DIFUZAREA IDEII EUROPENE ÎN MANUALELE DE ISTORIE
DIN ROMÂNIA INTERBELICĂ
- PUNEREA PROBLEMEI -

Prin formarea României Mari în 1918, ideea naţională s-a împlinit; a rămas să se consolideze
statul naţional român în noua Europă a naţionalităţilor, care trebuia, pentru aceasta, să fie una pacifică.
Iată de ce, ideea europeană se manifestă cu putere în lumea intelectuală din România interbelică, atât la
nivel cultural- vizând sincronizarea culturii române cu cea occidentală - cât şi la nivel politic - în scopul
apropierii dintre statele europene, al asigurării păcii şi securităţii colective, pentru păstrarea suveranităţii
naţionale.
Pe aceste coordonate se Înscriu manualele de istorie universală modernă şi contmporană pentru
licee, scrise de N. Iorga (1919), T. G. Bulat

(1930), N. A. Constantinescu (1930), 1. Lupaş (1930), L. P.
Georgian (1935), G. M. Cotlaru (1935), P. P. Panaitescu (1928) etc. - care formează obiectul studiului

nostru de caz. Aceste manuale se caracterizează printr-o frapant de unitară reprezentare subiectivă a
Europei, aceeaşi semnificaţie este dată ideii europene de către toţi autorii, ceea ce demonstrează că la
nivelul intelectualităţii româneşti interbelice se consolidase o idee europeană bine definită şi chiar o
conştiinţă europeană. Mai mult, manualele sunt instrumente de inoculare a ideii europene la nivelul
tineretului ce urma o şcoală secundară, pentru a forma o conştiinţă europeană a unui important segment
al societăţii.
Discursul didactic istoriografic difuzează o diversitate de idei de Europă, care sunt însă aceleaşi
în toate manualele. Autorii par convinşi că există o esenţă, un spirit al Europei creştine, o civilizaţie, o
Europă democratică etc.
Astfel, Europa e mai întâi creştină. Unitatea Europei după principiul religios este definită prin
opoziţia faţă de musulmani (turci sau egipteni), ducând în mod firesc la acţiuni politice comune. Turcii,
în calitatea lor de necreştini, sunt neeuropeni, chiar dacă stăpânesc o parte din Europa geografică.
Popoarele creştine de sub dominaţia lor sunt însă europene. Iată cum sunt formulate aceste idei: "Turcii
au închis europenilor drumul spre India"l; Liga creştină a fost "o mare alianţă a popoarelor europene
pentru a pomi războiul sfânt contra păgânilor"2. Moldova lui Ştefan e"poarta creştinătăţii" în faţa turcilor, 3
"europenii ameninţaţi de mahomedani",4 "politica creştină împotriva turcilor"s, "amestec al Europei în
treburile Turciei"6. Ruşii urmăreau "a da pe turci afară din Europa't7.
În orice context, Europa creştină include atât pe catolici cât şi pe protestanţi şi pe ortodocşi, Iară
nici o deosebire. Românii au un loc bine definit în Europa creştină.
Europa, ca tip de civilizaţie, se defineşte mai ales în legătură cu acţiunea lui Petru 1, moment ce
semnifică integrarea Rusiei în Europa, atât ca civilizaţie, cât şi ca sistem politic. E momentul în care
Rusia s-a ridicat "Într-un rând cu statele europene"8, "începu să părăsească viaţa sa asiatică şi să se apropie
de Europa"9. Europei îi sunt specifice anumite instituţii; " Japonia asimilă cu uşurinţă instituţiile Europei
moderne"lO• "Paşa din Egipt avea o armată după model european"ll.
Europa culturală este o unitate, care "primi bucuroasă hegemonia culturală a Franţei" lui Ludovic
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XIVI2 şi care a evoluat pe aceleaşi coordonate în sec. XIXl3•

"Europa monarhică şi aristocratică"14 este urmată de o Europă democrată: "Partidele au împins
Europa către un regim democratic'lIs. Apare apoi ipostaza Europei capitalistel6. Revoluţia dela

1848 şi

formarea statelor naţionale sunt văzute tot ca fenomene europenel7•
Alteori, Europa apare ca o comunitate umană cu opinii, sentimente, atitudini şi reacţii
. unitare."Descrierile lui Silvio Pellico emoţionează întreaga Europă"18, "Toată Europa se cutremură" de
teama turci1orI9, "interesul Europei pentru soarta grecilor spori"20.
Europa este un sistem politic bazat pe "echilibrul european"21, cu o ierarhie variabilă a forţelor
(" Franţa era cea mai puternică ţară din Europa"22), sau chiar cu un hegemon ("Napoleon - stăpânul
Europei"23).
Când un stat european încearcă să-şi impună hegemonia, el are de Înfruntat "coaliţia statelor
europene", care formează un tot unitar, o entitate europeană ce se opune entităţii statale respective "Europa împotriva Franţei" lui Ludovic XIV sau Napoleon F4. Sistemul politic european devine astfel
o entitate omogenă ca şi statul duşman, în această viziune.
Europa geografică cuprinde în permanenţă, fără ezitări, spaţiul de la Atlantic la Bosfor şi Urali.
În viziunea autorilor de manuale citaţi nu apare o excludere din geografia politică a Europei - nki chiar
convenţional - nici a Turciei musulmane, nici a Rusiei bolşevice, chiar daca acestea se întind pe două
continente. Bolşevismul nu exclude Rusia din Europa, cum s-a considerat ulterior'. Semnificativ este
faptul că in timpul primului război mondial Europa e concepută numai în ipostaza sa geografică, politic
nu mai există Europa26•
Conceptele de "Europa" şi "european" apar întotdeauna ca Iiănte ale unor entităţi distincte, de la
o simplă încadrare geografică la o fuziune totală. Termenii omniprezenţi "statele europene", "popoarele
europene", "suveranii europeni" semnifică o trăsătură comună, apartenenţa "europeană" a acestor entităţi
distincte. Acolo unde o logică formală riguroasă ar presupune o exprimare de genul "o parte dintre statele
de pe continentul Europa", autorii preferă să folosească termenul de "Europa" (ex. "Europa împotriva lui
Napoleon"), ceea ce semnifică existenţa unei comunităţi superioare în care statele îşi pierd propria
identitate în faţa interesului comun care le uneşte; în viziunea autorilor, statele fuzionează într-un întreg,
într-o comunitate politică. La fel, conceptul de "european" semnifică faptul că, dintr-un anumit punct de
vedere, peste diferenţele etnice, ei sunt membrii unei comunităţi superioare, formând o entitate în raport
cu restul lumii.
În istoriografia didactică din România interbelică se vorbeşte deci în termeni de Europa şi
"european" În permanenţă, nu accidental. Viziunea este întotdeauna europeană. Abia pentru perioada de
după

1870 ea se mondializează, rămânând însă europocentrică şi fără a renunţa la viziunea europeană.

De altfel viziunea universală e mult mai vagă, mai difuză.
Ideea europeană difuzată de manuale este susceptibilă de a duce la ideea uneia:propieri între
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popoare Într-un cadru european şi chiar universal. Contemporanii acţiunilor lui Kalergi şi Briand sunt
convinşi că viitorul Europei este federalizarea27 şi fac propagandă deschisă în acest sens: "Prin stăruinţele
lui Briand şi Kalergi pentru înfiinţarea Statelor Unite ale Europei (Paneuropa) s-a pregătit calea pentru
apropierea paşnică şi colaborarea sistematică Între statele europene. Fie ca stăruinţele să aducă roadele
dorite!"
Difuzarea ideii europene în manualele de istorie din România interbelică serveşte interesele
naţiunii române, fiind în consonanţă cu politica statului român de apărare a suveranităţii şi integrităţii prin
menţinerea păcii, a statu-quoului postbelic, cu politica de securitate colectivă, de apropiere Între statele
europene şi ale lumii. Titulescu

a spus: "de la naţional prin regional spre universal"28 şi a sprijinit

iniţiativa lui Briand de federalizare a Europei la Societatea Naţiunilor.
Care era locul Europei în conştiinţa intelectualilor români interbelici? Pe primul loc în ierarhia
valorilor era naţiunea, cultul statului naţional era de neatins. La al doilea nivel apare însă Europa, ei având
conştiinţa apartenenţei la o comunitate superioară, europeană, ce nu intră în contradicţie cu suveranitatea
naţională. În sfârşit, la al treilea nivel există o comunitate mondială, foarte vag definită, îndepărtată, la
care se accede numai prin nivelul european. Ideea europeană este deci o idee-forţă în expansiune în
conştiinţa societăţii româneşti interbelice, în deplină consonanţă cu ideea naţională.
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