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Alexandru D. Xenopol (1847 – 1920) s-a format ca savant, fi losof al istoriei și 
culturii, ca istoric sub infl uența directă a culturii occidentale contemporane lui din 
domeniile științelor juridice, sociologiei, economiei generale, istoriei românilor, is-
toriei universale, psihologiei, antropologiei, fi losofi ei, evoluționismului,geopoliticii 
și a altor ramuri ale cunoașterii. Fiind un cărturar poliglot cu o pregătire multi și 
metadisciplinară, gânditorul de talie europeană a avut preocupări constante pen-
tru selectarea celor mai potrivite metode și procedee de cercetare științifi că în ve-
derea descoperirii adevărului în funcție de obiectivele asumate în fi ecare domeniu 
de cercetare. În majoritatea investigațiilor științifi ce pe care le-a întreprins a aplicat 

Revista  NR 1_2020.indd   185Revista  NR 1_2020.indd   185 13.08.2020   10:34:5313.08.2020   10:34:53



186

Marțian Iovan

metoda evoluționistă, studiul concret-istoric al obiectului supus cercetării – fi e că 
acesta a fost grupul etnic, poporul, rasa umană, cultura, națiunea, limba, sentimen-
tul național etc., în strânsă conexiune cu întregul din care face parte și cu elementele 
constitutive privite în dinamica istorică; pregătirea sa fi losofi că și multidisciplinară 
i-a facilitat atingerea scopurilor cercetării științifi ce demonstrând, odată cu profun-
zimea și amplitudinea operelor rezultate, o mare putere de inovație și originalitate. 

Cărturarul român și-a exprimat în repetate rânduri convingerea că cercetarea și 
cunoașterea științifi că nu sunt un scop în sine. Acestea trebuie să răspundă nevoilor 
concrete ale comunităților umane, să conducă la perfecționarea relațiilor economi-
ce, politice și culturale specifi ce fi ecărei etape istorice în conformitate cu scopurile 
de propășire și fericire ale popoarelor. Așadar, este un savant cu spirit și metodă 
postmoderne, înscriindu-se prin înălțimea geniului și valoarea operei sale în cercul 
de autori români și europeni care au contribuit la dezvoltarea culturii universale. 
Filosoful clujean D.D. Roșca îl aprecia ca fi ind „unul dintre marii noștri oameni de 
știință” ce trebuie așezat pe piedestalul înalt pe care are dreptul să stea atât în istoria 
culturii noastre naționale, cât și în istoria culturii europene [1, p. 8].

Caracteristicile personalității omului de știință s-au răsfrânt și asupra cercetărilor 
sale cu privire la popor, rase umane, națiune, cultură națională și iubirea de țară. Rezul-
tatele investigațiilor sale în aceste ramuri ale cunoașterii sunt pe cât de profunde, pe atât 
de inovatoare și corespunzătoare adevărului obiectiv. În principiu, concepția și ideile 
sale din domeniile fi losofi ei sociale și a culturii, antropologiei, sociologiei și psihologiei 
sociale își păstrează viabilitatea și în zilele noastre, în epoca globalizării/mondializării, 
putând servi realizării unor fi nalități de ordin practic prin orientarea diferitelor cate-
gorii de decidenți. O parte a cercetărilor sale au vizat probleme majore ale epocii în 
care a trăit – epoca trecerii de la dominația imperiilor în spațiul european și trecerea 
la aplicarea principiului național, la clădirea unei civilizații care să înlăture exploata-
rea națională, diferite forme de nedreptăți istorice care vizau conviețuirea națiunilor și 
formarea statelor naționale. Cu astfel de probleme naționale se confrunta și poporul 
român, despărțit în subunități nefi rești, artifi ciale (Transilvania, Basarabia, Bucovina), 
afl ate sub dominația unor puteri imperialiste străine. Pe bună dreptate, un autor scria 
că A.D. Xenopol „a abordat problemele naționale drept urmare a oportunității lor în 
procesul de evoluție modernă a statului român” [2, p. V]. 

Elita politică românească, precum și elitele din alte țări din Europa Răsătiteană care 
se confruntau cu probleme naționale, aveau nevoie de o viziune istorică, științifi că, 
umanistă și înțeleaptă cu privire la direcția în care evoluează națiunile și relațiile 
internaționale de pe continent, viitorul Europei și a ordinii politice internaționale, 
evoluția statelor europene către o civilizație a universalului, în cadrul căreia se va dez-
volta fondul comun al tuturor națiunilor, fi ind respectat specifi cul fi ecărei națiuni. 
Prin urmare, opera cărturarului român era destinată tuturor celor implicați în des-
coperirea și realizarea căilor drepte de reconstrucție a ordinii europene la sfârșitul 
sec. XIX și începutul sec. XX, astfel încât aceasta să satisfacă aspirațiile seculare ale 
popoarelor și respectarea drepturilor inalienabile ale națiunilor europene.
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Națiunea – factor civilizator și de realizare a aspirațiilor omenirii
Încă în perioada anilor de studii la Universitatea din Berlin și a colaborării cu 

cercul cultural ieșean Junimea, Xenopol a studiat istoria diferitelor comunități uma-
ne, popoare, imperii, state în strânsele conexiuni cu factorii interni și cei externi ce 
le-au infl uențat evoluția: rasa, mediul geografi c, clima, bogățiile naturale, mentalul 
colectiv, economia, cultura, limba, națiunea, cultura națională, rolul comunicării în 
cadrul formelor de comunitate și între generații etc. Analizele sale au fost infl uențate 
de operele unor proeminenți istorici (Paul Lacombe, Emile Boutroux, H. Berr,
Gabriel Monod, Jules Michelet, Edgar Quinet, Th omas H. Buckle, Hippolyte Taine 
etc.), psihologi și sociologi de prestigiu – printre care Moritz Lazarus, Gustave Le 
Bon, Herbert Spencer etc., de curentul evoluționist, de Școala fi losofi că de la Baden. 
Ideile științifi ce și fi losofi ce care circulau în literatura vremii au fost însușite și dez-
voltate de cărturarul român într-o manieră originală.

În acest context, europeanul Xenopol considera că orice grup etnic, popor sau 
rasă umană au parcurs o evoluție, s-au dezvoltat istoricește, interacționând unele 
cu altele, adesea topindu-se unul într-altul prin migrație, cuceriri, agresiuni, năvă-
liri, schimbări politice etc. Evoluția popoarelor a fost supusă înrâuririi asupra lor a 
diferitelor fapte de coexistență.Astfel, „spiritul care dă naștere fenomenelor istorice, 
susține autorul monumentalei lucrări La theorie de l’histoire [3], va fi  condiționat 
prin aceste două însemnate elemente: al mediului, adică al naturii și al așezării ge-
ografi ce în sânul căreia poporul este chemat a viețui, și al rasei, sau al complexității 
structurii organice și psihice a indivizilor care alcătuiesc grupul omenesc” [4, p. 1].

Complexitatea bioorganică a unui popor, infl uențele acesteia asupra manifestărilor 
intelectuale, a evenimentelor istorice stau la baza afi rmării caracterului național [5], 
care se va întări treptat în istorie sub forma obiceiurilor, tradițiilor, artei populare, 
moravurilor, limbii, constituției mintale etc.; se dezvoltă astfel sufl etul poporului ce 
va cârmui toată evoluția istorică. De aceea, evoluția istorică a unui popor și formarea 
treptată, în ultimele secole, a vieții lui naționale pot fi  temeinic înțelease printr-o 
analiză nu numai a factorilor condiționali externi, ci, mai ales, prin studiul etnopsi-
hologic, prin cercetări interdisciplinare. 

Componentele biogenetice ale poporului, implicit rasa, nu pot juca decât un rol 
pasiv în mersul evoluționist al societății. Dezvoltarea grupurilor sociale, a popoarelor 
este produsul puterii lor intelectuale, al minții și inteligenței lor – susține Xenopol, sub 
infl uența lui Gustave Le Bon [6, p. 1]. Fiecare popor este rezultatul unor serii par-
ticulare de evenimente istorice, al condiționărilor mediului și rasei, are o existență 
și o fi re specifi ce, deosebindu-se de celelalte. Indiferent de proveniența lor istorică, 
fi e că sunt de o rasă neamestecată cu altele, fi e că sunt alcătuite din mai multe straturi 
entice successive, „popoarele apar totdeauna cu o fi zionomie particulară întipărită atât 
în timpul lor fi zic, cât și în caracterul lor moral și intelectual” [7, p. 197]. Deosebirile 
dintre popoare sunt vizibile la nivelul moravurilor, obiceiurilor, instituțiilor politice, 
modului de organizare a economiei, folclorului, filosofiei și, în special, al limbii. 
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Limba comună – susține Xenopol, s-a dezvoltat ca mijloc pe care natura l-a pus între 
oameni pentru a le face viața mai ușoară, pentru a comunica ître ei și a-și întări co-
muniunea de sufl et în relațiile cu mediul și cu alte popoare și, nu în ultimul rând, 
pentru a urca pe noi trepte de civilizație.

Popoarele istorice au evoluat formându-și treptat o viață națională, având în acest 
scop nevoie de capacitate de apărare, de instituții reprezentative care să le întărească 
potențialul de neatârnare. Rostul vieții naționale constă în „întărirea vieții omenești 
în toate direcțiile: în artă,literatură, fi losofi e, în deprinderi și moravuri proprii fi ecă-
rui grup omenesc și, în sfârșit, în dezvoltarea puterilor producătoare material, care 
trebuie să slujească la realizarea tuturor celorlalte ținte” [8, p. 199]. Lumea interioară 
a fi ecărui popor este denumită spirit național. Indivizii sunt legați între ei, ca membri 
ai poporului, în sfera lumii interioare prin iubirea de țară, prin sentimente naționale 
superioare. Prin urmare, națiunea este unitatea dintre un teritoriu care adăpostește 
membrii unui popor și sufl etul național concretizat în comoara de tradiții, obiceiuri 
și moravuri, arta populară etc. Unitatea de sufl et, de cultură națională, factorul care 
coagulează unitatea poporului și întemeierea vieții naționale își au sorgintea în spiri-
tual național, în limba comună și iubirea de țară și neam.

Dezvoltarea istorică și socială a națiunilor se produce în mod diferit de la un 
popor la altul în funcție de diferențierea factorilor, a condițiilor care acționează asu-
pra evoluției. Popoarele și națiunile au în constituția lor elemente similare, comune, 
posedă un fond cultural și psihic comun ce alcătuiesc tezaurul civilizației omenești; 
în același timp, ele au unicitate, au elemente care le diferențiază, le conferă identitate 
sau ceea ce apare ca specifi c național. În monumentala sa lucrare intitulată „Istoria ro-
mânilor” [9] cărturarul român demonstrează documentat și convingător în ce constă 
caracterul național, specifi cul poporului român. Valorifi când amplele cunoștințe de 
istorie a Europei, de istorie universală și comparată, autorul lucrării „Principiile fun-
damentale ale istoriei” demonstrează pe deplin argumentat felul cum funcționează 
principiul unității în diversitate, al relației dintre universal și specifi c în dezvoltarea 
națiunilor, în evoluția către o civilizație planetară, bazată pe globalizarea treptată a 
relațiilor dintre națiuni. În această perspectivă, Xenopol susține, cu argumente su-
fi ciente, că specifi cul național nu se va atrofi a. Dimpotrivă, într-o Europă de după 
căderea imperiilor, în societatea viitoare, care va fi  organizată pe baza principiului 
național și a statelor naționale, pe temeiul unei ordini internaționale caracterizată 
prin respectarea independenței, egalității și suveranității națiunilor, se vor dezvolta 
particularitățile fi rești ale fi ecărei națiuni în strânsă conexiune cu fondul comun/
universal al tuturor popoarelor și națiunilor.

Viața națională a fi ecărui popor nu va fi  pusă în primejdie de afi rmarea caracteru-
lui său național. Națiunea va juca un rol sporit de pârghie civilizatoare, de propășire 
a umanității în întregul ei. Sufl etul național – ca „parte comună a tuturor manifes-
tărilor individuale ale națiunilor” [10, p. 214], concretizat în manifestări specifi ce 
începând cu limba, ca produs al minții colective, și continuând cu folclorul, arta 
populară, moravurile, obiceiurile, dansurile și portul naționale, până la arhitectură 
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și uneltele tradiționale, va continua să fi e creatorul istoriei în societatea viitorului, 
sursa prosperității și a binelui omenirii în ansamblu.

Analizate în maniera de mai sus, ideile lui Xenopol despre dezvoltarea istori-
că a popoarelor și națiunilor, ordinea internațională din vremea sa și perspectivele 
națiunilor sunt valabile și astăzi, fi ind vehiculate în școli și universități, în presă; tot-
odată, orientează activitatea și deciziile în domeniu ale statelor democratice, implicit 
funcționarea relațiilor diplomatice înscrise în eforturile de edifi care a unei civilizații 
planetare superioare.

Cultura națională și iubirea de patrie
Viața națională a oricărui popor nu poate fi  concepută, nici înțeleasă în întregi-

mea ei, fără corelativul acesteia, care este cultura națională. ”Elementele de cultură 
–susține Xenopol, sunt două și numai două: sufl etul și impresiunile primite de el din 
lumea exterioară; din alimentarea uneia prin celelalte decurge necontenit progresul 
omenirii și acesta tinde spre infi nit” [11, p. 71]. Națiunile, fi ind diferite unele de 
altele, posedă culturi proprii diferite, cu elemente unice; alături de elementele lor ge-
nerale, ele conțin manifestări specifi ce. Evoluția istorică a națiunilor relevă o strânsă 
împletire a manifestărilor specifi ce cu cele generale, comune tuturor națiunilor.

Elementele culturii naționale s-au dezvoltat și îmbogățit istoricește, acumulându-
se progresiv, de la o generație la alta, în cadrul sufl etului poporului ”ca tezaur propriu 
național” [11, p. 73]. În sufl etul fi ecărui popor se formează un mod particular de 
privire asupra lumii, un ansamblu de noțiuni ce determină rezultatele muncii sale, 
implicit caracterul particular al dezvoltării viitoare.

La întrebarea ”Care este câmpul culturii naționale?” [14, p. 97] fi losoful istoriei și 
culturii va răspunde că în sfera culturii naționale sunt cuprinse următoarele ramuri: 
”Limba, dreptul și moravurile, literatura și tradițiile, artele frumoase” [11]. Înțeleasă 
astfel, cultura națională constituie o necesitate pentru fi ințarea fi ecărui popor ce as-
piră la viață națională, la progres corespunzător scopurilor umanității. Odată stabilit 
conținutul noțiunii de cultură națională, cărturarul român deduce ideea conform că-
reia cultura națională a unui popor consistă, înainte de toate, în păstrarea și dezvol-
tarea limbii sale, apoi în reglarea raporturilor indivizilor săi corespunzător formelor 
ce sufl etul său a dezvoltat pentru împlinirea, fericirea lor. Nu în ultimul rând, cultura 
națională consistă în cultivarea artelor și a literaturii, astfel încât tot ce este frumos 
și original în sufl etul poporului să se dezvolte și să se producă în lumea exterioară.

Dezvoltarea poporului, înfl orirea națiunii au ca esență progresarea ramurilor 
propriilor culturi. Cultura națională este factorul ce menține și dezvoltă la un popor 
conștiința de sine, înfl orirea vieții sale naționale; aceasta din urmă este un element 
principal al înfl oririi omenirii, implicit al fi ecărui om. De aceea, popoarele, după cum 
ne demonstrează istoria lor, ”preferă să piară decât să-și sacrifi ce de bună voie tezaurul 
sufl etului lor, și omenirea vede în astfel de faptă o glorie pentru victimă, o infamie pen-
tru călău”. [11, p. 139]. Pe aceeași linie, individul ajuns la conștiința de sine și purtător 
al conștiinței naționale va nutri sentimente de iubire a țării, a poporului din care face 
parte, pentru că viața națională este un element de căpetenie al fericirii lui.
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Pe un alt plan, raportat la ansamblul omenirii, la cultura universală și la scopuri-
le acesteia, europeanul Xenopol susține că aspirația universală a omenirii constă în 
asigurarea condițiilor necesare perfecționării individului, ca membru al omenirii, 
pe plan material, intelectual și moral [11, p. 139]. Ca reacție constantă, individul va 
recepta un impuls puternic spre activități generatoare de progres pentru omenire. 
Prin urmare, cultura națională este un factor de constituire și dezvoltare a vieții po-
poarelor, al progresului societății globale și al fericirii individului; cultura națională 
este importantă atât pentru poporul însuși, cât și pentru omenire. „În ea, scria Xeno-
pol, individul, de la care pornește totul, găsește fericirea sa; prin ea, el înaintează pe 
calea deschisă omenirii și lucrează spre scopul comun. Istoria întreagă ne dovedește 
acest adevăr, arătându-ne că numai popoarele care au ajuns la o viață națională, la o 
conștiință clară a existenței lor au produs ceva pentru binele omenirii” [11, p. 142]. 

Abordarea etnopsihologică, evoluționistă și multidisciplinară a „unităților etnice”, 
implicit a poporului în conexiune cu cultura națională, capătă profunzime și valențe 
creative prin analiza rolului sentimentelor/ ”simțămintelor naționale” în viețuirea și 
dezvoltarea națiunilor. Avem în vedere sentimentele de dragoste de țară și neam [12]. 
Nu este posibilă trecerea de la starea vegetativă a unui popor la cea de viață națională 
și de conștiință de sine fără întărirea sentimentelor naționale, a patriotismului și a 
conștientizării apartenenței la comunitatea națională – sublinia Xenopol. „Popoarele 
din care a dispărut patriotismul sunt moarte pentru istorie. Dacă istoria, în general, 
te face să iubești omenirea, istoria poporului din care faci parte va deschide iubirea 
către dânsa. Nu este deci putere care să învieze mai tare patriotismul decât istoria 
propriului tău popor” [13, p. 306]. Fiind liantul psihic, jucând rolul de „chiag” menit 
să întărească unitatea poporului, să consolideze sufl etul național și națiunea însăși - 
patriotismul a fost studiat și analizat de către Xenopol pe zeci de pagini din străluci-
toarea sa operă. De asemenea, a fost în mod perseverent cultivat în spațiul public, în 
calitatea sa de cadru didactic, rector, personalitate activă în viața publică, participant 
la numeroase congrese științifi ce internaționale, combătând cu argumente convingă-
toare manifestările extremiste, șovinismul și cosmopolitismul.

Referindu-se la misiunea dascălilor universitari, a celor care trebuie să facă 
educație, Rectorul Universității din Iași spunea: „Nu cred să mă înșel când spun 
că această direcție nu poate fi  alta, decât aceea care tinde la întărirea neamului, la 
înălțarea poporului românesc” [14, p. 169]. În acest sens este nevoie de implicarea 
tuturor intelectualilor, nu numai a literaților și istoricilor, inclusiv a oamenilor de 
știință, în activitățile de înălțare a poporului român, căci doar astfel va deveni capabil 
să îmbogățească în deplină armonie civilizația universală. Formarea și dezvoltarea 
conștiinței patriotice au ca efect întărirea vieții poporului și consolidarea națiunii.

În concepția lui Xenopol, „sfântul cuvânt de iubire de țară” are următorul înțeles: 
mai întâi este iubirea pentru locul în care ne-am născut, care prin întindere la toate 
frumusețile țării devine pentru noi ”o a doua natură”. Al doilea element este iubirea 
poporului din care facem parte, a neamului cu sufl etul lui specifi c. La acestea două 
se adaugă conștiința trecutului formată prin cunoașterea istoriei poporului. Totodată, 
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patriotismul are în noi un corolar rațional: de conștiință a idealurilor naționale, a 
intereselor proprii în raport cu cele ale altor națiuni – fapt ce implică înțelepciune, 
bună înțelegere cu celelalte națiuni, cooperare, iubirea și prețuirea celorlalți oameni 
și națiuni. Sentimentele naționale trebuie să fi e orientate de rațiune, să fi e luminate 
și îndreptate de inteligență spre a evita ura, agresiunea, dușmăniile și disprețuirea cu 
privire la alte popoare. Deșteptarea conștiinței și sentimentelor naționale este depen-
dentă nu numai de educația tineretului, de dezvoltarea relațiilor de comunicare și a 
spiritului național, ci și de dezvoltarea economică a țării, de adâncirea diviziunii sociale 
a muncii prin apariția de noi profesii complexe și de înalt nivel productiv menite să 
îmbunătățească viața materială a întregului popor. Acestea din urmă au fost apreciate 
de fi losoful istoriei ca fi ind ”pârghia cea mai puternică pe care se pot altoi interesele po-
litice” [15, p. 193]. Privit sintetic, patriotismul este acel sentiment fi resc sădit în sufl etul 
și inima oamenilor ca refl ectare ”a icoanei întregului popor” [16, p. 188].

De pe aceste poziții, marele patriot a criticat cu sufi ciente argumente teoriile socia-
liste, cosmopolitiste, șoviniste, antisemite și iredentiste din epoca sa, care promovau căi 
violente (lupta de clasă, izgonirea unor etnii, asuprirea și marginalizarea unor grupuri 
etnice etc.) și brutalitatea în rezolvarea problemelor naționale, contrapunându-le vari-
anta umanistă, rațională și echilibrată a patriotismului, adică ceea ce el numea „patrio-
tismul sănătos”. „Patriotismul este sănătos atunci când consună cu interesul individual. 
Ne iubim țara pentru că în ea putem trăi mai bine și mai ușor.....Pentru că țara ne 
sprijină existența de aceea o iubim, și când nu reușește, atunci emigrăm” [17, p. 38]. – 
scria Xenopol. Linia de purtare în raport cu celelalte națiuni-state și etnii trebuie să fi e 
coordonată de pe pozițiile unui naționalism rațional, cumpătat și înțelept [18].

În loc de concluzii
Fiind rezultatul cercetării științifi ce, concepția gânditorului român despre 

națiune, stat național, cultură și patriotism are valabilitate și în zilele noastre. Meto-
dele de cercetare utilizate i-au permis să descopere, dintr-o perspectivă etnoistorică 
și antropologică, unitatea fi rească dintre specifi cul național și trăsăturile fundamen-
tale comune ale popoarelor și națiunilor. Dezvoltarea materială și a culturii fi ecărei 
națiuni, în perioada de după căderea imperiilor din spațiul european și de fi naliza-
re a rezolvării problemei naționale, va conduce la întărirea identității, a „sufl etului 
național” în strânsă legătură cu fondul cultural comun al umanității. Xenopol între-
vede formarea și instituirea unor noi raporturi între națiuni, o ordine postimperia-
listă întemeiată pe respectarea principiului național în lucrarea împreună a tuturor 
popoarelor și națiunilor pentru realizarea fericirii fi ecăreia în parte, împreună cu fe-
ricirea întregii umanități. Pe fondul acestei evoluții, sentimentele naționale și sufl etul 
națiunilor exercită rolul de liant al comunităților umane, constituind factori esențiali 
de propășire a civilizației și de dezvoltare a sentimentelor de respect pentru valorile 
omenirii. Pe tot parcursul vieții sale, europeanul Xenopol a dat dovadă de un patrio-
tism înfl ăcărat pe toate planurile vieții sale: scriitoricești, de savant, educator, de per-
soană publică. Încă în etapa junimistă a evoluției personalității sale, spunea despre 
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sine că a fost naționalist, iubitor de țară și popor de când se știe, pe tărâmul cugetării 
„și așa am rămas până acum și așa nădăjduiesc să trec în pământ” [19]. Trebuie să 
subliniem, că ideile sale despre popor, națiune, cultură și sentimentul național nu 
sunt răzlețe, nici emanate din conjuncturi diferite, chiar dacă a revenit asupra lor în 
diferite etape ale vieții sale și în scrieri diferite, ci ele se încadrează într-un sistem de 
vederi noi. Opera lui Xenopol, încă din timpul vieții și până în zilele noastre, a avut 
un larg ecou în spațiul european; o mare parte a ideilor și analizelor sale științifi ce au 
intrat în circuitul valorilor europene, fi ind receptate și valorifi cate de mari savanți și 
fi losofi  ai Europei și nu numai. Filosoful francez Henri Berr aprecia că „opera sa este 
una din cele mai importante contribuții din ultimii ani la teoria istoriei” [20, p. 41]. 
În același spirit, profesorul spaniol Francesco Elias Tejada (1951) aprecia scrierile lui 
Xenopol ca având dimensiuni universale, care depășesc frontierele patriei sale. Seria 
unor astfel de evaluări poate continua, fi ind extinsă.
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