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Abstract. In the last two decades, history has regained its position as an
important instrument in Russia’s internal affairs and the ex-Soviet space.
Politization and instrumentalization of historic content wants to achieve
a new seemless identity. This determines young students to view with
admiration the historical past and the present with its current political
leaders. Under the strict supervision of the polical class, Russia’s entire
XXth Century history has been rewritten. This process did not lack opposition,
but it was intolerant to alternatives. The articles intends to explore the
way these events took place between fabrication of historical facts and
replacing a truth that resurfaces.
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Imediat dupã preluarea puterii, Vladimir Putin, a urmãrit, în primul rând, sã
punã capãt celor zece ani de tranziþie dramaticã ºi declin post-sovietic pentru
Rusia. Liderul de la Kremlin, descendent al elitelor de securitate ruseºti, a înþeles
cã regimul comunist a dus în colaps naþiunea rusã ºi cã era timpul ca pe fondul
destrãmãrii vechiului bolºevism care l-a creat pe Homo Soveticus, sã fie rezol-
vatã problema reclãdirii naþiunii ruse. Astfel, dupã cum remarca ºi cercetãtoarea
francezã Helene Carrere d’Encausse, acesta a decis „sã calmeze societatea prin
reîncorporarea simbolurilor ºi a valorilor ce aparþineau unei epoci privite cu
nostalgie. Restituind armatei drapelul roºu, redând imnului sovietic onoarea prin
pãstrarea melodiei – nu ºi a cuvintelor – lasã conºtiinþei colective semnele unui
trecut legat de perioadele cele mai dramatice ale istoriei“1. Totodatã, Putin a or-
donat încetarea procesului de rescriere a istoriei în funcþie de ideile momentului
ºi a oricãror idei bizantine, neobizantine sau panslaviste, opuse regimului so-
vietic sau altor forme care incriminau imperialismul rus.

Aºa cum subliniazã Marcel H. van Harpen, „fãrã a fi un regim totalitar, întru-
chipând un tipar autoritar-competitiv, putinismul preia de la defuncta URSS vo-
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caþia confruntãrii. Reclamând pentru sine gloria moºtenirii staliniste, evocând,
cu nedisimulatã nostalgie, punctul de apoteozã al URSS de dupã 1945, unind tra-
diþia þaristã cu cea a patriei sovietice, exploatând resentimentele ºi cultivând suspi-
ciunea, putinismul oferã propria alternativã la democraþia liberalã.Amestecul de pa-
ternalism mesianic ºi de patrimonialism este esenþa acestei noi formule politice“2.

Noul regim de la Kremlin a oferit pentru toatã lumea, pe lângã naþionalismul
clandestin, un naþionalism oficial, ce îndemna toþi cetãþenii ruºi sã-ºi ducã mai
departe misiunea istoricã, iar Rusia sã redevinã, din nou, lider însemnat al lumii,
de unde a reapãrut necesitatea absolutã de a izola naþiunea rusã de Occidentul
„muribund“, poziþie inspiratã într-o proporþie însemnatã din teoriile neo-eurasia-
niste, conform cãrora Rusia este mai degrabã o civilizaþie eurasiaticã ce îºi funda-
menteazã lupta anti-occidentalã printr-o reafirmare a excepþionalismului rus.

Toate aceste poziþii de identificare ºi de asumare a unui rol în viitor pentru
propriul stat au fost implementate în opinia publicã de clasa politicã printr-un
instrumentar foarte divers. Acesta numãrã cinematografia naþionalã rusã, care a
produs filme ºi seriale patriotice, documentare istorice ºi politice, drame în care
dragostea dintre semeni a trecut pe locul doi în faþa sacrificiului pentru patrie.
Apoi paleta de instrumente propagandistice continuã cu literatura rusã. Roma-
nele, articolele ºi cercetãrile academice ale sociologilor ºi istoricilor ruºi care,
sub strictã supraveghere politicã, au urmãrit ºi promovat o nouã ideologie naþio-
nalã, împreunã cu un nou curriculum ºcolar pentru a învãþa generaþiile tinere
„adevãrata“ istorie a Rusiei.

În fapt, în Rusia a avut loc ceea ce unii cercetãtori sau cercetãtoare au definit
drept utilizarea educaþiei de masã drept „pârghia principalã a diverselor regimuri
politice de a inculca acele valori acceptate sau tolerate de guvernele ºi grupurile
de interese care deþin puterea politicã“3. Noul regim din Federaþia Rusã ºi-a
asumat deschis un asemenea proces, iar rolul articolului nostru este sã explice de
ce a ajuns leadershipul rus la el ºi cum a fost implementat.

Trecerea de la „Homo Soveticus“
la „Ruskie“ ºi „Rossisskiy“

În timpul preluãrii puterii de la Boris Elþin, Vladimir Putin a dat de înþeles cã
Rusia avea nevoie de un stat puternic, care sã impunã ordine unei naþiuni ce arã-
tase cât putea sã fie de greu de strunit în absenþa autocraþiei (Sixmith, 2017:532).
Al doilea lider post-sovietic nu a acordat nicio ºansã democraþiei liberale în Fe-
deraþia Rusã. În primul sãu mesaj de Anul Nou, o tradiþie sovieticã continuatã ºi
de noile administraþii, Putin a rostit rãspicat cã „nu va exista nici un vid de putere
ºi oricine va încerca sã acþioneze neconstituþional va fi stopat cu cea mai mare
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fermitate“4. Noul preºedinte rus îºi propusese sã redreseze þara din punct de vedere
economic, militar ºi identitar. În esenþã, propunerea sa consta în reinstalarea
autocraþiei ºi reambalarea non-marxistã a principiului sovietic conform cãruia ruºii
(etnici) ar trebui sã joace rolul principal în procesul de „fuziune ºi apropiere“ a
tuturor celorlalte grupuri etnice, iar limba rusã sã joace rolul de liant între etnii.

În mod traditional, statul rus – ºi mai târziu cel sovietic – s-a bazat pe o abor-
dare imperialã a chesiunii naþionale: loialitate faþã de stat ºi de dinastie/Partidul
Comunist, mai degrabã decât faþã de o comunitate etnicã5, fie ea ºi cea rusã.
Destrãmarea Uniunii Sovietice nu a schimbat imediat acest lucru. În timpul
URSS, pânã în al Doilea Rãzboi Mondial ºi imediat dupã conflagraþie, etnicii
ruºi au reprezentat „coloana vertebralã“ al aºa-zisului popor sovietic. În pofida
strãduinþelor aparatului de stat de a coagula o naþiune sovieticã în jurul victoriei
din Marele Rãzboi pentru Apãrarea Patriei, cum îl numesc oficialii ruºi, în care
fiecare individ a luptat fãrã sã þinã cont de propria identitate în numele „po-
porului sovietic“, conform miturilor sovietice lansate ulterior, obiectivul nu a
fost atins. Dispariþia URSS a provocat o anxietate în rândul societãþii ruse cu
privire la capacitatea de a-ºi þine unitã Republica Sovieticã Federativã Socialistã
Rusã, teritoriul naþional rus, care a rezultat în urma independenþei celorlalte
state. Revendicãrile minoritãþilor, în special a celor din Caucazul de Nord în timpul
conducerii lui Boris Elþîn, a impulsionat administraþia de la Kremlin sã margina-
lizeze frontierele „eului“ etnic al ruºilor, fãcând posibilã reinterpretarea acestuia
ca ceva mai restrâns, în privinþa „sinelui“ ºi mai larg decât corpul cetãþenilor
noului stat6 care era constituit din 80% etnici ruºi ºi 20% minoritãþi naþionale.

La începutul primului mandat al lui Vladimir Putin, patriotismul de stat s-a
aflat la o scãdere istoricã, aºa cum a subliniat în lucrarea „The New Russian
Nationalism“ Pål Kolstø. În timpul guvernãrii lui Boris Elþin populaþia rusã s-a
luptat sã se împace cu pierderea imperiului ºi cu nevoia de a-ºi alinia identitatea
cu noul stat rus. Din motive evidente, administraþia Elþin a trebuit sã se distan-
þeze de trecutul sovietic concentrându-se, în schimb, pe istoria Rusiei înainte de
1917, ca fundament istoric al noului stat. Putin era de altã pãrere. Noul pre-
ºedinte a decis cã poporul este incapabil sã decidã corect, de aceea poate fi peri-
culos sã fie lãsat fãrã ghidaj. Nu trebuie, aºadar, lãsat de capul lui, pentru cã ar
aduce la putere sau comuniºti nereformaþi, sau fasciºti, sau trãdãtori de patrie.
Autocraþia este restauratã ca mod de guvernare care întrerupe orice dialog cu cei
pe care îi stãpâneºte. Istoria, subiectul nostru, este readusã în domeniul politicii
de stat. Ea a devenit parte a politicii lui Putin de „a ridica Rusia din genunchi“
ºi de a prezenta turbulenþele anilor 1990 ca o consecinþã de slãbiciune geopo-
liticã, cauzatã într-o mare mãsurã de Occident7.
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Principalele prioritãþi ale politicii educaþionale de stat a Rusiei în domeniul
modernizãrii educaþiei ºcolare au fost formulate în discursul preºedintelui
Vladimir Putin la ºedinþa Consiliului de Stat al Federaþiei Ruse din 29 august
2001. Acesta a îndemnat audienþa la discuþii „sincere ºi transparente“8. Noul lider
a criticat faptul cã discuþiile despre reformã au durat nepermis de mult timp, dar
a evitat sã critice sistemul. Putin, în pofida aºteptãrilor, a calificat sistemul rus
de învãþãmânt ca fiind „superior în multe privinþe faþã de cel al omologilor strãini“9.
Ruºii erau sãtui de valurile critice care au inundat spaþiul public timp de 10 ani.
Noul preºedintele nu a fãcut referire nici la istorie în acel moment. Administraþia
sa a pregãtit atent terenul pentru o intervenþie decisivã în anul urmãtor.

Istoricii ruºi ºi politica

La 3 decembrie 2001, la Moscova, a fost organizatã conferinþa ºtiinþificã inti-
tulatã „Problemele predãrii istoriei naþionale contemporane“, organizatã de
Ministerul Educaþiei al Federaþiei Ruse ºi Academia Rusã de ªtiinþe. Au avut loc
discuþii în contradictoriu cu privire la introducerea unei ideologii de stat, a noii
puteri politice, în conþinutul manualelor de istorie ºcolarã. Aºa cum prezintã
documentele, presa, revistele de specialitate cã s-au desfãºurat lucrurile, am tras
concluzia cã majoritatea participanþilor au îmbrãþiºat propunerile noii puteri
aproape fãrã ezitare.

Revista rusã „Otechestvennaya Istoriya“ a prezentat pe larg evenimentul.
Autorii susþineau cã pânã la acea datã autoritãþile statului i-au ignorat. „Acum,
literalmente sub ochii noºtri, aceastã situaþie se schimbã“10, susþinea cu admi-
raþie istoricul S. Tiutiukin. Istoricii aserviþi noului regim susþineau cã procesul
educaþional istoric s-a dezvoltat neliniar, contradictoriu, iar faptul cã are mai
multe alternative îi deranja. Dintre istoricii importanþi ai Rusiei, în special A.N.
Saharov ºi A.O. Chubaryan, au confirmat necesitatea unei abordãri de stat în
predarea istoriei. În opinia lor, autoritãþile au dreptul sã introducã ideologia
patrioticã în mintea generaþiei tinere prin ºcoala de stat11. Autoritãþile statului,
ministrul Vladimir Filippov12, lucra în mod special cu directorii de institute, cu
aceeaºi istorici care au servit regimul sovietic ºi au scris istoria sub bagheta ideo-
logicã marxistã. Aceºti oameni s-au simþit marginalizaþi ºi neputincioºi în primii
ani post-sovietici. Erau comuniºtii cãrora competiþia le repugnã. Descrierea
ororilor regimului sovietic li se pãrea un demers neproductiv, nepatriotic, fals.
Aceºti istorici au catalogat intenþia de condamnare a regimului sovietic de cãtre
istoricii din alte state ex-sovietice drept o „falsificare a istoriei“ în general.
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Istoricul Alexander Senyavsky susþinea cã „…în mod ideal, educaþia ar trebui
sã se afle în afara politicii ºi ideologiei“13, lãsând însã sã se înþeleagã faptul cã
dacã în Rusia istoria ar fi lãsatã fãrã un control ideologic din partea statului,
multitudinea de ideologii ar transforma totul într-o anarhie. Cu toate cã istoricul
de formaþie sovieticã admite faptul cã în Statele Unite ale Americii, cu o varie-
tate semnificativã de manuale despre istoria þãrii lor, au parte de o interpretare a
evenimentelor cheie extrem de uniformã, iar patriotismul devine trãsãtura domi-
nantã de la sine, el nu susþine dezvoltarea aceluiaºi sistem ºi în Federaþia Rusã.
În Rusia crezul era cã revenirea la autocraþie este singura ºansã pentru a progresa
ºi a reimperializa Comunitatea Statelor Independente.

Atitudinea poate fi explicatã prin douã ipoteze – menþionate deja – sub care
poate fi radiografiatã atitudinea lor: pe de-o parte aspectul ideologiei lor marxist-
leniniste în care au fost educaþi – statul deþine controlul asupra tuturor dome-
niilor de activitate –, pe de alta aspectul politic autocratic nu le permite sã recu-
noascã dezastrul pe care fostul regim autocratic ºi imperialist l-a provocat în
secolul XX oamenilor, inclusiv ruºilor.

Sugestiile lui Senyavsky cu referire la cum trebuie scrise noile manuale
trebuie menþionate pe larg:

„În general, dupã pãrerea mea, este necesar un anumit compromis atunci
când se creeazã noi manuale. Istoria trebuie prezentatã cât mai obiectiv posibil
ºi din punctul de vedere al valorilor naþionale, care unesc toþi cetãþenii Rusiei.
De exemplu, este necesar sã ne concentrãm nu pe „aventurismul bolºevicilor
care i-au înºelat pe cei care au preluat puterea“, ci pe factorii obiectivi ºi subiec-
tivi care au adus acest partid la putere, pe motivele care au provocat necompetiti-
vitatea altor forþe politice; nu pe „atrocitãþile bolºevismului“, ci pe cele naþionale
legate de tragedia care a fost rãzboiul civil; nu pe „ororile Gulagului“, ci pe
motivele ºi locul real al acestui fenomen în viaþa þãrii. Cursul din istoria Rusiei
ar trebui sã contribuie nu la incitarea urii sociale, nu la stabilirea ideologiei favo-
rabile (comunist, naþionalist sau liberal), dar pe consimþãmântul civil, înþelegând
complexitatea ºi ambiguitatea proceselor care au loc în societate14.

Nimic nou în comunitatea istoricilor. Acesta susþine cã în manualele de
istorie nu au ce cãuta ideologiile dar, puþin mai încolo, susþine ideile promovate
de cãtre cei care deþin puterea. Este în favoarea democraþiei mizând pe o singurã
voce, cea a Guvernului rus. La fel cum lipsitã de logicã este ºi afirmaþia: „Atât
denigrarea trecutului cuiva, cât ºi patriotismul dospit, care se limiteazã la narci-
sism ºi auto-glorificare, sunt periculoase. Patriotismul sãnãtos nu se poate baza
decât pe cunoaºterea realitãþilor istoriei dramatice a þãrii, a paginilor sale tra-
gice“15. În acelaºi timp, autorul susþine cã o prezentare obiectivã a trecutului este
necesarã, dar nu o susþine pentru cã nu este de acord cu atacarea foºtilor lideri.
Apoi, la autorii ruºi, mai gãsim ºi conceptul cã Occidentul este decadent, putred,
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iar Rusia specialã, mesianicã, o civilizaþie independentã, care „nu poate fi abor-
datã exclusiv cu standardele culturii occidentale ºi, pe de altã parte, ca parte a
civilizaþiei mondiale“16.

Curriculum ºi patriotism

La scurt timp dupã conferinþa istoricilor ruºi a fost adoptat, prin Ordinul
Ministerului Educaþiei al Federaþiei Ruse nr. 1312 din 9 martie 2004, curricu-
lumul federal de bazã. Curriculumul se referã la oferta educaþionalã a ºcolii ºi
reprezintã sistemul experienþelor de învãþare directe ºi indirecte oferite edu-
caþilor ºi trãite de aceºtia în contexte formale, neformale ºi informale. El rãmâne
realitatea interactivã între educatori ºi educabili, cu efecte concrete, anticipate
realist asupra celor din urmã ºi asupra procesului însuºi17. Cel elaborat de Minis-
terul Educaþiei ºi ªtiinþei din Federaþia Rusã în anul 2004 conþinea noi recoman-
dãri pentru disciplina istorie. Noile abordãri ale educaþiei istorice erau prezente
dupã cum urmeazã:

1. Construirea unei noi ierarhii a scopurilor ºi obiectivelor educaþiei de istorie
ºcolarã. Alocarea ca obiectiv principal al creºterii ºi dezvoltãrii personalitãþii pe
baza cunoºtinþelor, abilitãþilor ºi practicii sociale a elevilor. Educaþia de istorie
ºcolarã are ca scop socializarea elevilor, pregãtirea acestora pentru a-ºi stãpâni
rolurile sociale ºi competenþele de bazã comunicative, politice ºi sociale.

2. Dezvoltarea urmãtoarei ierarhii a nivelurilor de cunoaºtere istoricã, înce-
pând cu cele mai înalte: idei ideologice – tendinþe în dezvoltarea socialã – con-
cepte ºi termeni ai istoriei – fapte istorice.

3. La definirea conþinutului cursului de istorie ºi organizarea educaþiei ºco-
larilor: se pune accentul pe aspectul personal al dezvoltãrii sociale, atenþia prin-
cipalã este acordatã motivelor activitãþii umane; efortul elevului este încurajat
prin percepþia personalã de a evalua anumite acþiuni ale oamenilor din trecut, de
a le oferi o evaluare moralã, þinând cont de condiþiile istorice în care au fost efec-
tuate aceste acþiuni; materialul istoric este considerat din punctul de vedere al
intereselor naþionale ºi de stat ale Rusiei; este luatã în considerare nevoia de a
educa sentimentele patriotice ºi viziunea asupra lumii a studentului, inseparabile
de componentele civile ºi morale ale personalitãþii unei persoane; o abordare
echilibratã se aplicã la dezvãluirea realizãrilor ºi a fenomenelor ºi proceselor ne-
gative din istoria Rusiei, sunt prezentate ca acele pagini de istorie care provoacã
amãrãciune în mintea unui rus, ºi cele care în formã generalizatã pot fi numite
„Victoria Rusiei“; atenþia elevilor se concentreazã asupra modului în care ruºii
au ieºit din situaþii dificile, consolidându-se, depãºind contradicþiile din cadrul
societãþii; istoria Rusiei este dezvãluitã ca multietnicã, multiconfesionalã ºi multi-
culturalã; o abordare multifactorialã este aplicatã conþinutului poveºtii, adicã se
asigurã un echilibru semnificativ între diferitele domenii ale cunoaºterii isto-
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rice; elevii se familiarizeazã cu diferite puncte de vedere asupra stadiului trecut
ºi modern al dezvoltãrii umane; se relevã legãtura dintre istoria Patriei-Mamã,
„patria micã“ (istoria localã) ºi istoria familiei elevilor; istoria Patriei ºi istoria
strãinã sunt considerate în unitate organicã cu prioritatea studierii istoriei Rusiei;
se utilizeazã urmãtoarele abordãri: compararea directã a Rusiei ºi a altor þãri;
sincronizarea cronologicã a studiului evenimentelor din Rusia ºi din lume; ana-
liza evenimentelor specifice din istoria Rusiei ºi impactul acestora asupra istoriei
lumii.

4. Vizând implementarea conexiunilor interdisciplinare în studiul istoriei ºi a
altor discipline ºcolare (în primul rând, ciclul umanitar), la unitatea organicã a
studiului istoriei ºi ºtiinþelor sociale (Filippov, 2004)18.

Conþinutul actului normativ adoptat în 2004, în pofida intenþiei declarate pro
reformã în sensul modern al dezvoltãrii umane, se îndepãrta de valorile
cetãþeniei democratice, de competenþele cetãþeniei democratice, deoarece limita
abordarea pluralistã în legislaþie. Sunt de apreciat eforturile conducãtorilor ruºi
de a propune o istorie a Rusiei „multietnicã, multiconfesionalã ºi multiculturalã“,
dar implementarea acestor principii suferã mult. De asemenea, menþiunea:
„o abordare echilibratã se aplicã la dezvãluirea realizãrilor ºi a fenomenelor ºi
proceselor negative din istoria Rusiei, sunt prezentate ca acele pagini de istorie
care provoacã amãrãciune în mintea unui rus“, exprimatã prin curriculumul de
istorie, reprezintã o primã tentativã de cenzurare a conþinutului manualelor de
istorie. Echilibrul nu era un lucru neapãrat rãu. În practicã însã, autoritãþile au
interzis manualele care criticau în mod obiectiv atrocitãþile staliniste ºi le-au
susþinut pe cele care au evitat sã prezinte ororile secolului XX aºa cum s-au
întâmplat ele în realitate. Conform normelor europene, predarea istoriei trebuie
sã se concentreze pe utilizarea abilitãþilor elevilor privind gândirea criticã ºi
independentã, pe responsabilitatea fiecãrui individ, pe curiozitate, pe valorile
multiperspectivitãþii ºi democraþiei, toleranþei, pe cultivarea unui mod de abor-
dare pluralist, pentru a educa cetãþeni responsabili ºi bine pregãtiþi pentru o so-
cietate democraticã (Manea, 2006:10)19. În Rusia autoritãþile nu urmãreau aceste
obiective, ci instituþionalizarea politicii în istorie prin intensificarea mitologi-
zãrii victoriei în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial ca mijloc de autoafirmare
naþionalã. De aceea, argumentele decidenþilor ºi istoricilor ruºi implicaþi în
proces, cã ºi alte state din Europa fac la fel, nu este adevãrate.

În anul 2005, Putin a numit cãderea Uniunii Sovietice „cea mai mare catas-
trofã geopoliticã din secolul al XX-lea“. A fost anul care a marcat, de asemenea,
revenirea unei comemorãri triumfãtoare în stil sovietic de Ziua Victoriei. Victoria
este în tot ºi în toate ºi peste toate celelalte popoare, fapt ce contravine, din nou,
unui stil de educaþie pentru cetãþenie democraticã, promovat de cãtre statele
democratice europene.
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În curricula adoptatã de Vladimir Filippov este luatã în considerare nevoia de
a educa sentimentele patriotice ºi viziunea asupra lumii a studentului. Definiþia
patriotismului este, cel puþin dupã Dicþionarul Explicativ Român, sentiment de
dragoste ºi devotament faþã de patrie ºi de popor, statornicit în decursul isto-
riei20. Tot aici se poate cita definiþia din mai multe lucrãri din perioade diferite,
deoarece termenul a avut un conþinut diferit în diferite perioade. Patriotismul
apare o datã cu formarea popoarelor, dar capãtã o mare însemnãtate în perioada
transformãrii lor în naþiuni ºi a constituirii statelor naþionale21. Pentru socialiºti
patriotismul reprezintã ataºamentul ºi dragostea oamenilor muncii faþã de patrie,
generat de orânduirea socialistã22. A nu se confunda patriotismul cu naþiona-
lismul, ne îndeamnã Enciclopedia Britanicã, care defineºte patriotismul ca fiind
un sentiment ºi angajament faþã de o þarã, naþiune sau comunitate politicã23.
Enciclopedia Sovieticã defineºte patriotismul ca pe un sentiment de mândrie faþã
de realizãrile ºi cultura patriei, dorinþa individului de a-ºi pãstra caracterul ºi
caracteristicile culturale ºi autoidentificarea (o experienþã emoþionalã specialã a
apartenenþei la þarã ºi a cetãþeniei, limbii, tradiþiilor) cu alþi reprezentanþi a po-
porului, dorinþa de a proteja interesele patriei ºi ale propriului popor24.

Regimul Putin a apãsat pedala patriotismului pentru a continua demersurile
identitare sovietice. Mai târziu, în 2012, acesta avea sã recunoascã faptul cã
dânsul „a apelat la perioada de dezvoltare sovieticã“25, amintind de „proiectul
creãrii unei „noi comunitãþi istorice“ – poporul sovietic“26. Preºedintele Federaþiei
Ruse a informat membrii Consiliului pentru relaþii interetnice cã este nevoie de
metode noi de predare, de o istorie nouã ºi un stat modern, subliniind faptul cã
„nimic din trecut nu poate fi aplicat mecanic pentru cã este imposibil ºi uneori
chiar contraproductiv“27. De aceea, argumenta el, „trebuie sã þinem cont ºi sã
avem în vedere tot ceea ce este pozitiv“28 din trecutul sovietic, bineînþeles.

Manualele ºi cenzura

Cu referire la manuale, în prima etapã de schimbare, autoritãþile ruse au
admis sã existã o listã de manuale federale de istorie recomandate pentru studiul
la ºcoalã al elevilor. Cele care prezentau istoria Rusiei din secolul XX în mod
critic, au fost eliminate din listã. Cazul cel mai cunoscut a fost cel cu privire la
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manualul lui Igor Dolutsky29. Manualul intitulat Istoria naþionalã – secolul XX“
a fost reeditat în 2001. Noi vom reda câteva pasaje din cel care a vãzut lumina
tiparului în anul 1996, pe care le apreciem drept incomode pentru puterea po-
liticã din anii 2003. La baza acestui manual ºcolar se aflã textele, antologiile din
diverse surse istorice ºi întrebãrile ºi sarcinile cognitive pentru elevi. Nu prea
existã imagini ºi nici un punct de vedere unic. Faptele istorice sunt prezentate din
mai multe perspective, unele din ele în opoziþie cu politica oficialã. Prin urmare,
manualul aparþine profesorului ºi elevului, cei doi urmând sã realizeze un dialog
pe seama interpretãrilor din manual pentru a trage fiecare propriile concluzii.

Dolutsky povesteºte despre soarta tragicã a intelighenþiei ruse, a cãrei majo-
ritate copleºitoare a emigrat la începutul anilor 1920. Istoricul susþine cã moti-
vele emigrãrii erau variate, dar cel mai important þinea de idealul lor comun.
Apoi, istoricul invitã elevii sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri: „Cum ar trebui
sã tratãm oamenii care ºi-au pãrãsit patria? Ar trebui ca cetãþenii sã aibã dreptul
de a emigra?“. Rezumând dezvoltarea culturii sovietice din anii 1920, autorul
manualului constatã cã principalele realizãri au fost fãcute de reprezentanþii
vechii intelighenþe pre-revoluþionare. Dolutsky considerã cã politica represivã a
Partidului Comunist în domeniul culturii a provocat daune ireparabile dezvol-
tãrii societãþii sovietice, acuzându-l, în primul rând, pe Stalin pentru acest lucru.
Stabilind motivele apariþiei cultului personalitãþii lui Stalin, autorul manualului
noteazã cã în timp ce Marx, Engels ºi Lenin au denunþat cultul personalitãþii,
Stalin, pe de altã parte, a încurajat crearea unei aure de tatã al naþiunilor, de idol
al maselor. Dolutsky explicã popularitatea fãrã precedent a personalitãþii lui
Stalin de religiozitatea societãþii ruse, care a adoptat un „nou zeu“. Cultul perso-
nalitãþii a fost, de asemenea, întãrit de o luptã ideologicã puternicã, o maºinã
represivã caracteristicã regimurilor politice unde puterea este concentratã în
mâna unei singure persoane. La pagina 20 din manual, autorul scrie cã liderul
sovietic Iosif Stalin „nu a fost niciodatã interesat de ceilalþi oameni, de destinele
lor. Foarte rar simþea simpatie pentru cineva.Astfel de lideri întotdeauna, potrivit
lui M. Saltykov-Shchedrin, merg ca ºi cum drumul pe care se aflã le aparþine
exclusiv. De la distanþã poate pãrea cã aceºtia sunt oameni puternici, au convin-
geri clare. Cu toate acestea, este o iluzie opticã ...“ (Dolutsky, 1996:20)30. Pe
lângã citatul prezentat mai devreme, unul asemãnãtor cu majoritatea naraþiunii
istorice din statele europene, istoricul interzis de Vladimir Putin condamna cola-
borarea lui Stalin cu Hitler: „...În 1941, aroganþa lui Stalin a dispãrut. „Conducã-
torul popoarelor“ era gata sã recunoascã primatul lui Hitler. Ce credeþi cã îi
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aducea pe aceºti politicieni împreunã? ...“31, se întreba retoric, la final, autorul.
Un asemenea gest nu putea fi iertat de fosta nomenclaturã ºi de ruºii educaþi deja
cã Stalin a fost cel mai falnic lider mondial. Orice tentativã de asemãnare între
comunism ºi nazism a fost taxatã dur pe toatã perioada postbelicã în URSS, dar
ºi în Rusia de dupã Elþîn. În manualul acesta, cititorul era informat atât despre
beneficiile victoriei din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, cât ºi despre pierderile
majore suferite de omenire ºi societatea rusã. Autorul calificã victoria „inutilã ºi
teribilã“, dacã este luat în calcul preþul ei32. De asemenea, simpla menþiune cã
soldaþii Amatei Roºii au comis violuri în timpul marºului lor cãtre Berlin a stârnit
nemulþumire în rândul veteranilor, iar un episod cu veteranii sovietici care cer
mãsuri împotriva autorului a fost pentru noua putere pretextul ideal pentru a
retrage licenþa manualului scris de Dolutsky. Istoricul a simþit cã cele douã citate
din Yuri Burtin ºi Grigory Yavlinsky, care apreciazã ceea ce se întâmplã în Rusia
din 2000 ca „o loviturã de stat cu perspectiva instituirii unei puteri prezidenþiale
autoritare“, Yavlinsky apreciind aceastã perioadã ca pe una în care s-a instalat un
„regim poliþienesc“, l-au deranjat foarte tare pe Vladimir Putin33.

Acelaºi ziar, la scurt timp dupã retragerea licenþei pentru acest manual, a
redat o reacþie din partea Preºedintelui Federaþiei Ruse, Vladimir Putin, cu privire
la interzicerea manualului în ºcoli. Putin a confirmat faptul cã este o chestiune
strict politicã în aceastã decizie.

„Aceste manuale nu ar trebui sã reprezinte o scenã pentru lupte politice ºi
ideologice. Manualele trebuie sã conþinã fapte istorice, sã educe sentimentul de
mândrie faþã de trecut, faþã de þarã. Desigur, nu este rãu cã avem o varietate de
opera literare. Vom continua sã ne bucurãm cã ne-am îndepãrtat de sistemul cu
un singur partid ºi cu o singurã ideologie. Aceasta este o mare realizare. Cu toate
acestea, nu ar trebui sã ne îndreptãm cãtre cealaltã extremã. La un moment dat,
istoricii au insistat asupra aspectelor negative, deoarece sarcina lor era distru-
gerea vechiului sistem.34

Preºedintele rus a reluat necesitatea unei abordãri unice pentru scrierea isto-
riei din perioada sovieticã. Politica sa viza punerea în acord cu statele CSI asupra
textelor de istorie. Ingerinþa Kremlinului s-a rezumat însã strict la Federaþia Rusã.
Administraþia prezidenþialã a contestat interpretarea diferitã a istoriei seco-
lului XX în fostele state sovietice, dar nu a fost capabilã sã impunã versiunea sa
altor state decât parþial, prin intermediul cinematografiei ºi articolelor de presã.

Revenind la primul manual interzis dupã prãbuºirea URSS, Dolutsky nu a
mai publicat niciodatã un manual de istorie pentru cã nicio editurã nu ºi-a asumat
acest lucru. În intervenþiile sale ulterioare evenimentului nefericit cu privire la
retragerea licenþei, istoricul a recunoscut faptul cã numeroase edituri au admis
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manuscrisele sale ca fiind foarte bune, numai cã i-au spus cã nu le pot publica de
fricã, deoarece nu ar respecta ideologia de stat ºi vor avea probleme cu autoritãþile.

Practic, ideologia lui Vladimir Putin ºi a miniºtrilor pe care acesta i-a numit
a constat în abolirea pluralismului în interpretarea istoriei naþionale ruse ºi pro-
movarea patriotismului orb. Concluzia istoricului rus este una foarte apropiatã
de ceea ce trebuie sã însemne un process de învãþare într-un sistem democratic.
Acesta susþine:

„Dacã cineva îºi pune sarcina de a încuraja patriotismul în lecþiile de istorie,
acesta este dreptul sãu. Mi se pare cã ar trebui ca în timp ce studiem istoria, sã
învãþãm copiii adevãrul. În primul rând, în forma în care fiecare profesor îl ima-
gineazã ºi, pe de altã parte – din moment ce niciunul dintre noi nu pretinde cã
are cunoºtinþe finite – este mai bine sã punem o problemã pur aplicatã: cum un
copil, împreunã cu un profesor, ajunge la ceea ce poate fi numit adevãrat. Nici
nu conteazã dacã ce cauþi coincide cu ideile altor oameni sau nu. Adicã, la un
nivel foarte practic – trebuie sã-þi înveþi copilul sã fie surprins, sã punã întrebãri
ºi sã caute cu ajutorul diferenþelor, inclusiv din manual, diverse surse suplimen-
tare – ºi profesorul, care este ºi el o sursã suplimentarã – rãspunde la aceste
întrebãri. ªi dacã va exista patriotism, este o chestiune suplimentarã. Nu este cel
mai important lucru, nu este un scop în sine“35.

Concluzia noastrã cu privire la subiect este cã aceºti primi paºi pentru
un control politic de stat asupra conþinutului manualelor au fost posibili ºi în
lipsa unei educaþii democratice a pãrinþilor. Istoria, practic, se repetã. Perioada
2003-2014 a fost asemãnãtoare cu perioada cuprinsã între anii 1970-1980. În
ambele au existat dispute între intelectuali ºi liderii politici. În acest timp, masele
nu erau interesate de principii, reforme, ci doar de nivelul lor de trai. Comparaþia
poate fi consideratã drept una forþatã, dar în ambele regimuri, brejnevist ºi puti-
nist, autoritãþile statului utilizau toate mijloacele ºi argumentele pentru a impune
o ideologie de stat în ce priveºte istoria, manuale unice de istorie ºi un control
politic strict asupra elaborãrii planurilor de învãþãmânt. Arestãrile în masã, exe-
cuþiile, deportãrile din epoca lui Stalin nu trezesc un sentiment de mândrie, ci
provoacã dezgust, de aceea, în epoca sovieticã târzie, dar ºi în primii ani de gu-
vernare cu Vladimir Putin, a fost livratã populaþiei iluzia cã are de ales între douã
tipuri de istorie. Preºedintele Putin a sugerat cã intelectualii trebuie sã aleagã: fie
spun adevãrul trist despre trecutul nu foarte îndepãrtat al ruºilor, fie încercã sã le
insufle elevilor un sentiment de mândrie. Fãrã îndoialã, Putin cu oficialii din
jurul sãu ºi, dupã ei, legiuni de istorici ºi profesori, au ales în favoarea „încura-
jãrii mândriei naþionale“, cum am aflat deja din opiniile principalilor istorici ruºi
analizate mai devreme.

Documentul care a schiþat conceptul lui Vladimir Putin cu privire la patrio-
tism a fost «Patrioticheskoye vospitaniye grazhdan Rossiyskoy Federatsii na
2001-2005 gody» (Educaþia patrioticã a cetãþenilor Federaþiei Ruse în 2001-2005).
Politica punea accentul pe educarea maselor prin intermediul evenimentelor
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publice dedicate evenimentelor victorioase din istoria Rusiei. „Formarea senti-
mentelor patriotice ºi a conºtiinþei cetãþenilor pe baza valorilor istorice ºi a ro-
lului Rusiei în lume, pãstrarea ºi dezvoltarea sentimentului de mândrie pentru
þara lor“36, se numãrã printre obiective. Erau vizate masele de cetãþeni de pe tot
cuprinsul Federaþiei Ruse. Totodatã, documentul prevede ºi alocarea de fonduri
pentru instruirea formatorilor mesajului educativ-patriotic. Pentru cei din urmã
documentul prevede mãsuri ce vizeazã dezvoltarea unor abordãri comune pentru
organizarea educaþiei patriotice, în special crearea de cursuri, organizarea de
conferinþe ºtiinþifice ºi practice, seminarii, mese rotunde pe probleme de edu-
caþie patrioticã, precum ºi organizarea congresului rusesc al asociaþiilor sociale
ºi patriotice, adunãri organizatoric-metodologice ºi educaþional-metodice ru-
seºti, întâlniri ale liderilor asociaþiilor ºi cluburilor patriotice37.

Metoda sovieticã de promovare a patriotismului prin mijloacele de comuni-
care în masã este reluatã ºi ea. La punctul 4 din actul administrativ este prevãzut
un set de mãsuri pentru sprijinirea propagandei patriotice în mass-media, inclusiv:

„dezvoltarea de programe, cicluri ºi recomandãri specifice pentru consoli-
darea orientãrii patriotice a radiodifuziunii de televiziune ºi radio; formarea unui
program de radiodifuziune pentru Rusia în interesul asigurãrii obiectivitãþii pre-
zentãrii evenimentelor istorice ºi actuale; contracararea activã a faptelor de dena-
turare ºi falsificare a istoriei patriei; crearea unei baze de informaþii pe internet
privind dezvoltarea educaþiei patriotice; producþia de filme, activitãþi de publicare,
organizarea de spectacole care vizeazã educaþia patrioticã a cetãþenilor, luând în
considerare particularitãþile dezvoltãrii, istoriei ºi culturii popoarelor din Rusia,
promovând îmbogãþirea reciprocã a acestora, mobilizarea potenþialului inteli-
genþei creative pentru a crea imagini de eroi pozitivi pentru opere de artã con-
cepute pentru diferite vârste ºi grupuri sociale din populaþie; publicarea de noi
documente de arhivã, literaturã de istorie militarã, memorii ºi manuale de refe-
rinþã, serii de cãrþi patriotice ºi calendare, suveniruri; publicarea manualelor na-
þionale care dezvãluie semnificaþia transformãrilor socio-economice ºi culturale
efectuate în þarã, rolul statului ºi al individului în soarta poporului rus“38.

Obiectivele, metodele, acþiunile, toate coordonate de stat, ne trimit cu gândul
la tezele promovãrii istoriografiei naþional-staliniste reciclate ºi adaptate zilelor
noastre, unde identitatea este instrumentalizatã politic, iar preocuparea deciden-
þilor se rezumã la legitimarea regimului autocratic. Pentru a contracara demo-
craþia europeanã, nomenclatura din regimul „democraþiei directoriale“, cum a
fost numitã de unii politologi, a fãcut apel la ipocrizie istoricã, strivind adevãrul,
prin promovarea populismului etnocratic ºi accentuând nostalgia imperialã.

În fapt, rescrierea istoriei prin elaborarea unui concept unic de istorie ºi cul-
turã nu reprezintã un scop în sine pentru elitele politice ruse, ci instrumente
pentru punerea în aplicare a unui proiect strategic mult mai amplu: crearea unei
noi identitãþi. Dacã crearea lui „homo sovieticus“ definit de istoricul Octavian
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Þîcu drept acel om extrem de modest, un om care nu emitea pretenþii, care nu
punea întrebãri ºi care trebuia sã devinã o masã atomizatã pe care regimul tota-
litar s-o foloseascã, o piesã în acest angrenaj, absolut lipsitã de individualitate ºi
personalitate, care nici nu conta de fapt în construcþia comunismului“39, nu a
reuºit decât parþial, atunci trebuia creat ceva nou în loc. ªi cum refacerea omului
sovietic era imposibilã, accentul a fost pus pe resuscitarea cetãþenului care îºi
iubeºte patria ºi conducãtorii mai presus decât propria libertate.
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