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Nu ºtim câte manuale de istorie s-au editat pentru anul ºcolar 2007-2008. N-am
apucat sã citesc amãnunþit decât douã „alternative“ ºi sã parcurg, sumar, un altul.
„Alternativele“ citite atent sunt: Istorie pentru clasa a XII-a, apãrut la Editura
„Corint“, ºi manualul similar publicat de Editura Didacticã ºi Pedagogicã.
Ambele manuale se deschid solemn: cu Imnul naþional pe prima paginã.
Se rãsfirã apoi în teme ºi lecþii care se ghideazã, probabil, dupã o programã,

fiindcã temele sunt, de fapt, aceleaºi.
Primele lecþii sunt consacrate romanitãþii românilor. Dar nu sunt concepute

ca un discurs argumentat privind romanitatea ca realitate, ci sunt expuse pãrerile
unor autori, de diferite neamuri, despre romanitatea românilor. Sunt evocate nu-
me, ba chiar acel strigãt „torna torna fratre“ din Strategikon (sec. VII) pe care
numai sub beneficiu de inventar îl putem considera dovadã privind geneza româ-
nilor. Admirabile sunt textele cronicarilor români (în secolul XVII — începutul
secolului XVIII) atât pentru forþa argumentelor lor, cât mai ales pentru vigoarea
apãrãrii ideii naþionale panromâneºti. Se mai comenteazã, apoi, disputa istorico-
politicã în jurul romanitãþii ºi continuitãþii româneºti. Un discurs care ar fi trebuit
sã analizeze o realitate este transpus într-un comentariu la comentarii. Teza sa-
vantului francez Ferdinand Lot, cu sens negator, cã geneza românilor constituie
„un miracol ºi o enigmã“, nu este nicicum afectatã. Dar, judecând lucid, nu în
sensul lui Lot, are caracter de miracol ºi enigmã doar geneza românilor? Repre-
zintã altceva decât miracol ºi enigmã, formarea popoarelor moderne ale Euro-
pei? Date ºi fapte se ºtiu, este drept, mai multe în legãturã cu alte popoare. Dar
plãmãdirea unor noi realitãþi istorice, a genezei în sine, rãmâne o enigmã ºi un
miracol. Suita de enigme nu se opreºte nicicum la români ºi nu se situeazã în
timp în anumite limite. ªtim, pânã astãzi, bine „de unde au izvorât ºi curs“ sla-
vii? Sau neamurile germanice? Sau roiurile popoarelor migratoare?
Sau putem prevedea ce fapte de genezã vor însoþi globalizarea din zilele noastre?
Eliberate de corsetul temelor vizând romanitatea românilor, manualele aruncã

covorul fermecat peste noile spaþii ºi culturi, descoperite de europeni în secolele
XV-XIX: civilizaþiile amerindiene, ale Africii ºi Americii.
O lecþie prezintã, probabil pentru simetrie, pe exploratorii români ºi cãlãtorii

români. Ca subiectul sã fie bogat, despre acei români se precizeazã: „acasã ºi în
lume“. Cãlãtori în lume, da. Dar „acasã“? Acasã se cãlãtoreºte de veacuri pentru
cã sedentarismul nostru nu a eliminat transhumanþa, iar negustorii fãceau ºi cãlã-
torii interioare. Este drept, în expunere este implicatã ºi cãlãtoria omului cult apt
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sã metamorfozeze revãrsarea mirificã a naturii într-o privire esteticã. Dar aceasta
nu intrã în categoria faptelor de cãlãtorie, creatoare de orizont spaþial, deci nu
intrã în economia temei din manual. În suita acestei tematici, invadate de exo-
tism, se înscrie ºi lecþia Civilizaþia româneascã vãzutã de strãini. Lecþia este bur-
duºitã de nume — unii dintre cei menþionaþi nici nu au fost în Þãrile Române.
Dupã textele selectate de autorii manualului, rezultã cã impresia cãlãtorilor era
plãcutã ºi bunã. Boierii opulenþi, casele curate ºi spaþioase, cetãþile impunãtoare,
iar bogãþiile þãrilor în grâne, vite, livezi, în pajiºti îmbietoare, demne de admirat.
Autorii manualului evitã un lucru esenþial: impresiile ºi dezvãluirile tulbu-

rãtoare ale cãlãtorilor strãini despre condiþia „României profunde“. Despre aºe-
zãrile rurale ºi starea þãranilor ajunºi pe ultima treaptã a sãrãciei ºi umilinþei.
În mod firesc, mãrturiile cãlãtorilor strãini ar fi trebuit plasate dupã ce autorii

manualelor ar fi abordat ei înºiºi realitãþile româneºti în dimensiunea lor socio-
economicã ºi material-culturalã.
Din pãcate, manualul editat de Editura Corint, ca ºi cel editat de Editura Di-

dacticã ºi Pedagogicã sunt ultrararefiate în aceastã privinþã. Nu vom gãsi în ele
profilul feudalismului românesc, raporturile social-economice în feudalism, sis-
temul de dãri ºi de impozite care grevau þãrãnimea, tensiunile sociale la sate, cu
expresia lor violentã — rãscoalele þãrãneºti.
Acelaºi curs al evitãrii acestui tip de fenomene vom gãsi pe toatã întinderea

manualelor. Ele se rezumã în acest spaþiu al istoriei la mici punctãri, la menþiuni
restrânse. Existau în realitate; nu mai existã în manuale.
Manualele nu conþin informaþii de ordin demografic, nu aratã structura ocu-

paþionalã a populaþiei ºi raportul locuirii sat-oraº.
Nu dau informaþii despre structura ºi valoarea comerþului exterior, despre po-

tenþialul industrial al þãrii, despre sistemul bancar-monetar, despre dimensiunea
capitalului strãin în economia României. În lipsa acestor indicatori, cum sã în-
þelegi fizionomia civilizaþiei noastre materiale ºi cum sã o compari cu nivelul de
dezvoltare al altor þãri?
Cum sã cunoaºtem satul ºi lumea ruralã româneascã dacã nu ºtim structura

proprietãþii rurale, dupã ambele reforme din epoca modernã (1864 ºi 1921), dacã nu
oferim indicii despre randamentul producþiei la hectar, despre nivelul dotãrii tehnice
a agriculturii? O istorie conceputã (poate) ca istorie a civilizaþiei ar trebui sã ajute
pe ºcolari sã înþeleagã realitatea þãrii, problemele ei mari, dilemele ºi provocãrile ei.
Sã fim înþeleºi: manualul nu este o carte de analizã economicã a societãþii.

Dar el trebuie sã cristalizeze o percepþie corectã asupra profilului agrar al þãrii,
al caracterului României de þarã latifundiarã ºi pronunþat cerealierã. Sã dezvãluie
semnificaþia ºi structura regimului de învoialã ºi repercusiunile acestuia asupra
existenþei materiale a þãranilor.
Abia dincolo de acest strat înapoiat, rutinier ºi tradiþionalist se dezvoltau fe-

nomenele civilizaþiei moderne ºi ale economiei dinamice. Diversificate ºi mul-
tiple, dar pe o plajã subþire ºi cu o capacitate transformatoare restrânsã a totali-
tãþii socio-economice.
Despre confesiuni ºi condiþia bisericii se scrie, marginal, dar se scrie. Dar ni-

mic despre condiþia învãþãmântului, despre nivelul rãspândirii ºtiinþei de carte ºi
despre condiþia învãþãmântului universitar.
Nu de alta, dar elevii pot sã creadã cã am fi avut cândva, ca ºi acum, univer-
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sitãþi înþesate de sute de mii de studenþi, cã învãþãmântul era gratuit, iar copiii
primeau cornuri ºi lapte. Sau cã spitalele erau dotate cu „medicamente de ultimã
generaþie“. Nu cã în mediul rural activau doar câteva sute de medici.
Manualele de istorie au datoria sã facã sã se înþeleagã trecutul, sã-l sesizeze

corect. Sã dobândeascã, astfel, percepþia transformãrilor în timp.
Tot manualul de istorie este destinat sã facã pe elevi sã înþeleagã ruptura dra-

maticã pe care revoluþia industrialã a produs-o între Est ºi Vest, începând cu a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea, pe fondul altor decalaje structurale anterioare.
Aºa ajungem sã dezlegãm, mãcar parþial, ºi înapoierea noastrã de azi, care nu se

eliminã cu una, cu douã. În actuala formã, manualele priveazã ºcolarii de cunoaºterea
faptelor ºi a proceselor civilizaþiei în substanþa lor material-economicã ºi socialã.
În fapt, manualele se centreazã pe istoria politicã a societãþii, mai exact spus,

pe fenomene sau teme cu vocaþie politicã. Ele sunt tratate distinct, oarecum în
sine. De aci se nasc douã categorii de observaþii. Una este fundamentalã ºi vi-
zeazã faptul cã o sumã de instituþii politice, de structuri guvernamentale sau par-
lamentare sunt privite în sine. Ele nu cristalizeazã tabloul de ansamblu al so-
cietãþii. Oferã aspecte dezarticulate ale acesteia. A doua categorie constã în ca-
renþele tratãrii temelor ca atare.
Abordând teme ºi nu realitatea istoricã privitã ca totalitate organicã, manua-

lele se dispenseazã de necesitatea de a þine seama de cronologie, de sistematizare
(temele ar fi prin ele însele suficiente), de evoluþia proceselor istorice, de articu-
larea ºi intercorelarea lor, deci de evoluþie ºi devenire în istorie.
Rezultatul este cã roiurile de teme dispuse fãrã criterii care sunt intrinseci

realitãþii istorice fac din aceasta un fenomen „admirabil dezorganizat“, cum ar
spune generalul francez Berthelot.
Sigur, sunt anumite categorii instituþionale care ar putea figura distinct pentru

cã ele reprezintã universul puterii: domnia ºi voievodatul. Înþelegând faptele ºi
hotãrârile domnitorului, comportamentul ºi structura interioarã, moralã ºi inte-
lectualã, înþelegem starea politicã a þãrii. Dar acest moment trebuie explicat.
Simpla enumerare a atributelor domnitorului, fãrã a se explica ºi condiþia sa de
axis mundi politic ºi social, lucrurile nu sunt duse pânã la punctul care ne îngã-
duie sã percepem societatea, condiþia ei rãsfrântã într-o figurã conducãtoare.
Iatã un demers beletristic: Mihail Sadoveanu prezintã pe ªtefan cel Mare în

romanele sale, de exemplu în Fraþii Jderi, ca pe un soare pe cerul Moldovei,
cum era el perceput în mentalul supuºilor. Ni se dezvãluie deopotrivã domnitorul
ºi oamenii epocii. Din pãcate, Moldova a avut parte nu o datã de sori întunecaþi.
Dar aceasta este o altã socotealã.
În epoca modernã, lucrurile se schimbã. Discuþii separate despre parlament,

constituþii, guverne, monarh rãmân simple exerciþii de istorie constituþionalã, de
structuri politico-instituþionale, dacã nu sunt împlântate în organismul viu al
societãþii, nu ºtim ºi cum funcþionezã pe fundalul acestuia. Într-o expunere cu
privire la parlament, de exemplu, menþiunea despre votul cenzitar nu este sufi-
cientã. Trebuie sã se explice ce înseamnã de fapt acest sistem de vot între 1866
ºi 1918. Sã ºtim numãrul parlamentarilor ºi repartizarea lor pe colegii. De ase-
menea, elevii ºi orice persoanã interesatã de istorie, de trecutul politic al þãrii,
este de dorit sã ºtie ce pãturi socio-profesionale dominau Parlamentul. Vom înþe-
lege, astfel, ruptura dintre „þarã realã“ ºi „þarã legalã“; pe cale de consecinþã, ºi
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rezistenþa cercurilor conducãtoare la promovarea unei reforme agrare într-o þarã
cu o structurã a proprietãþii foarte polarizatã ºi cu o economie dominatã de re-
gimul învoielilor agricole. Se lãmureºte, astfel, dacã discutãm în termeni civili-
zaþiei, interconexiunea componentelor sale. Acest aspect este revelator pentru
perceperea caracteristicilor civilizaþiei române moderne ca o structurã agregatã.
Opþiunea tematicã a manualelor conduce la constituirea unei „serii a Constitu-
þiilor“. Istoria franjuratã, istoria fãrã istorie, ci teme smulse din totalitate, creeazã
ºi acest ciclu tematic. Ciclul începe cu Constituþia din 1866. Bine cã nu s-a pornit
de la „Constituþia Cãrvunarilor“!
Constituþia din 1866 este una de stat modern sintetizând viziunea autorilor ei,

de fapt a forþelor politice conducãtoare în epocã, asupra atributelor acesteia. În
manuale este privitã favorabil, mai ales pentru capitole care priveau organizarea
statului ºi cele care înscriau drepturile cetãþenilor. Erau proclamate, în adevãr,
largi drepturi politice, publice ºi individuale. Numai cã cele politice erau retezate
pentru masa mare a cetãþenilor „egali“ prin sistemul de vot cenzitar. Restul drep-
turilor nu prea funcþionau în practicã. Un cugetãtor de statura lui C. Dobro-
geanu-Gherea a ajuns sã spunã cã în România cea mai mare revoluþie ar fi „dom-
nia legilor“. Iar când, în 1899, un tânãr inginer socialist, Th. V. Ficºinescu, a rãs-
pândit prin sate textul Constituþiei ºi þãranii au început sã se agite, uimiþi de câte
drepturi aveau, Take Ionescu, cunoscut om politic ºi mare avocat, a declarat în
Parlament: „Constituþia este o carte subversivã pentru sate“.
La 1923 s-a adoptat o variantã îmbunãtãþitã a Constituþiei. Consfinþea acor-

darea dreptului de vot universal — pentru bãrbaþi —, ca ºi emanciparea politicã
a evreilor. Constituþia pãstra însã prerogative excesive regelui: de a schimba gu-
vernul, a învesti sau revoca miniºtrii, de a juca un rol important în sfera puterii
executive ºi legislative. Constituþia perpetua, de asemenea, anomalia numirii gu-
vernului înaintea alegerii parlamentului, asigurând astfel reuºita în alegeri pentru
partidul care formase guvernul. Numai în douã rânduri guvernul n-a reuºit sã
câºtige alegerile: în 1928 ºi 1937, când sistemul politic al democraþiei parlamen-
tare, câtã era, a intrat în colaps. În 1938 s-a adoptat o constituþie pentru rege,
asortatã cu glazuri instituþionale de faþadã ºi cu plebiscit pe faþã, iar în 1948,
1952 ºi 1965, sub regimul comunist, s-au adoptat constituþii-ficþiune. Textele lor
sunt interesante ca documente de epocã. Nu prin prevederile drepturilor legale
ale cetãþenilor, prin promisiunile pe care le fac, fiindcã acestea erau ficþiuni, afir-
maþii fãrã fundament, declaraþii fãrã acoperire.
Nu se cere manualelor analize pe text ale constituþiilor. Important este dacã

era nevoie, în manualele de istorie, de o secvenþã specialã dedicatã constituþiilor.
Dacã în genere este raþionalã conceperea manualelor pe teme ºi paliere.
Sã observãm, de exemplu, tema statului. Este o categorie istoricã multidi-

mensionalã. Autorii pornesc de la instituþiile centrale ale statului încã din zarea
afirmãrii lui: domnia, voievodatul despre care am vorbit în alt context, cu men-
þiunea cã domnitorul personificã statul.
Tema (sau lecþia?) Proiectul politic modern vizeazã perioada dintre fanarioþi

ºi Unirea din 1859. Tema ridicã obiecþii de principiu. Statul fanariot nu s-a aflat
nicicum, nici în proiect, sub zodia modernizãrii, iar statul Regulamentului Orga-
nic rãmânea, în ciuda unor mãsuri de organizare funcþionalã a pârghiilor sale, un
stat fundat pe piloni feudali ºi pe o structurã feudalã a societãþii. Proiectele de
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înnoire — miºcarea revoluþionarã de la 1821 ºi mai ales revoluþia de la 1848,
care a încercat efectiv sã refondeze în sens modern naþiunea, societatea ºi organi-
zarea de stat — sunt tratate în manual aºa de subþire cã elevii nu vor rãmâne decât
cu o vagã idee despre cele douã evenimente, nu cu percepþia lor ca evenimente
proiective fondatoare.
Urmeazã momentul 1859 ºi epoca de consolidare a statului modern român —

1866-1918, altfel spus, de la începutul domniei lui Carol I pânã la Unirea din 1918.
Dupã aceste segmente de istorie româneascã, întinse pe secole, autorii sparg

cursul expunerii, împlântând douã secvenþe de istorie europeanã. În prima pre-
zintã scenariul vieþii statale europene, pânã la primul rãzboi mondial, iar în a
doua abordeazã condiþia statalitãþii europene în perioada dintre cele douã rãz-
boaie mondiale ºi dupã cel de-al doilea mare rãzboi pânã la reorientarea unor þãri
apusene spre reclãdirea corpului comun al Europei Occidentale (Planul Schuman)
din anii 1950-1960.
Cicluri seculare româneºti, cicluri decenale europene. În manuale se poate

orice, dacã fanteziile tematice o cer. Iatã astfel cã tema Identitatea europeanã
alterneazã cu tema: Etnie ºi confesiuni în România—discutând urgenþa rezolvãrii
lor în România în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Atunci însã problema
etnicã nici nu era presantã ºi nici nu avea amplã dimensiune. Evreii începuserã
sã vinã în România din debutul secolului al XIX-lea, cãpãtând consistenþã numericã
în ultimele decenii ale secolului, iar þiganii trãiau încã în porii societãþii. Trãiau
foarte greu, dar fãrã sã constituie o masã semnificativã, ca mai târziu.
O problemã naþionalã — în sensul raporturilor politice ºi cultural-con-

fesionale cu statul român ºi populaþia românã majoritarã — s-a nãscut dupã
1918, dupã Unirea înfãptuitã în acest an. În fiecare dintre provinciile reunite, et-
niile neromâne erau minoritare dar deþineau, totuºi, o pondere însemnatã.
Manualele nu abordeazã însã miºcarea naþionalã a românilor dinaintea pri-

mului rãzboi mondial. A fost un fenomen semnificativ al vieþii noastre naþionale.
Au existat discriminãri puternice, marginalizare, presiuni ºi agresiuni care au
afectat toate þesuturile vieþii naþionale a românilor. Unirea din 1918 s-a fãcut prin
curaj ºi jertfã militarã, prin circumstanþe internaþionale favorabile, dar mai ales
prin aspiraþii ºi idealuri de unitate. Au existat, de alte pãrþi, frustãri, rezistenþe,
mocniri nici pânã astãzi stinse, dar Unirea a fost fundamental dreaptã. Manualele
neglijeazã miºcarea naþionalã a românilor, dar trateazã, cât le permite spaþiul,
momentul Unirii din 1918.
Dupã devieri ºi deconectãri de la linia succesivã a expunerii, autorii revin la

viaþa statului român, aruncând o privire asupra metamorfozelor sale interbelice,
soldate, în final, cu prãbuºirea democraþiei, care ar fi rezistat „tenace“ pânã în 1938.
Dupã intermezzo-ul 1940-1944, plasat în altã parte, ºi în alt context, manua-

lele reiau tema prin expunerea problemei þãrii, apoi a fazei numite naþional-co-
munism, iar în final, dupã rãsturnarea regimului comunist, printr-o succintã
incursiune în construcþia democraticã dupã 1989.
Cu acestã temã s-ar pãrea cã firul istoriei a fost dus pânã la capãt.
Ei bine, nu este aºa. Manualele îºi refac forþele ºi aºtern peste acest palier (sau

etaj) un altul cu funcþie de suprastructurã, sã spunem, în care se prezintã ipostaza
româneascã în relaþiile internaþionale, politico-diplomatice ºi în contextul stã-
rilor conflictuale de-a lungul vremii. Se reia în felul acesta istoria românilor pe
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întregul arc cronologic, începând cu secolele XIII-XIV ºi pânã în vremea rãz-
boiului rece, a integrãrii României în tratatul de la Varºovia, a singularizãrii po-
ziþiei sale în cadrul Tratatului, iar apoi a reintegrãrii sale europene.
Aceeaºi tonalitate ºi acelaºi spirit plutesc peste temele tratate ºi pe palierul

nou deschis al manualelor. Cu o deosebire importantã. Politica externã a Româ-
niei comuniste din deceniile ºapte-opt ale secolului trecut este comentatã cu sim-
patie, cu discretã însufleþire admirativã. Manualul „Corint“ meritã elogii pentru
felul în care este elaboratã tema România în perioada rãzboiului rece (p. 102-
108) (de altfel, întregul spaþiu rezervat raporturilor internaþionale ale Þãrilor Ro-
mâne este scris dens, obiectiv ºi expresiv). Între interesul lumii occidentale
pentru România ºi cãderea în abis a fostului „viguros om de stat“ aveau sã treacã
doar patru-cinci ani. O dovadã în plus cã nimic nu este mai schimbãtor ºi în bã-
taia vânturilor ca relaþiile internaþionale.
Pentru trecutul românesc, lucrurile se simplificã, dat fiind cã vreme de secole

careul relaþiilor ne-a fost prescris de o dominaþie certã, directã ºi aproape de ne-
depãºit (dominaþia otomanã). Este de mirare cum marii domnitori au reuºit sã
gãseascã niºe pentru balans diplomatic, sau cum unii dintre ei, ca Mihai Vitea-
zul, întindeau podul relaþiilor pânã la Viena într-o atmosferã de permanente ten-
siuni internaþionale în zonã, de conflicte ºi confruntãri în Europa Central-Esticã.
Revenind la manuale, metoda disocierii relaþiilor internaþionale de restul vie-

þii istorice este cum nu se poate mai pãguboasã. Se pot scrie, bineînþeles, lucrãri
dedicate exclusiv diplomaþiei ºi relaþiilor internaþionale. Nu cred însã cã un ma-
nual ºcolar poate sã procedeze la asemenea disocieri. Þelul esenþial al manua-
lului este sã prezinte imaginea procesului istoric ca totalitate, sã creeze conºtiinþa
organicitãþii acestuia, cu alte cuvinte, sã punã în relaþie componentele consti-
tutive ale existenþei istorice spre a sugera tabloul ei de ansamblu. De asemenea,
prin chiar caracterul sãu de sintezã, manualul urmeazã sã sistematizeze, sã ordo-
neze materia în timp. Deci sã rãspundã criteriului cronologic. Altfel, manualul se
transformã într-un set de lecþii separate. Aceasta înseamnã dezarticularea ansam-
blului, diminuarea percepþiei sale. Dacã se destramã þesãtura vie a procesului is-
toric, dacã acel criteriu tematic adoptat de factorii de rãspundere a programelor
ºi a manualelor opteazã pentru o schemã tematicã secvenþialã, într-un cadru care
nu permite aceasta pentru cã temele, în conþinutul lor, sunt în atingere unele cu
altele — instituþie monarhicã, parlament, guvern, constituþie etc. etc., atunci cum
o sã faci materia inteligibilã presupunând un ansamblu coerent.
Mai departe: cum se poate sã abordezi probleme separate, dar în expunere sã

ocoleºti caracteristici ºi elemente revelatoare ale acestora: vezi problemele com-
ponenþei parlamentului, datele privind situaþia votului cenzitar electoral, prero-
gativele regelui, ruptura între „þara legalã ºi þara realã“, problema României, þarã
„eminamente agricolã“.
ªi cum e posibil sã tratezi istoria într-o cheie de istorie a civilizaþiei abdicând

de la necesitatea de a aborda componentele ei economice, sociale, culturale ºi sã
nu faci mãcar menþiuni despre mentalitãþi ºi despre structura psihicã ºi sufle-
teascã a unui popor.
De altfel, manualele nu pot respecta matematic secþionarea asumatã a istoriei.

Apar, astfel, ºi pe palierul „internaþional“ aspecte care þin de dimensiunea social-
politicã a societãþii, deci de prima zonã a istoriei. Amintim, ca titlu de exemplu,
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tema Unitate ºi independenþã din manualul apãrut în editura Corint. De aseme-
nea, tema România în secolul extremelor, unde se trateazã mai amplu ºi aspec-
tele Unirii din 1918, sau a participãrii României la cel de-al doilea rãzboi mon-
dial, care nu este inclusã decât eliptic în secvenþele tematice privind istoria Ro-
mâniei din prima parte a manualului. De altfel, rãzboiul din 1914, Actul de la 23
August 1944 ºi Tratatul de Pace de la Paris, 1947, nici nu se amintesc în prima
parte a manualului, ca ºi când aceste evenimente ar þine doar de seria relaþiilor
internaþionale, nu ar fi angajat condiþia þãrii în ansamblu.
Într-o vreme în care stãrile de spirit ºi mentalul colectiv sunt asaltate de atâtea

stereotipuri prin nenumãratele instrumente ºi mijloace de comunicare, subliniem
cã manualele se pãstreazã într-o notã acceptabilã de obiectivitate.
Este regretabil, totuºi, cã manualele nu pomenesc, mãcar în câteva rânduri,

despre rãscoala lui Horea sau despre marea rãscoalã din 1907. Se poate înþelege,
fãrã ele, viaþa agrarã ºi condiþia de existenþã a þãrãnimii? În altã ordine de idei,
este nepotrivit sã privim România în al doilea rãzboi mondial într-o viziune par-
ticularistã: românii, subliniazã textele, au declarat rãzboi pentru Basarabia. Au
existat, desigur, ºi þeluri speciale, dar ne-am trezit în vâltoarea unui fenomen uni-
versal. Am fost implicaþi ºi ne-am implicat în el. I-am traversat tensiunile dra-
matice, i-am suportat imensitatea încercãrilor, am plãtit tributul înfrângerii. Cele
patru decenii ºi jumãtate de comunism nu se datoreazã însã implicãrii directe în
rãzboi. Noi am fost supradeterminaþi. ªi atunci, ca ºi mai târziu, nu exista o forþã
care sã croiascã un alt destin. Consideraþiile despre cedãrile vinovate ale Apu-
sului sunt o copilãrie. Atunci nu exista alternativã la cedãri. O alternativã, dar de
alt tip, consta în solidarizarea energiilor noastre interne spre a slãbi presiunea
dictaturii regimului conducerii comuniste. N-am fãcut aceasta, dar am explodat
în 1989 într-un context mondial favorabil.
Am discutat însã prea mult asupra sensului unei probleme de istorie, este drept,

fundamentale, spre a susþine cã trebuie sã dãm o ºansã totalitãþii, ansamblului.
Pe acest fond trebuie sã ne regãsim, sã ne explicãm ºi noi ca viaþã, ca struc-

turã, ca existenþã istoricã. Manualele însã dezintegreazã ºi secþioneazã tematic
cursul istoriei româneºti în întregime.
Sã observãm la ce rezultate duce metoda tematicã a dispunerii istoriei: liberã de

cronologie, liberã de grija succesivitãþii, liberã de sistematizare. Manualul apãrut în
Editura Didacticã ºi Pedagogicã are iconografie bogatã. La paginile 176-177 se aflã
portretul Regelui Mihai, ale lui Petru Groza, Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauºescu,
Ion Iliescu, Emil Constantinescu ºi... Traian Bãsescu. O galerie de contemporani.
Peste 30 de pagini, la 207, 208-210, 210-220, 222, 224, sunt plasate succesiv

portretele lui Basarab I Întemeietorul, Iancu de Hunedoara, Vlad Þepeº, ªtefan cel
Mare, Intrarea luiMihaiViteazul înAlba Iulia, PetruRareº, portretul luiMihaiViteazul
(descoperit de Nicolae Bãlcescu – n.n.), Matei Basarab, Grigore al III-lea Ghica. Ce sã
mai creadã elevii ºi cum sã se apropie de asemenea aranjamente fanteziste!
Sã fie iertat, dar istoria nu poate sãri din cronologie! Aceasta o þine în ordine,

îi dezleagã succesiunea, devenirea, transformarea, îi spune povestea. Lãsatã li-
berã de cronologie, îºi împrãºtie arbitrar componentele. Aceastã tipologie tema-
ticã impusã de arhitecþii manualelor constituie cea mai sigurã cale de a îndepãrta
pe tineri de istorie. Din ea nu rãmâne nici senzaþia totalitãþii, nici conexiunile
cronologice, nici reprezentarea identitãþii în raport cu arii mai vaste socio-cul-
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turale (fiindcã pentru aceasta ar fi fost necesare puncte numeroase de com-
paraþie), nici mãcar valorificarea unor evenimente marcante din trecut apte sã
mijloceascã o percepþie adecvatã a lor.
Ca ºi când nu ar fi existat suficiente motive de reticenþã în apropierea ºcola-

rilor de orele de istorie, autorii manualului apãrut la Editura Didacticã ºi Pedago-
gicã au mai adãugat un alt inconvenient. Au sufocat, aproape, expunerea cu un
blindaj de citate din documente ºi scrieri istorice. Citesc, oare, elevii aceste citate
ºi sunt apþi sã analizeze documentele când metoda seminariilor de analizã pe do-
cument a dispãrut pânã ºi în universitãþi? ªi sunt selectate riguros ºi pe principii
valorice scrierile din care se citeazã? Nu este selectat nici Vasile Pârvan, aproape
lipseºteA. D. Xenopol; nu se citeazã din Tratatul academic de Istoria Românilor
din care au apãrut recent opt volume; nici Eugen Lovinescu cu Istoria civilizaþiei
române moderne, din care trebuie reþinutã mãcar caracterizarea semnificaþiei
revoluþiei de la 1848; nici C. Rãdulescu-Motru, indispensabil în aprecierea psi-
hicului românesc, nici alþi maeºtri ai culturii noastre. Nu sunt citaþi nici autori
strãini, exegeþi de valoare ai istoriei României: Armin Heinen, R.W. Seton-
Watson etc., etc. Nu mai vorbesc de figuri ilustre ale istoriografiei universale:
Jules Michelet, Fernand Braudel, Eric Hobsbawm... Ne asalteazã, în schimb,
citate din tot felul de scrieri care chiar s-ar fi putut evita. Esenþial este însã faptul
cã avalanºa de citate care învãluie lecþiile sunt încã un baraj în calea apropierii
ºcolarilor de manuale, de istorie.
Este un lucru curent sã spunem cã istoria deþine o poziþie specialã în cadrul

procesului formativ al tineretului. Pe aceastã carte se clãdeºte sentimentul is-
toriei. Se formeazã ceea ce Eminescu numea „simþul istoriei“. Acest simþ ne
ajutã sã înþelegem dincolo de imediat, sã trãim dincolo de flecãreala televizoa-
relor. În manuale sunt mici inserþii sub titlul: Aºa vã place istoria? De fapt, ele-
vilor ar trebui sã le placã întregul manual. Dar, cu asemenea structurã ºi cu de-
zinteresul pentru a crea în jurul temelor un halou participativ, cu blindajul impe-
netrabil de citate, istoria chiar nu le va plãcea.
Nu mai vorbesc de faptul cã unele inserþiuni sub titlul de mai sus au ele însele

nevoie de explicaþii complementare spre a se lãmuri afirmaþii eliptice, fãrã aco-
perire (Gavril Protul — pamfletar, Mihail Moxa — autor de istorie universalã,
Chesarie al Râmnicului — teoretician al istoriei ca ºtiinþã — (p. 285). De ase-
menea, destule enunþuri din ceea ce autorii numesc Formare de competenþe sunt
absconse, greoaie ºi neadecvate (unele þin de teoria politicã, nu de istorie) pentru
capacitatea de comentariu a elevilor. Nicolae Iorga vorbea într-unul din studiile
sale incluse în admirabila culegere Generalitãþi cu privire la studiile istorice cã,
în ciuda tuturor cãderilor ºi frãmântãrilor surde, istoria oferã spectacolul umani-
tãþii în toatã mãreþia lui, de-a lungul vremii. Cum sã contempli spectacolul isto-
riei noastre prin hãþiºul temelor învãlmãºite nefericit!
Se spune cã volumul restrâns al manualelor a gâtuit posibilitatea expunerii conve-

nabile a materiei. Mare, mic, un manual de istorie, fiind ºi sintetic trebuie sã tindã
spre esenþã ºi sã fie neapãrat bine argumentat. Sã fie, deci, orientat spre procese, eve-
nimente ºi fenomene relevante. Pentru viaþa popoarelor (respectiv, a poporului), pen-
tru condiþia existenþei lor în timp. Sã tindem, aºa cum chema pe români Nicolae Bãl-
cescu, maestrul pentru totdeauna în dragostea de þarã, ca ºi generaþiile de azi „sã se
întãreascã în patriotism ºi curaj ºi sã câºtige statornicia în caracter“.
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