulare ale fiecărei comunități’’(2007, p.147). Vom rezuma câteva dintre cele mai 

importante idei care descriu trăsăturile Europei în perioada la care ne referim. 

     Civilizația europeană s-a remarcat de timpuriu printr-o vocație progresistă și capacitatea de a 

transmite dorința de autoperfecționare, exprimată în doctrina creștină,  punerea în valoare a 

timpului, inovațiile tehnologice sau proiectele politice care imaginau ,,cea mai bună dintre lumi’’. 

Secolul al XIX-lea este considerat însă prima perioada aflată aproape integral sub semnul 

progresului, ceea ce a generat și un ritm accelerat al istoriei, cu consecințe contradictorii la nivelul 

imaginarului. Din acest imaginar s-au născut teoria evoluționistă a lui Darwin, înrudită cu schema 

progresului, noi utopii ale reformei sociale, ca cea a lui Saint-Simon care insista pe virtuțile 

dezvoltării industriale, creatoare de bogăție pentru toți, sau cea a lui Auguste Compte, în care 

organizarea umanității avea la bază iubirea, ordinea și progresul. Scenariul cel mai revoluționar, 

de esență milenaristă,  cu cea mai mare influență la nivel mondial îi aparține lui Karl Marx, pentru 

care comunismul, care trebuia instalat acolo unde tehnologia și industria vor fi atins un nivel înalt, 

era expresia cea mai avansată a progresului ! Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, apar primele 
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lucrări de literatură anti-utopică, cât și teama că o dezvoltare tehnologică fără limite s-ar putea 

întoarce împotriva omenirii. Descoperindu-și o superioritate zdrobitoare, în raport cu alte 

civilizații, Europa va adopta în această perioadă o atitudine de dominație completă a lumii, prin 

afirmarea unui imaginar rasist și discriminator, care va câștiga teren în veacul următor. 

    La fel ca și progresul, democrația este ,,o creație occidentală modernă (sfârșitul secolului al 

XVIII-lea, secolul al XIX-lea), jumătate reală, jumătate imaginară, cu rădăcini în istoria anterioară 

a Occidentului (Lucian Boia, 2002, 2007). Democrația europeană, bazată pe reprezentativitate și 

respectarea Drepturilor omului, este diferită de cea ateniană.  ,,Occidentul și-a asumat moștenirea 

antică, dar a construit o civilizație mult diferită, al cărei punct de plecare e mai curând în Evul 

Mediu decât în Antichitate’’(Lucian Boia, 2007, p.156). Condițiile care au pregătit calea 

democrației vorbesc de însăși istoria Europei : în primul rând, religia creștină, care proclama 

demnitatea persoanei umane, o țărănime dependentă, dar conștientă de drepturile sale, dezvoltarea 

burgheziei și a orașelor, ferment al progresului social în plin Ev Mediu, filosofia Luminilor și, 

bineînțeles, Revoluția franceză, prin influența Declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, 

din 26 august 1789. Totuși, secolul al XIX-lea a continuat să defavorizeze femeile și copiii, care 

nu și-au câștigat drepturile decât mult mai târziu : Noua Zeelandă în 1893, urmată de Australia în 

1902, Finlanda în 1906, Norvegia în 1913, Anglia în 1918, Germania în 1919, Statele Unite în 

1920, Franța, țara drepturilor omului, în 1945 ! Ca multe alte invenții plecate din Occident, ideile 

democratice s-au răspândit pe întregul mapamond, începând cu popoarele colonizate, care au 

invocat chiar principiile europenilor pentru a-și cere libertatea,  până în Europa de Est, care, după 

căderea comunismului, au început procesul de revenire la valorile europene democratice. 

    Națiunea este cel de-al treilea concept politic care a marcat secolul al XIX-lea european. 

Condițiile favorabile și elementele constitutive ale conceptului de națiune s-au afirmat de-a lungul 

mai multor secole, începând cu consolidarea statelor, impunerea limbilor naționale, dezvoltarea 

piețelor interne, apariția sentimentului de patriotism. ,,Modelul ideal de națiune e cel al unei 

comunități de cetățeni, egali în fața legii și care împărtășesc, prin liberă opțiune, același 

ideal’’(Dominique Schnapper, 1994). În lucrarea Idei despre filosofia istoriei umanității (1784-

1791), Johann Gottfried dezbate conceptul din punct de vedere filosofic, arătând că toate națiunile, 

mai mari sau mai mici, au drept egal de existență. Pornind de la definiția modernă, primele țări 

europene care au îndeplint condițiile esențiale ale unei națiuni au fost Anglia, care avea un stat de 

drept, o economie dezvoltată, libertăți individuale și conștiința individualității, apoi Franța, care 
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își afirmă cu claritate principiile naționale în 1789 și în anii care vor urma. Națiunea se află în 

centrul tuturor evoluluțiilor din secolul al XIX-lea, chiar dacă nu existau păreri unanime asupra 

conceptului. Se invocau limba comună, religia, tradiții istorice împărtășite, un spațiu economic și 

sentimentul de apartenență. ,,Decisivă în cariera națiunii a fost fuziunea ei cu statul. Urmând 

modelul ideal, fiecare națiune trebuia să se constituie ca stat ; fiecare stat trebuia să-și organizeze 

spațiul în funcție de cerințele națiunii. Unirea dintre Putere (statul) și ideal (națiunea) elibera o 

energie redutabilă, evocând, în noul context, alianța de odinioară dintre spadă și cruce. A fost 

punctul de plecare a unei reorganizări a lumii’’(Lucian Boia, 2007, p. 169). Democratică, în 

intenții, prin dorința de integrare armonioasă a individului în societate, ideea de națiune se va 

confrunta cu derapajul autoritar și cu cel conflictual, izvorâte din ideologiile naționale, dar și din 

interesele economice și politice divergente ale statelor, care au dus la fragmentare și la febra 

competiției. La fel ca democrația, conceptul de națiune a suferit adaptări și deformări 

considerabile, în funcție de realitățile diferite. Dezmembrarea imperiilor (Imperiul Habsburgic, 

apoi, din 1867, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman și Imperiul Țarist) după Primul Război Mondial 

a dat naștere unor noi state-națiuni în Estul Europei. 

    ,,Răspândirea inegală și diferită a democrației și a ideologiilor naționale se înscrie într-un 

fenomen de o amploare mai generală : ofensiva pe toate fronturile a Occidentului și a culturii 

occidentale. Lumea a căpătat chipul actual în urma unui vast proces de aculturație, mai precis de 

occidentalizare’’(Lucian Boia, 2007, p.174-175). În opinia unor istorici, cel mai edificator 

exemplu, în acest sens, este cazul Europei de Est, prima vizată de occidentalizare, printr-un proces 

de aculturație nelipsit de dificultăți, dar și de virtuți. Începutul a fost făcut de Rusia, încă de la 

1700, prin reformele lui Petru cel Mare, care nu au reușit însă să schimbe în profunzime un sistem 

autoritar, birocratic, centralist și opresiv. Cu prilejul revoluțiilor de la 1848, vocile intelectualilor 

și oamenilor politici din estul și sud-estul Europei s-a făcut tot mai simțite. Bunăoară, 

reprezentanții emigrației revoluționare poloneze, maghiare, române și cehe de la Paris au dezbătut 

potențiala dezmembrare a monarhiei habsburgice și formarea unei confederații ce urma să 

cuprindă Polonia, Ungaria, Principatele Române și teritoriile slavilor de sud. ,,Victoria 

contrarevoluției și instaurarea regimului neoabsolutist în monarhia habsburgică a închis pentru o 

perioadă dezbaterea pe tema reorganizării federale’’(Ionuț Nistor, 2015, p.24). Țările Române 

(Țara Românească și Moldova, România, începând din 1859) au adoptat moduri de viață, legi, 

instituții, învățământ, genuri și stiluri literare după modelul occidental începând cu prima jumătate 
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a secolului al XIX-lea. De exemplu, Constituția românească din 1866 s-a inspirat din Constituția 

belgiană din 1833, cea mai avansată din Europa. (cf. Lucian Boia, 2005). 

    O perspectivă nouă asupra problematicii europene aduce ascensiunea romantismului care va 

readuce în discuție imaginea unei Europe creștine. Poetul Novalis (Friedrich von Hardenberg), 

Joseph de Maistre (ambasador al Sardiniei la Sankt Petersburg), doamna de Staël, Shelling 

(magistrul lui Schopenhauer) sunt cu toții de acord că restabilirea unității și a înțelegerii între 

popoare reclamă o renaștere religioasă și organizarea unui mare conciliu ecumenic, cu participarea 

tuturor confesiunilor. Totodată, ascensiunea liberalismului generează noi abordări, în încercarea 

de a pune în concordanță idealul Europei unite cu realitățile socio-economice. La Paris, se creează 

în 1821 Societatea moralei creștine condusă de ducele Rochefoucauld- Liancourt, iar la Geneva, 

contele de Sellon întemeiază în 1830 o Societate a păcii.,,Privind lucrurile din perspectiva 

întregului secol al XIX-lea, este clar că cele mai scrutătoare minți filosofice, politice și economice 

au dat naștere la o puternică conștiință europeană și au formulat ideea făuririi unei Europe unite 

pe baza solidarității și a destinelor comune, idee racordată uneori la principiul colaborării ei 

armonioase cu SUA și la organizarea globală a alianței euro-atlantice, ca forță de extindere a păcii, 

democrației și progresului”(Ionuț Nistor, p.27). Unii intelectuali care au pregătit Revoluția de la 

1848 consideră că națiunea este doar o fază intermediară în organizarea popoarelor, idealul suprem 

reprezentându-l libertatea și frăția popoarelor. Este cazul lui Giuseppe Mazzini, creatorul mișcării 

Tânăra Europă, pentru care națiunea trebuia doar să asigure ,,trecerea de la egoismul fazei 

individualiste a comportamentului uman la faza organică a frăției generale. Idealismul mazzinian 

a fost dezmințit de Revoluția de la 1848. Ea a consfințit, în schimb, victoria naționalismului asupra 

ideii ,,asociației libere’’ a popoarelor’’(Cornelia Neagu, 2006, p.16). 

     Toate cele trei concepte care definesc Europa secolului al XIX-lea se regăsesc în conceptul 

sociologic mai larg de modernizare, preferat de unii teoreticieni, pentru a descrie transformările 

complexe prin care au trecut comunitățile de la stadiul agrar la societatea modernă, urbanizată. 

Conform părerii generale,  startul modernizării s-a dat în unele regiuni din Marea Britanie, însă 

curând avea să se resimtă pe tot continental, cu precădere în țările unde s-au descoperit zăcăminte 

importante de cărbune : Belgia și Olanda, Prusia, Piemont și Franța. Încercând să compenseze 

insuccesul colonial, Germania dezvoltă relații economice cu țările din Europa de Est. ,,Dacă în 

trecut împărțirea dintre Europa de Est și cea de Vest se făcea în mare parte din motive religioase 

și politice, acum căpătau puternice accente economice’’(Norman Davies, 2011, p.659). În Europa 
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de Est, industrializarea a avut loc în zone mai restrânse decât în Vest : nordul Boemiei, triunghiul 

Lodz-Varșovia-Dabrowa, filaturile de bumbac de la St. Petesburg, zonele cu zăcământ petrolifer 

din Galiția, România și bazinul Caspic.   

     

    Secolului al XIX-lea european este definit de mulți istorici ca o perioadă care depășește toate 

epocile anterioare, prin dinamism, putere tehnică, economică, culturală și intercontinentală. 

Descoperirea forțelor fizice noi, cum ar fi curentul electric sau dinamita, creșterea demografică, 

extinderea piețelor și a tehnologiilor i-au făcut pe europeni să se simtă nu numai puternici, ci și 

superiori. ,,Desigur, se poate spune că experiența puterii secolului al XIX-lea a fost mai mică decât 

cea a secolului XX. La urma urmei, puterea aburului și electricității nu se compară cu cea a fisiunii 

nucleare. Viteza uimitoare a trenului nu se poate compara cu cea a avioanelor sau a rachetelor 

intercontinentale. Capacitatea de oprimare a imperialismului și colonialismului, oricât ar fi fost de 

mare, nu se apropie măcar de tirania totalitară a fascismului și comunismului. Pentru omul 

secolului al XIX-lea, puterea era o întruchipare a minunii și speranței; pentru omul secolului XX 

a devenit un motiv de reticență’’ (Norman Davies, 2011, p.654). O altă trăsătură a secolului al 

XIX-lea este reînvierea culturii creștine. Paradoxal, ”era căilor ferate’’ ,influențată și de noul val 

de dezvoltare a Romantismului, a însemnat și conștientizarea vulnerabilității umane într-o lume 

care se schimba din ce în ce mai rapid. Inginerii străbăteau lumea însoțiți de misionarii creștini, 

care au devenit tot mai numeroși, tânjind după modelele trecute de evlavie și simțind nevoia de 

transcendență, poate tocmai datorită dezvoltării industriale și tehnologice, conform  teoriei lui 

Maslow. Industrializarea a dus la valuri de migrații și la schimbarea radicală a statutului femeii, 

prin viața urbană care, fie o transformă într-o casnică singuratică, fie o împovărează și mai mult. 

    În sfera culturală, educația se extinde în secolul al XIX-lea la toate nivelurile devenind un 

fenomen de masă.  Învățământul primar devine necesar atât pentru băieți, cât și pentru fete, în timp 

ce guvernele decid înființarea unor gimnazii pentru departamentele coloniale și industrie. În 

domeniul tehnic se înființează școli speciale pentru tehnicieni și diverse meserii. Are loc o 

dezvoltare fără precedent a învățământului superior pentru ingineri și cercetători. Învățământul de 

masă face să apară însă noi forme de cultură de masă, de multe ori de o valoare îndoielnică. 

 Pe de altă parte, Romantismul, apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea, devine curentul literar-

artistic dominant în secolul al XIX-lea. În timp, curentul stârnește reacția unei reînvieri a 

Clasicismului, ajungânduse la amestecul între clasic și romantic, în special în literatură. Bunăoară, 
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opera unor titani ai epocii, Aleksandr Pușkin, Adam Mickiewicz, J.W.Goethe, Mihai Eminescu 

îmbină cu măiestrie elementele clasice cu cele romantice, iar măiestria limbii într-o epocă în care 

educația se răspândește rapid face din ei adevărați barzi naționali. În aceeași epocă, se dezvoltă 

curentul realist  și are loc o înflorire fără precedent a romanului pe tot continentul. Acum apar 

romanele lui Honoré de Balzac, Charles Dickens, Alessandro Manzoni, Gustave Flaubert, Victor 

Hugo, Lev Tolstoi, Feodor Dostoievski etc.  

     Modernizarea structurilor politice și economice, sociale și juridice în Europa răsăriteană, prin 

obținerea independenței politice și crearea unor state unitare, cu constituții adecvate și o viață 

parlamentară activă,  a dus la crearea unor instituții moderne, cu caracter național –universități, 

muzee, teatre, academii-în care tradiția și inovația modernă vor sta alături, ,,configurând un peisaj 

cu multe analogii în Occidentul european, dar și cu multe particularități zonale și 

naționale’’(Răzvan Dumitrescu, 2003, p.167). 

     Tot în secolul al XIX-lea apar mari compozitori care, ca și în literatură, îmbină forma clasică 

cu pasiunea romantică pentru lirism și intensitatea emoției : Johannes Brahms (1833-1897), Hector 

Berlioz (1803-1869), Frederic Chopin (1810-1849), Franz Liszt (1811-1886), Piotr Ceaikovski 

(1840-1893, Gustav Mahler (1860-1918) etc. Mediul romantic este potrivit creațiilor de neegalat 

aparținând operei, care alătura muzica dramei istorice și literare, reprezentată, în primul rând, de 

opera franceza , condusă de Charles Gounod (1818-1893), Georges Bizet (1838-1875) și Jules 

Massenet (1842-1912), opera germană, lansată de Mozart și Weber și culminând cu Richard 

Wagner (1813-1883) și opera italiană, promovată de Gioachino Rossini (1792-1868), Giuseppe 

Verdi (1813-1901) și Giacomo Puccini (1855-1924). Tot în această epocă s-au înființat peste tot 

teatre, conservatoare, societăți orchestrale și corale care vor transforma dramaturgia și arta muzicii 

în instituții publice majore. 

     Pictura modernă părăsește definitiv arta figurativă a Renașterii, pentru mișcarea impresionistă 

(1863) –Monet, Pissaro, Renoir, Cézanne, Degas, fascinați de efectele luminii asupra privirii – 

urmați de poantiliști, conduși de Seurat, de sintetiști (1888), inspirați de Gaugain, urmați de 

expresioniști (Van Gogh) și cubiști (Picasso). 

     Filosofia în perioada romantică este dominată de dialectica lui G.W.F. Hegel (1770-1831) care 

teoretizează ciocnirea productivă a opozițiilor și spiritul pe care, în  lucrarea Filosofia istoriei,  îl 

atribuie fiecărui stat politic și fiecărui stadiu de dezvoltare a civilizațiilor. Spiritul iluminist se 

prelungește prin gândirea și opera lui Auguste Compte (1798-1857), considerat unul dintre părinții 
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sociologiei moderne, creează o nouă ramura a filosofiei, pozitivismul, și o nouă pseudoreligie, 

golită de rituri și dogme. 

     În aceeași perioadă, ,,știința era dominată în întregime de europeni’’(Norman Davies, 2011, 

p.681), prin cercetările unora dintre cele mai mari personalități din domeniile fizicii, chimiei, 

biologiei și medicinii : Faraday, Mendeleev, Pasteur, Mendel, Hertz, Darwin etc.  

     Din punct de vedere al relațiilor internaționale, rivalitatea franco-germană, cu rădăcini în 

împărțirea Imperiului lui Carol cel Mare duce la războiul franco-german din 1870-1871, al treilea 

dintre războaiele fulger ale lui Bismarck, încheiat cu victoria Prusiei, cu mai multe consecințe pe 

termen lung, în primul rând ideea că Germania este neîntrecută din punct de vedere militar. O altă 

problemă care a tulburat ordinea internațională în secolul al XIX-lea a fost expansiunea tot mai 

mare a Imperiului Rus și declinul Imperiului Otoman, urmat de independența națiunilor balcanice. 

 

      

 

 

 

 

 

7. Europa în perioada interbelică (1914-1945) 

 

 

       Între 1914 și 1945, Europa a traversat o perioadă sumbră din istoria ei, două războaie 

mondiale, crize economice, derapaje totalitare, reorganizări teritoriale, rupturi și convulsii sociale. 

Într-o perioadă în care schimbările constructive generaseră un progres nemaicunoscut până atunci, 

europenii s-au văzut angrenați într-un lanț de conflicte care au dus la distrugerea mai multor vieți 

omenești decât toate convulsiile trecute ale istoriei. Cele două războaie mondiale, din 1914-1918 

și 1939-1945 nu numai că au schimbat fața Europei, dar au acaparat întreg mapamondul, focarul 

lor cel mai puternic aflându-se, totuși în Europa. Dacă în 1914, puterea și prestigiul Europei erau 

fără egal în lume în domeniul științei, al culturii, al economiei,  în 1945 aproape totul fusese 

pierdut, puterea politică a Europei devenind aproape inexistentă. Europenii se luptaseră unii cu 

alții până aproape de anihilarea totală. Cum a fost posibil acest lucru ? 
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     Majoritatea istoricilor consideră că Marele Război ”a fost generat, în primul rând, de un 

naționalism ardent și de influența și confruntarea a două sisteme adverse de alianțe’’(Cornelia 

Neagu, 2006, p.17). Referindu-se mai mult la efectele războaielor și ale totalitarismului comunist 

sau fascist, Norman Davies afirmă că istoricii viitorului trebuie să considere cele trei decenii 

cuprinse între luna august 1914 și luna mai 1945, ca pe o perioadă în care Europa și-a ieșit din 

minți” (2011, p.772). Pentru istoricul Lucian Boia, crizele majore de la sfârșitul secolului al XIX-

lea și începutul secolului XX, conflictele interne și proiectele de reformă globală (milenarism, 

utopii, mișcări revoluționare) înaintau din ce în ce mai repede spre obiective contradictorii, fiind 

în măsură să explice dezastrul care urma să se producă: ,,Era inevitabil ca aceste contradicții să se 

agraveze și lucrurile să ajungă la un punct de ruptură. Ruptura era totuși în spiritul Occidentului, 

o civilizație care n-a căutat niciodată stabilitatea, ci din contră, autodepășirea’’ (2007, p.189). Pe 

de altă parte, se știe că asasinarea arhiducelui moștenitor al tronului Austro-Ungariei la Sarajevo 

–Bosnia, la 28 iunie 1914, a constituit prilejul declanșării primului război mondial. Viena acuză 

de acest act terorist pe naționaliștii slavi din Serbia, în timp ce Rusia asigură ajutor Serbiei. 

Reacțiile în lanț care s-au produs au dus la descrierea Balcanilor ca butoiul de pulbere al Europei. 

În ceea ce ne privește, fără să avem pretenții de viziune istorică, considerăm că toate explicațiile 

specialiștilor trebuie luate în seamă, în încercarea de a înțelege, atât cât se poate, istoria zbuciumată 

a Europei din prima jumătate a secolului XX, pentru a încerca să înțelegem și a face, atât cât ne 

stă în putință,  ca aceste orori ale istoriei să nu se mai repete. 

     Încă din perioada artei decadente de la sfârșitul secolului al XIX-lea, la modul intuitiv, artiștii 

au sesizat ”potențialul distructiv și în același timp ,,re-creator’’ al acestei faze noi ale istoriei’’, 

tocmai în progresul rapid și dezordonat al civilizației europene care părea să-i prefigureze 

prăbușirea (Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Univers, București, 1978, p.92-94). Aflați ei-înșiși 

în căutarea frenetică a unor noi forme de expresie artistică, succedate într-o cadență dezlănțuită –

fauvism, cubism, futurism, artă abstractă, expresionism, dadaism, suprarealism – operele multor 

filosofi, scriitori, muzicieni și pictori renumiți sugerau o tensiune izvorâtă dintr-o formidabilă 

răbufnire de energie și din neliniștea politică a epocii,  care anunța un seism puternic, dar și o 

creativitate artistică excepțională, specifică civilizației europene. Ideile șocante ale lui Friederich 

Wilhelm Nietzsche (1844-1900), care își manifesta cu o virulență șocantă disprețul față de mase, 

s-au bucurat de o oarecare popularitate în rândul intelectualilor de la începutul secolului XX, ceea 

ce reflectă o stare de spirit mai amplă care a generat militarismul, fascismul și comunismul, cu 
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adepți nu doar în rândul maselor manipulate, ci și printre elitele cele mai educate din țări 

democratice. 

 

     Înainte de 1914, principalele curente, atitudini și ideologii care au dus la apariția comunismului 

și a fascismului : socialismul, marxismul, naționalismul, rasismul și autocrația - erau deja prezente 

în Europa, în stare latentă și în diverse combinații. Războiul, care după unii ar fi trebuit să consume 

toate energiile negative, n-a făcut decât să mărească tensiunile și să deschidă calea unui război și 

mai cumplit. Tratatul de Pace de la Paris -1919 îi găsește pe marii învingători cu opinii radical 

diferite privind ”reconstrucția’’. Consiliul celor patru, format din Franța, Marea Britanie, Italia și 

S.U.A., prin Art. 231 al Tratatului, dă o lovitură de grație statului german, considerat răspunzător 

pentru toate distrugerile provocate de război. Naționaliștii germani au condamnat tratatul umilitor, 

dar Puterile Aliate au obligat statul german să le accepte. Austro-Ungaria a ieșit dezmembrată din 

conflictul pe care-l provocase, cu intenția de a-și păstra unitatea. Slavii din nordul fostului Imperiu 

(Boemia, Moravia, Slovacia) se unesc pentru a forma Cehoslovacia, Polonia redevine stat 

independent iar României i se recunoștea unirea cu Transilvania exprimată de Adunarea de la 

Alba-Iulia, la 1 Decembrie 1918. Cu toate că principiul nașionalităților primise satisfacție, 

hotărârile luate nu au reușit să mulțumească pe toată lumea. Nemulțumirile vor continua să 

alimenteze politica revizionistă între cele două războaie mondiale. Războiul din 1914 a creat 

momentul favorabil pentru declanșarea ,,Revoluției din Octombrie’’ 1017, nu în cea mai 

industrializată țară din Europa, cum apreciase Marx, ci în Rusia țaristă, o țară hrănită cu ideologii 

și mode occidentale, dar încremenită în structurile ei tradiționale și inegalități sociale greu de 

armonizat. A început astfel construirea primului stat comunist din lume, consolidat sub conducerea 

lui Lenin. Comunismul a fost exportat apoi sau s-a extins și în alte țări, în primul rând în țările 

Europei de Est unde, ,,absența clasei mijlocii solide care să echilibreze societatea, precum și 

insuficienta cultură democratică au stimulat reflexele egalitare și au provocat revoluții sociale 

violente’’(Lucian Boia, 2007, p.188).  

     Mișcările autoritariste din țările învinse amenință democrația, sunt reluate tezele naționaliste, 

critica liberalismului se amplifică, iar teama de comunism, victoria lui în Uniunea Sovietică, 

instaurarea regimurilor de dreapta în Italia și Germania au stimulat noul extremism de dreapta și 

în alte țări, nemulțumite de prevederile Tratatului de Pace de la Paris, care nu le satisfăcuseră 

pretențiile teritoriale. În special Germania, umilită de înfrângerile suferite și copleșită de o criză 
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economică severă, ,,s-a aruncat cu inconștiență într-o aventură milenaristă’’(Lucian Boia, 2007, 

p.185). Diferite în privința identității originare –comuniștii erau preocupați de lupta de clasă, în 

timp ce fasciștii aveau ca țel ,,puritatea rasială’’- toate regimurile, fie că ne referim la comunism 

sau la fascism, erau întemeiate pe ,,psihologia urii’’ față de ,,dușmani’’, atât în interior, cât și în 

afara granițelor,pe controlul total asupra individului uman, printr-o rețea de poliție politică bine 

pusă la punct și preocupată în permanență de distrugerea tuturor rivalităților, împingând violența 

politică dincolo de toate limitele existente anterior sau imaginabile. ,,Campaniile de genocid,  

îndreptate împotriva ,,dușmanilor”  de rasă sau de clasă nevinovați, confereau veridicitate 

imperativelor ideologice și mențineau populația într-o permanentă teamă. Arestările și execuțiile 

în masă prin împușcare, lagărele de concentrare și crimele aleatoare erau obișnuite” (Norman 

Davies, p. 818). Răspândirea fascismului în Europa a fost o mană cerească pentru comuniști, care 

și-au mascat astfel acțiunile sub justificarea că luptă împotriva liberalismului, al imperialismului 

și al colonialismului. În același timp, fasciștii nu au încetat nicio clipă să-și justifice acțiunile sub 

lozinca cruciadei împotriva bolșevismului. Și pentru unii și pentru ceilalți motorul urii a fost cel 

care le-a mobilizat conflictele pe care le promovau. Inventând sau amplificând ,,amenințarea 

externă’’, cu scopul de a coaliza cât mai mulți adepți, își prezentau toate planurile și acțiunile 

ofensive, disctructive, ca având caracter defensiv.  

   Nazismul, ca și stalinismul, se baza pe minciunile oficiale, întreținând cultul personalității lui 

Hitler prin instaurarea Reichului, cu mașinăria terorii pusă în mișcare de acesta. ,,În ce măsură 

naziștii au depășit mașinăria sovietică de teroare, mai veche și mai extinsă decât a lor, rămâne o 

întrebare deschisă’’(Norman Davies, 2007, p.845). Naționalismul rasist al lui Hitler a dus la 

măsurile împotriva evreilor, cărora, inițial,  li s-a ridicat cetățenia germană, au fost excluși din 

posturile de stat, pentru a culmina cu ororile holocaustului care au zguduit întreaga lume. Invazia 

asupra Poloniei, lansată la 1 septembrie 1939, nu a fost prima luptă începută în Europa, ea a fost 

precedată de atacul german asupra Lituaniei, din luna martie 1939, și de invazia Italiei asupra 

Albaniei, din luna aprilie. Pactul germano-sovietic a permis Germaniei și URSS-ului să distrugă 

Polonia și să înlăture toate statele mai mici care le stăteau în cale. Dubla ocupare a Poloniei a adus 

laolaltă două laboratoare ale totalitarismului, ,,vulturul sovietic și cel nazist” care s-au înfruptat 

timp de doi ani din trupul țării. În aceste condiții, puterile occidentale- Marea Britanie, Franța și 

Canada- au declarat război Germaniei, dar nu au intrat în confruntare cu Uniunea Sovietică, nici 

când complicitatea acesteia devenise evidentă. ,,Neputința Puterilor Centrale i-a încurajat fără 
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îndoială pe Hitler și Stalin. Ceea ce un politician francez a poreclit drôle de guerre sau ,,războiul 

ciudat” nu a fost ciudat decât pentru cei care nu erau direct implicați. În cele douăzeci de luni după 

căderea Poloniei, 13 țări europene aveau să fie cotropite -8 de către Hitler și 5 de Stalin’’(Norman 

Davies, 2011, p.871). 

  

     După cum consemnează documentele istorice, în vara lui 1940, mașina de război germană era 

gata pentru asaltul asupra alianței occidentale, cu o intensitate nemaivăzută. Cucerirea Țărilor de 

Jos s-a produs în 18 zile, iar căderea Franței, care a reprezentat unul dintre cele mai cutremurătoare 

evenimente care marcau sfârșitul unei ere, a durat mai puțin de cinci săptămâni. Ofensiva aeriană 

asupra Marii Britanii, spre deosebire de cea maritimă, s-a dovedit însă un eșec costisitor al 

naziștilor. Victoria aeriană a englezilor a contribuit la sporirea forțelor aliate și la implicarea SUA, 

cu ajutorul lui Churchill, în conflictul european. Totuși, în perioada 1941-1943, cei mai mulți 

istorici relatează despre supremația nazistă în Europa. Nu vom intra în amănunte, s-a scris enorm 

pe această temă, tratatele de istorie detaliază fiecare bătălie importantă, ororile nazismului și ale 

Holocaustului. S-au făcut, de asemenea, numeroase reconstituiri, filme artistice sau documentare, 

s-au scris cărți despre atitudinea Europei în fața Holocaustului sau a comunismului, atitudine care 

a atins culmile decăderii morale dar și ale eroismului. În 1943, Rezistența poloneză a înființat 

organizația Zegota pentru salvarea evreilor, în alte părți ale Europei, în situații mai puțin extreme, 

au existat reacții diverse și chiar contradictorii, de la sacrificiul nobil la indiferență sau chiar 

aprobare. În Copenhaga, regele Christian a ieșit pe străzi într-o demonstrație de simpatie cu 

poporul evreu, purtând pe braț o banderolă cu steaua lui David, cea mai mare parte a evreilor 

existenți în țară au reușit să scape. Bisericile franceze au protestat în scris iar Rezistența franceză 

a sabotat trenurile cu deportați, în timp ce guvernul de la Vichy ”conducea propriile lagăre de 

concentrare’’. În România, unde armata și poliția a operat arestări și execuții ale evreilor, 

”guvernul însuși a fost refractar în a preda evreii din țară în mâinile naziștilor’’ (Norman Davies, 

2011, p.888). Între timp, Statele Unite ale Americii au hotărât să intre în război, după atacul 

japonez asupra flotei din Pacific-Pearl Harbor prin înțelegerea ”celor trei mari’’-trioul câștigător 

în război, format din Churchill, Stalin și Roosevelt. Marea Alianță a fost la fel de șocantă ca și 

parteneriatul sovieto-nazist din urmă cu doi ani. ,,În larga întindere a Europei, ocupată succesiv 

atât de sovietici, cât și de naziști, elementul libertății de alegere a fost cel mai adesea absent. 

Ambele regimuri totalitare au încercat să impună supunerea prin intermediul terorii complete. 
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Pentru cei mai mulți dintre civilii obișnuiți, perspectiva dea servi sovietele ridica aceleași dileme 

morale ca și cea de a servi fasciștii. Singura direcție de acțiune principală pentru patrioți și 

democrați era aceea suicidală de a se opune simultan și lui Stalin, și lui Hitler’’(Norman Davies, 

2011, p.900). Înaintarea U.R.S.S.-ului în Balcani, din august 1944, a avut consecințe politice pe 

termen lung : România a întors armele împotriva aliaților naziști, Ungaria a fost ocupată de armata 

germană, pentru a preveni exemplul Bucureștilor, Bulgaria a răsturnat guvernul regalist, iar 

Iugoslavia s-a alăturat trupelor sovietice. În curând, țările din Est descopereau că eliberarea de 

fasciști era urmată de o nouă formă de subjugare, prin trecerea, de voie, de nevoie sub dominația 

sovietică. În marea familie a milenarismelor, comunismul ocupă un loc aparte, bazându-se pe o 

schemă istorică extrem de elaborată, prin care se promitea eliberarea individului, ceea ce i-a 

conferit o oarecare credibilitate, înainte de marea decepție. Prinsă însă în propria contradicție, noua 

societate a uitat de libertate, preferând să dezvolte un aparat opresiv. ,,Impresionează (și uneori 

neliniștește) această capacitate a Occidentului de a da naștere, pe lângă formula sa dominantă - 

pluralism, liberalism, democrație și individualism - unor impulsuri total opuse, ce duc spre 

orizonturi amăgitoare’’(Lucian Boia, 2007, p.189). 

 

      În termenii lui Emil Cioran, povestea Europei începe să semene cu ceva din Cartea lui Iov care 

se întreba : ,,Dar înțelepciunea unde se găsește? –Adâncul zice : nu este în mine; și marea zice : 

nu este în mine”. ,,La fel ne întrebăm noi acum : dar inima acestei Europe, al cărei preaplin se 

revarsă asupra întregii lumi, unde este ea ? Nu vă putem crede întru totul când spuneți : nu este la 

noi; după cum n-am putea crede nici o Americă ori o Rusie care ar spune : e întreagă la noi. Poate 

că duhul Europei rătăcește, triumfător și nefericit, peste tot globul acesta, gata să țâșnească în 

neantul interplanetar al bunului Dumnezeu’’(Emil Cioran, 1992, p.148).   

      

      

Teme de reflecție : 

 

1. Comentați afirmația lui Alexandru Paleologu și enumerați câteva valori europene 

care își au originea în religia creștină : 

”Eu nu împart Europa în trei: Europa Occidentală, Europa Răsăriteană și Europa Centrală. De fapt, 

Europa e una singură și orice despărțire în părți o face mai bearcă (…) Ori, Europa este un cadou 
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făcut omenirii de către creștinism în integralitatea lui, cu cele două versante. Eu mereu repet : 

amintiți-vă, domnilor, că Socrate, Platon, Aristotel erau balcanici, că Imperiul Bizantin e un 

imperiu universal milenar-balcanic. Fără de acestea se pot spune multe, dar nu se poate vorbi 

despre Europa” (Alexandru Paleologu, Moștenirea creștină a Europei, 2003, p.123-124). 

 

2. Comentați următoarea afirmație. Dați și alte exemple de opere de artă inspirate de 

creștinism, la noi și în alte țări europene.  

,,Din ce uimitoare singularitate – un copil născut în iesle –izvorăște prima jumătate a culturii 

europene. Bizanțul întreg, cu luptele sale de idei, ca și cu operele sale de artă; apoi arta europeană 

din Vest, preluată din Bizanț, în pictură, de către Duccio di Buoninsegna și Giotto, preluată în 

mozaicurile din Ravena și arhitectura acesteia, din care se inspiră creatorii capelei din Aachenul 

lui Carol cel Mare; preluată la San Marco din Veneția; apoi catedralele, marile rătăciri provensale, 

cultul femeii, poezia medievală, ordinele cavalerești care aveau să brăzdeze în lung și lat istoria, 

în sfârșit muzica polifonică și pictura Renașterii, totul rămâne de neînțeles fără legenda copilului 

din iesle”(Constantin Noica, Demnitatea Europei, Humanitas, 2012, p.72).  

 

 

3. Cum credeți că se pot depăși limitele și prejudecățile descrise de Teodor Baconski în 

următorul text: 

,,Există încă un clivaj între ,,Occident” și ,,cealaltă Europă’’ : avem pe de o parte Vestul bogat, iar 

pe de altă parte (Sud)-Estul sărac, premodern, deficitar la capitolul drepturile omului și împărțit, 

ca mentalitate, între integrismul legitimist al conservatorilor și hedonismul noilor generații 

dormice să ardă etapele. Limitele acestor descrieri sintetice sunt evidente : în Vest persistă anumite 

zone subdezvoltate /sau mari inegalități regionale/așa cum în Est au apărut deja enclave de 

prosperitate, într-un cuvânt, dinamici de tip occidental. Diferențele sunt mai degrabă de ordin 

spiritual și cultural. Așa, de pildă, rămân valabile - și sunt întreținute pe canale aproape oficiale –

vechile prejudecăți etnocentrice potrivit cărora europenitatea este fie un obiectiv nerealist, fie 

reflexul unor sterile variațiuni pe tema (utopică sau decadentă) a imperiului”(Teodor Baconski, 

Europa creștină. Metoda cut & paste, în Teodor Baconski, Ioan I. Ică jr., Bogdan Tătaru-Cazaban, 

Elena Ștefoi, Anca Manolescu, Radu Carp, Pentru un creștinism al noii Europe, Seria Boltzmann, 

vol. III, Humanitas, 2007, p.10-11).  
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4. Textul care urmează face parte dintr-un articol publicat de Andrei Pleșu în 2004, 

având ca temă atașamentul față de Europa și valorile ei. Cum vedeți aceste afirmații, 

raportându-vă la percepția actuală a Europei ? Credeți că există, în prezent, un 

atașament față de valorile europene ? 

,,Reunificarea europeană e mai avansată în plan instituțional decât în planul discret, dar decisiv, al 

conștiințelor. Nu există încă un sentiment spontan și puternic al apartenenței europene. A fi 

european e, încă, o metaforă. Cu alte cuvinte, se poate spune cu îndreptățire -și am auzit un jurist 

francez spunând-o, într-adevăr, în timpul unui colocviu –că nimeni n-ar fi, probabil, dispus să 

moară pentru Uniunea Europeană. Așa este și, dacă mă gândesc bine, mă bucur că este așa. S-a 

murit destul în istoria europeană pentru teritorii, utopii, principii și ideologii. S-a murit sublim și 

isteric pentru valori, adesea conjuncturale, supralicitate, contrafăcute. S-a bătut, fără doar și poate, 

destulă monedă pe etica sacrificiului. E timpul să descoperim –sau să întemeiem – valori care pot 

fi apărate rațional, echilibrat, fără poză triumfală, fără patetism. Am stat prea mult sub semnul 

”iubirii-pasiune’’(amour-passion, marca specifică –după Denis de Rougemont – a afectivității 

europene). Ne-ar prinde bine un episod de amour de tête, de ,,iubire cerebrală’’. Mai puțin 

spectaculoasă, mai puțin sângeroasă, dar mai limpede și mai durabilă. ”Patriotismul’’ European ar 

putea aduce în discuție un nou mod de a iubi valorile. Ar putea fi un nou patriotism în sfârșit calm, 

lucid, solar” (Andrei Pleșu, Optimism est-european, în ,,Dilema Veche’’, nr.21, 4-10 iunie, 2004, 

p.3). 

    

5. Comentați cele cinci axiome ale identității europene, descrise de George Steiner : 

 

Într-o carte ludică și magistrală, intitulată Une certaine idée de l’Europe (2005), George Steiner 

descrie cinci dimensiuni ale identității europene. Prima ar fi Europa cafelelor, a convivialității, a 

comunicării, a dorinței de a fi împreună. Cea de-a doua componantă ar fi peisajul umanist : Europa 

a fost și rămâne un spațiu de parcurs la pas. Cel de-al treilea criteriu ar fi reprezentat de numele 

istorice ale străzilor și ale piețelor. Europa este deci un spațiu al memoriei prin excelență. Dacă 

Europa a fost patria Luminilor și a universalismului, problema identității este una de recunoaștere, 

pentru că orice identitate este o pro memoria a unui proces care își are rădăcinile într-un trecut 

înțeles și asumat. Cea de-a patra dimensiune analizată de George Steiner este cea a celor două 
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cetăți, Atena și Ierusalim. În alți termeni, este vorba despre o reluare a dezbaterilor despre 

rădăcinile iudeo-creștine ale Europei și valorile morale care decurg. O ultimă componentă a 

identității europene ar fi conștiința propriei contingențe și posibilitatea propriei prăbușiri. 

Contradicția europeană constă, în opinia lui George Steiner, în folosirea aceluiași limbaj pentru 

iubire, creație, iertare, dar și ură, tortură, distrugere. Sufletul european are nevoie de un elitism 

formativ pentru apărarea valorilor fundamentale ale umanismului. 

6. Sunteți de acord cu opinia lui Edgar Morin privind rolul intelectualilor în formarea 

unei conștiințe europene? Credeți că este posibilă,  în acest sens, formarea unei 

conștiințe europene în rândul elevilor, studenților? 

,,Intelectualii ar putea juca rolul unor pedagogi activ ai noii conștiințe europene. Ei ar fi, astfel, 

moștenitorii umaniștilor din secolul al XV-lea sau ai filosofilor Iluminismului, prin exprimarea 

conștiinței unui destin comun și a unei identități comune, mereu prezenți, prin implicarea în 

problemele esențiale, prin intervenții în dezbateri, conflicte, crize. Rămâne de văzut dacă vor fi 

demni de această încredere, știind că mulți dintre ei au fost orbiți de marxism după război și nu au 

dat atenție dizidenților din Est, decât târziu’’(Edgar Morin, Paris, Penser l’Europe, 1987). 

 

7. Comentați următoarele afirmații, referindu-vă la una din propriile experiențe 

europene: 

,,Forța unificatoare a Europei va fi întotdeauna cultura și cunoașterea. Pentru că această Europă,  

în care fiecare european își recunoaște destinul în edificiul unui templu grec sau în surâsul 

Monalisei, care a cunoscut toate emoțiile, de-a lungul întregii Europe citindu-l pe MUSIL sau pe 

PROUST, Europa cafelelor, de care vorbește STEINER, Europa despre care SUARES spunea că 

este « o lege, un spirit, o cutumă », această Europă a peisajelor și a folclorului, Europa lui 

ERASMUS, educatorul ei, care spunea că ar trebui deja să cerem fiecărui tânăr să  « parcurgă  

continentul pentru a învăța noi limbi » și «  pentru a se debarasa de natura sa  impulsivă », această 

Europă, traversată de atâtea războaie și conflicte : este ținută de cultură”(Emmanuel Macron, 

Initiative pour l’Europe, Discurs la Sorbona pentru o Europă suverană, unită, democratică, Paris, 

26 septembrie, 2017).  

8. Comentați următoarea afirmație, referindu-vă la provocările actuale cu care se 

confruntă Europa : 



               

  
Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV)            
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 
 

                                

 
 

43 

,,Europa nu poate deveni un stat, nici o națiune și nici nu o va face. Ea nu poate fi gândită în 

termeni de stat-națiune. Drumul spre unificarea europeană nu trece prin uniformizare, ci, mai 

degrabă, prin recunoașterea particularităților naționale. Diversitatea este însuși potențialul de 

creativitate a Europei, paradoxul fiind faptul că gândirea naționalistă poate să devină cel mai rău 

dușman al națiunii. Uniunea europeană poate mai mult să facă să avanseze interesele naționale, 

decât o fac națiunile acționând singure’’ (Ulrich Beck, Réinventer l’Europe, une vision 

cosmopolite,în « Culture & Conflits », nr.68, 2018). 

 

9. Definiți raportul dintre național și global, așa cum se desprinde din textul de mai jos : 

,,Națiunile sunt o realitate foarte puternică încă, și diversitatea lor este ,,sarea pământului’’. De 

aceea, o anumită demagogie comunitară și o proastă înțelegere a ,,globalizării’’, încercând să 

anticipeze o umanitate vagă, incoloră, stereotipă, merg, de fapt, împotriva evidențelor și împotriva 

bunului simț. Problema nu este a abandona sau a eluda tema națiunilor, ci a o pune la locul ei, fără 

emfaza secolului al XIX-lea, fără idolatrie, fără obsesia confruntării dușmănoase și a supremației 

exclusiviste. Asumarea identității naționale trebuie, cu alte cuvinte, să ia chipul unei ofensive a 

creativității, și nu pe acela al unei triviale competiții tribale’’(Andrei Pleșu, Îngerii și muzica lumii, 

în Nostalgia Europei. Volum în onoarea lui Alexandru Paleologu, Iași, Editura Polirom, p.97). 

 

10.  Pentru unii cercetători,  eroul homeric, prin efortul permanent de autodepășire, 

prefigurează una din trăsăturile mentalității europene. Faceți o paralelă între eroul 

homeric și personajele din basme. Care considerați că sunt consecințele, în plan 

cultural și educațional ale mentalității pe care a încarnat-o eroul homeric ? 

,,Aceasta nu este însă singura trăsătură care-l apropie pe eroul homeric de noi :  el este înzestrat cu 

pasiunea cunoașterii. Curiozitatea de nestăvilit îl împinge pe Ulise să asculte cântecul sirenelor, să 

exploreze tărâmuri necunoscute. De multe ori, curiozitatea îl aruncă în primejdii enorme. Nu 

fatalitatea îl împinge spre regiuni neștiute, ci dorința congenitală de cunoaștere. Curiozitatea îl 

proiectează în situații deznădăjduite, din care reușește să scape numai datorită inteligenței cu care 

este înzestrat. Aventura omului european începe cu eroul homeric : colonizatorii greci, navigatorii 

Renașterii, exploratorii spațiului cosmic reiau la diferite epoci spiritul care-l stăpânea acum vreo 

trei mii de ani pe legendarul rege din Itaca (...) ,,Acest om’’, a spus Platon despre Homer, ,,a făcut 
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educația Greciei’’; continuând firul logic putem spune că prin intermediul Greciei el a făcut 

educația Europei. 

      Astfel, apariția filosofiei ioniene, pe care Husserl o consideră a fi actul de naștere al Europei, 

a fost consecința mentalității pe care a încarnat-o eroul homeric’’(Gheorghe Ceaușescu, Originea 

numelui și a conceptului de Europa, în Nostalgia Europei. Volum în onoarea lui Alexandru 

paleologu, volum îngrijit de Cristian Bădiliță în colaborare cu Tudorel Urian, Iași, Editura Polirom, 

p.49-50). 
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