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Cum poate o societate care a devenit
indiferentã faþã de propria sa istorie sã
redobândeascã interesul pentru trecut?
ANDREI PIPPIDI
A spune cã poporul român ºi-a pierdut memoria este o
ipotezã temerarã. Cu zece ani în urmã, în toate þãrile foste
comuniste se fãcea auzitã cerinþa ca naþiunilor eliberate sã li
se spunã adevãrata lor istorie. ªi cum ar fi putut aceastã cerinþã
sã rãmânã neauzitã? Ea era clamatã pe strãzi. Aspiraþia cea
mai vie a tinerilor, trãdaþi de înaintaºii lor, pãrea sã fie aceea
de a-ºi desluºi istoria. În zilele Revoluþiei din decembrie 1989,
pe faþada Universitãþii din Bucureºti a apãrut inscripþia: “De
acum înainte, în aceastã clãdire se va spune numai adevãrul”,
o cerinþã mai greu de împlinit decât ar fi crezut acei tineri eroi.
Multe rele au fost puse mai târziu pe seama acestei reîntoarceri
la istorie, acestei tiranii a istoriei asupra cursului evenimentelor.
Fãrã sã o spunã rãspicat, titlul uneia dintre cãrþile lui Misha
Glenny despre Iugoslavia transfera asupra înaintaºilor vina
rãzboiului civil. Aceastã prezenþã a istoriei în dezbaterea
politicã a anului 1990 nu poate fi uitatã.. Ziare, foi ºi pamflete
încercau sã acrediteze interpretãri contradictorii ale istoriei
ultimei jumãtãþi de veac. Dar e util sã remarcãm faptul cã autorii
acelor texte aparþineau cu toþii generaþiilor vârstnice;
participarea lor nemijlocitã la evenimentele invocate acum în
disputa politicã putea fi o garanþie de veracitate, fãrã a le scuti
relatãrile de riscul de a fi tendenþioase, dacã nu chiar falsificate.
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Unii dintre ei au crezut cã venise în sfârºit vremea revanºei pe
care o speraserã, alþii erau exclusiv preocupaþi sã-ºi legitimeze
faptele sau sã-ºi justifice momentele de conformism. Nici unul
nu pãrea dispus sã se cãiascã, cu toþii se plasau în umbra
propriului trecut, fie el de o oarecare notorietate sau cunoscut
doar de câþiva, dacã nu cumva doar de ei înºiºi.
Vitalitatea acestei dezbateri, care pãrea sã deschidã o
perspectivã strãlucitã pentru studiile istoriografice, s-a stins însã
curând. Ebuliþia a durat mai puþin de doi ani. Eforturile
exasperate ale supravieþuitorilor comunismului de a dezvãlui
chipul hidos al României comuniste (torturile îndurate de
prizonierii politici, omniprezenþa înfricoºãtoare a informatorilor)
au sfârºit prin a deveni plicticoase, cãci trezeau amintiri
neplãcute. Chiar ºi cinicele jurnale ºi memorii ale bãtrânului
om politic Constantin Argetoianu, publicate fãrã introducerea
ºi notele explicative cuvenite, au fost parcurse cu interes doar
de un cerc limitat de cititori care erau deja familiarizaþi, prin
tradiþia oralã a mediilor din care proveneau, cu arcanele politice
ºi slãbiciunile personale pe care autorul le destãinuia cu atâta
deliciu. Au apãrut ºi alte manuscrise, alte memorii ale unor
oameni politici care se pãstraserã, dar toate au fost examinate
foarte sumar ºi nici unul dintre aceste documente nu a fãcut
obiectul unei analize critice. Pânã ºi mãrturisirile foºtilor
conducãtori comuniºti, mai mult sau mai puþin demne de
încredere, s-au bucurat de o mai micã atenþie decât ar fi fost
de aºteptat. În întreaga þarã muzeele de istorie au procedat la o
cosmetizare superficialã, operaþiune în urma cãreia câteva
portrete antipatice au fost înlocuite cu altele, mai agreabile.
Deºi câºtigul estetic e cert – cãci cine ar putea spune cã o
preferã pe Elena Ceauºescu Reginei Maria?-, el nu a fost dublat
de un profit pentru cercetarea istoricã. “Cultul personalitãþii”
n-a rãposat încã, el se poate deplasa cu uºurinþã asupra unor
figuri diferite, oricând disponibile, din panteonul naþional. În
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urmã cu ceva vreme mi s-a cerut sã þin o conferinþã despre
Regele Ferdinand cu prilejul sãrbãtorii naþionale. Refuzul meu
curtenitor a fost motivat în mai micã mãsurã de lipsa de afinitate
intelectualã faþã de subiect sau faþã de publicul din Slobozia,
cât de amintirea încã agasantã a discursurilor omagiale.
Câte expoziþii pe teme de actualitate din istoria noastrã
recentã au fost organizate în ultimii zece ani? Cu excepþia unei
prime expoziþii venite de la Chiºinãu, care descria experienþa
Gulagului în imagini obsedante ale rãului ºi suferinþei., calitatea
expoziþiilor care au urmat a fost viciatã de tendinþa de a reabilita
extrema dreaptã. O veneraþie nediferenþiatã era proiectatã
asupra tuturor celor ce suferiserã persecuþii politice, în virtutea
faptului cã toþi aceºti oameni erau victime ale “crimelor
totalitarismului”, întreþinând o confuzie între democraþi ºi
membri ai Gãrzii de Fier, nu fãrã asemãnare cu cea din
închisorile comuniste unde aceºtia fuseserã aruncaþi laolaltã,
sã moarã. În mod semnificativ, acelaºi cuvânt passe-partout,
“totalitarism”, apare în titulatura unui institut fondat sub un
patronaj mai curând îndoielnic, însãrcinat sã investigheze
încãlcãrile drepturilor omului sub diversele regimuri din
România ultimelor ºase decenii. Aceeaºi uniformitate a fost la
lucru de fiecare datã când supusã la presiuni politice justiþia
din România a încercat - fãrã succes, de altminteri - sã anuleze
sentinþa care îi condamna pe Ion Antonescu ºi miniºtrii sãi.
La nivelul unui public informat destul de restrâns,
dezbaterea istoricã poate pãrea încã suficient de vie; mã
gândesc acum la disputa despre rolul mitului declanºatã de
Lucian Boia sau la tentativa lui Daniel Barbu de a pune în
discuþie legitimitatea dizidenþilor în contextul realitãþii cotidiene
a intelighenþiei româneºti. Dar marea majoritate a românilor
manifestã o indiferenþã placidã faþã de propriul trecut, atât ca
domeniu de investigaþie intelectualã, cât ºi ca formã a moºtenirii
simbolice. Pornind de la experienþe personale amare privind
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tratamentul monumentelor istorice, aceastã concluzie se
impune. Cum altfel s-ar putea explica devastarea cimitirelor,
lipsa de reacþie faþã de degradarea unor clãdiri ºi situri încãrcate
de istorie, neglijenþa cu care antreprenorii se ocupã de restaurãri
sau demolãri?
Dacã încercãm sã înþelegem aceste lucruri, ies în evidenþã
trei explicaþii. O primã motivaþie þine pur ºi simplu de
succesiunea generaþiilor. Cei care duc o viaþã cu totul ruptã de
tradiþii ºi orientatã, cu pragmatism asumat, cãtre viitor, nu au
împlinit încã vârsta de patruzeci de ani. Vârsta lor ar putea fi în
ea însãºi o explicaþie suficientã. Sã adãugãm faptul cã ei sunt
produsul ºcolilor româneºti, în aceastã societate ale cãrei
fundamente au fost profund alterate ºi care a fost modelatã de
Ceauºescu (pentru a-i sublinia caracterul idiosincratic, o voi
numi “Ceausoc”). A doua motivaþie nu e pur ºi simplu
standardul educaþional scãzut al populaþiei, ci eficienþa cu care
regimul comunist a eradicat baza materialã a memoriei
colective. Violenþa anilor dinainte de 1990 ne-a fãcut sã uitãm
de castelele ºi conacele lãsate în paraginã încã din anii ’50 (ºi
asta nu doar în Transilvania) ºi de faptul cã demolarea cartierelor
vechi din multe oraºe, cãreia i-au supravieþuit doar câteva
biserici dãrãpãnate, a început în anii ’70. Aceste demolãri
masive erau justificate de strategia politicã fundamentalã a
Partidului: modernizarea. Spãlarea de creiere colectivã a fost
posibilã pentru cã þara a fost transformatã prin forþele distructive
ale unor procese concomitente de modernizare, precum
alfabetizarea, electrificarea, industrializarea sau strãmutarea
populaþiei din zona ruralã în aºezãri urbane. Cu mult înainte
de perioada 1964-1989 Partidul pretindea supunere deplinã
din partea tuturor cetãþenilor - ºi nu doar a membrilor sãi – ºi o
obþinea prin mãsuri menite sã îndepãrteze orice urme ale unui
trecut contrar noii ordini, de la deportãri în masã la expurgarea
sistematicã a bibliotecilor publice. Ca mulþi alþii, profesorul
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Zub a asistat la arderea cãrþilor din biblioteca ºcolii din satul
sãu natal, un auto da fe care nu a cruþat cele câteva traduceri
din clasici greci tipãrite în ediþii ieftine. Fiecare din noi a auzit
despre colecþii de cãrþi rare ºi manuscrise care au fost confiscate
din casele aristocraþiei ºi burgheziei ºi distruse în deceniul
zbuciumat de dupã 1945. Astfel de colecþii au putut fi salvate
doar în cazuri excepþionale, iar dintre arhivele de familie nu
s-au pãstrat decât cele care au fost ascunse cu grijã de
proprietarii lor.
Sistemul “Ceausoc” a reuºit, de asemenea, sã inoculeze o
nouã conºtiinþã a identitãþii naþionale. Acest construct ideologic,
a cãrui difuziune a fost dinamizatã de mass-media, care nu
existau înainte de rãzboi decât într-o formã rudimentarã ºi cu
o audienþã foarte limitatã, avea ca trãsãturã definitorie
distanþarea faþã de trecut. În prãpastia tot mai adâncã a uitãrii
cãzuse pânã ºi perioada interbelicã. Istoria naþionalã, aºa cum
era înfãþiºatã în expoziþia permanentã din Muzeul Partidului,
începea cu figurile tutelare ale lui Traian ºi Decebal ºi fãcea
un salt în timp de la aceºti strãmoºi mitici la nu mai puþin
idealizaþii paºoptiºti, fiind apoi canalizatã într-un îngust filon
distinct al “tradiþiei revoluþionare care conducea direct cãtre
prezent, unde un Ceauºescu ubicuu era glorificat ca eliberator
al neamului ºi reformator înzestrat cu o energie mesianicã.
Astãzi, faptul cã 64 la sutã dintre cei chestionaþi într-un
sondaj de opinie încã mai considerã comunismul o idee bunã,
care a fost însã greºit aplicatã, spune multe despre eficienþa
îndoctrinãrii. Potrivit aceluiaºi sondaj, doar 13,5 la sutã dintre
români sunt de pãrere cã România a traversat perioada cea
mai prosperã între cele douã Rãzboaie Mondiale, în vreme ce
4,2 la sutã se referã la vremurile mai îndepãrtate dinaintea
primului rãzboi. E surprinzãtor faptul cã un numãr aproximativ
egal dintre cei intervievaþi, 4,6 la sutã, au optat pentru primii
ani ai regimului comunist, în vreme ce nu mai puþin de 18,4
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procente considerã cã perioada cea mai bunã a fost ultimul
deceniu al regimului Ceauºescu, probabil pentru cã se vor fi
bucurat de unele avantajele din partea regimului. Cea mai mare
parte, 34,3 la sutã, au dat un rãspuns ceva mai puþin ºocant,
pronunþându-se în favoarea anilor 1965-1979. În opinia
acestora, primii ani ai regimului Ceauºescu s-au caracterizat
printr-o liberalizare ºi o creºtere a nivelului de trai, apreciere a
cãrei confirmare sau invalidare va trebui în cele din urmã sã
facã obiectul unei cercetãri istorice. Dacã mi se va permite sã
comentez pragmatismul acestor atitudini citând titlul dat de
Simone Signoret autobiografiei sale, “même la nostalgie n’est
plus ce qu’elle était”. Într-adevãr, nostalgia majoritãþii nu
depãºeºte pragul reprezentat de finalul rãzboiului. Dacã
perioadele anterioare acestui moment nu pot constitui un cadru
de referinþã, asta nu se întâmplã pentru cã ele sunt obiectul
unei rememorãri precise ºi unei reevaluãri critice, ci pentru cã
imaginea lor a devenit prea nebuloasã.
Spre deosebire de “Epoca de Aur”, denumirea oficialã a
dictaturii lui Ceauºescu, în care istoria era echivalentã cu
apoteoza statului-partid, cultura istoricã a evoluat de-a lungul
secolului al XIX-lea ºi în prima jumãtate a secolului urmãtor
luându-ºi ca reper ideea statului naþional. Acest discurs nu era
încã întru totul înstrãinat de viaþa de zi cu zi, dar nici perfect
congruent cu aceasta, întrucât urmãrea sanctificarea naþiunii
prin intermediul tradiþiei. Oamenii de rând nu puteau sã nu se
simtã inferiori acelei procesiuni de personalitãþi istorice.
Concluzia unui discurs care cãuta în istorie întruparea idealului
moral nu putea fi decât admonestarea drasticã a prezentului
epigonic. Strãmoºilor le era rezervat fie supliciul, rolul victimei
niciodatã rãzbunate, fie cel de apãrãtori ai valorilor creºtine,
europene sau naþionale, niciodatã însã rolul de agresori.
Acest model asimetric în care era imaginat trecutul
conducea la ideea cã România nu fusese creatã pentru toþi
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românii, dar ea era destinatã numai românilor. Când, printr-o
împrejurare favorabilã, pierderile grele ale rãzboiului dintre
1916 ºi 1918 au putut fi rãsplãtite, naþiunea a ajuns sã includã
nu doar pe toþi românii, ci ºi minoritãþi etnice, în proporþie de
24 la sutã. Istoriile acestora, poate paralele, dar cu siguranþã
nu convergente faþã de cursul central al istoriei româneºti, au
fost ignorate de istoricii care ºi-au asumat sarcina de a
recompune mozaicul trecutului folosind tiparul unui proces
de agregare, ducând lent cãtre România de astãzi. O traiectorie
simplificatã a istoriei moderne a României ar evidenþia cu
candoare cum, pe parcursul unei mari pãrþi a vieþii lui
Kogãlniceanu – acest mare istoric romantic ºi politician liberal
– eforturile intelighenþiei au fost îndreptate cãtre crearea unui
stat pe mãsurã pentru români, apoi cãtre edificarea - prea grãbitã
– a unei naþiuni pe mãsurã pentru acest stat, o ambiþie care a
absorbit ultimii douãzeci de ani din viaþa lui Nicolae Iorga.
Acestea fiind spuse, trebuie sã adaug cã deºi Iorga este
îndeobºte privit ca pãrintele fondator al naþionalismului
românesc, cred cã rolul lui trebuie evaluat cu mai multã
prudenþã. Faptul cã Traian ºi Decebal nu au fost invocaþi mai
devreme cu acelaºi entuziasm cu care era invocat Arminius de
germani sau Vigilis de olandezi, se datoreazã tocmai
împãmântenirii de cãtre Iorga a metodelor istoriografiei
occidentale. Doar dupã ce el a fost asasinat de Garda de Fier ºi
dupã ce o convertire superficialã la marxism a devenit superfluã
din punctul de vedere al autoritãþilor politice, pedagogia istoricã
s-a întors la un naþionalism agresiv, þinut vreme îndelungatã în
surdinã.
Acum, când sistemul politic nu mai impune uniformitatea
convingerilor, oricare dintre participanþii la dezbaterea publicã
îºi poate afirma propriile valori ºi opþiuni. Din acest punct de
vedere ne aflãm la rãspântie. Din momentul în care statul ºi-a
retras controlul tiranic, istoricii ºi-au câºtigat libertatea de a
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opta între continuitatea cu o gândire istoricã împiedicatã brutal
sã se dezvolte, sã acceadã la sintezã, ºi adoptarea radicalã a
metodelor post-modernismului, oricare ar fi sensul acestora, o
mutaþie la fel de primejdioasã ca un salt într-o piscinã goalã.
Sã ne întoarcem acum la perioada care a precedat
instituþionalizãrile succesive ale cercetãrii istorice în România
modernã. Este de mult acceptat faptul cã modelul pentru
cronicile valahe au fost registrele de familie, în timp ce cronicile
moldoveneºti au imitat analele biblice. În aceste texte istoria
apãrea ca o aglomerare confuzã de evenimente, ce putea fi
lãmuritã doar în termenii intervenþiei divine, întotdeauna
prezentã dar adesea de nepãtruns pentru muritori. Factorul
uman se manifesta în forma intenþiilor ºi virtuþilor principelui.
Aceleaºi fapte erau relatate diferit, în funcþie de atitudinea
principelui faþã de familia de boieri sub patronajul cãreia fusese
redactatã respectiva versiune. Asemenea texte erau transmise
confidenþial de la o generaþie la alta, iar ecourile lor se fãceau
auzite doar în mediul acelei familii. Circulaþia cronicilor era
atât de limitatã pentru cã ele riscau sã trezeascã interesul
descendenþilor dintr-o stirpe rivalã. Manuscrisele de care i se
vorbise lui Del Chiaro când acesta a dorit sã afle mai multe
despre istoria Valahiei, dar care îi erau inaccesibile din pricina
limbii slavone în care erau redactate, erau istorii comandate
de familii boiereºti, la fel de numeroase ca ºi centrele de putere
aristocraticã. Chiar într-o societate care dispunea de tipar,
precum Principatele, istoria era o chestiune mult prea delicatã
pentru a fi lãsatã sã se rãspândeascã în afara bibliotecilor
particulare. În secolul al XVII-lea, pe fondul unui umanism
întârziat, cronicile erau probabil citite cu voce tare în cercuri
restrânse; mai târziu, în secolul al XVIII-lea, într-un moment
de revanºã a oralitãþii asupra culturii scrise, memoria istoricã a
luat forma recitãrii publice de cânturi ºi povestiri. Nimic nu ne
îndreptãþeºte totuºi sã presupunem cã astfel de cronici orale ºi
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versificate erau un substitut al istoriei scrise; lucrurile stãteau
mai degrabã invers: rememorãri istorice durabile aveau nevoie
de scriere. Uitarea la care au fost atât de adesea condamnate
vechile familii boiereºti a fost rezultatul direct al unei reorientãri
a memoriei sociale sub Fanarioþi. Astfel, rememorarea istoricã
a sfârºit prin a-ºi pierde caracterul privat.
Deºi situaþia actualã este fundamental diferitã, e de remarcat
cã amnezia colectivã se manifestã într-o formã similarã.
Profesiunea de istoric este discreditatã; pânã ºi documentaþia
scrisã la care recurge istoricul pentru a garanta o foarte
controversatã obiectivitate devine obiectul unui examen
întotdeauna sceptic. Dezamãgirea generalizatã faþã de istorie
va putea fi depãºitã doar dacã ne vom angaja, cu respectul
cuvenit, în implicarea directã a publicului în explorarea unui
trecut comun, adicã în interogarea istoriei familiale ºi a
experienþei individuale. Cât priveºte acea minoritate care crede
încã în relevanþa istoriei, dar o transformã în argument în
conflictul etern dintre tradiþii politice disjuncte, a evita
abordarea frontalã a unor teme controversate ar putea
reprezenta o schimbare sãnãtoasã de atitudine. Asemenea teme
au fost, pânã acum, subiecte predilecte pentru activiºti ºi ziariºti,
ce se complac în rolul de moraliºti publici, mai degrabã decât
pentru istorici, cãrora statutul profesional nu le îngãduie sã-ºi
manifeste deschis antipatiile. Din nevoia de a contracara mai
eficient apatia ºi dezinteresul publicului, de a riposta la
rãstãlmãciri a cãror diversitate merge pânã la excluderea
reciprocã, s-a nãscut o iniþiativã aptã sã încurajeze dezbaterea
ºi sã contribuie la prezervarea mãrturiilor istorice. Aceastã
iniþiativã, al cãrei autor ºi cel mai energic promotor a fost D-l
Coen Stork, este pe cale sã ducã la înfiinþarea unui Institut pentru
studiul istoriei recente.
Realizarea acestui proiect are ºanse sã impulsioneze
abordarea novatoare a istoriei contemporane, un domeniu nu
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tocmai neglijat, dar ale cãrui principii au fost eronat înþelese ºi
aplicate în istoriografia româneascã. Refuzul oricãrui partizanat
nu presupune faptul cã vom nesocoti apropierile dintre
activitatea institutului ºi cea a membrilor recent aleºi ai
Colegiului pentru Studierea Arhivelor Securitãþii. Cercetarea
istoricã a unui regim poliþienesc care a înãbuºit orice opoziþie
legalã reprezintã mai mult decât o îndelung amânatã cãutare a
unor dezvãluiri care sã potoleascã setea de rãzbunare; ea este
parte a unui efort mai cuprinzãtor de înþelegere a modului în
care funcþiona societatea comunistã. Strategia de cercetare ce
se va configura în cursul dezbaterii noastre nu va putea omite
sã abordeze anumite teme majore, sã se ocupe de procese cu
caracter general care au schimbat structura societãþii româneºti:
cadrul juridic ºi practica discriminãrii rasiale; cãile legale care
au fãcut posibilã invadarea vieþii private ºi a spaþiului familial
sub comunism; comunizarea armatei; colectivizarea satelor;
relaþiile dintre intelectualii români ºi cei din alte þãri socialiste;
impactul revoluþiei maghiare din 1956; manipularea memoriei
colective prin intermediul muzeelor, cenzurii ºi aºa mai departe;
legãturile dintre fascism ºi comunism în România înainte ºi
dupã rãzboi; discriminarea etnicã ºi socialã în Basarabia. Pe
de altã parte, perspectiva adoptatã de noi nu va neglija nici
aria experienþei personale, ceea ce implicã recursul la istoria
oralã, ale cãrei metode sunt încã nefamiliare cercetãtorilor
români. Pe lângã viziunea de ansamblu a fenomenelor istorice
ºi abordarea personalã a realitãþii concrete, este necesarã
includerea unui al treilea punct de vedere. Între abstracþiune ºi
fragmentul concret trebuie sã intervinã punctul de vedere,
teoretic neutru, al observatorului strãin. Reiau în acest sens o
propunere pe care o fac, fãrã succes, de ani de zile: aceea de
a traduce jurnalele de cãlãtorie scrise de strãinii care au vizitat
România interbelicã. Volumele acestei colecþii, eventual
intitulate, cu un sentimentalism nedeghizat, Þara pe care am
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pierdut-o, de la Lucien Romier la Patrick Leigh Fermor, ar putea
constitui un corpus plin de sugestii pentru cercetarea actualã.
Dincolo de toate circumstanþele, care îmi inspirã un
optimism moderat, este prematur sã evaluãm ºansele de succes
ale acestei iniþiative, în care generozitatea olandezã ºi
competenþa academicã româneascã se confruntã cu hazardurile
unui context instabil ºi cu o previzibilã ostilitate politicã. Dar
efectul cel mai benefic la care ne putem aºtepta este cã ni se
dã ocazia de a începe, în fine, în condiþii de lucru fãrã
precedent, investigarea unui domeniu de cercetare aproape
nou, fãrã a pierde din vedere alteritatea trecutului, nici rolul
sãu în modelarea prezentului, animaþi de speranþa de a
contribui la tãmãduirea dezorientãrii ºi frustrãrilor generate de
acest trecut pe care suntem invitaþi sã-l descoperim.

Traducere de Mihnea Mircan
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