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1. ISTORIE I HERMENEUTIC
a. GERMANIA
Cuvântul „hermeneutic” vine de la Hermes, mesagerul i intermediarul zeilor greci,
patronul hoilor i al comercianilor totodat. Negociator abil, nu foarte demn de încredere, el
interpreta deseori vetile transmise într-o manier foarte personal. De aceea, unele statui nu îl
reprezentau în formula consacrat1, cu caduceu, sandale înaripate i vestita plrie cu boruri
largi, ci îl înfiau fr brae, pe motiv c vorbele rstlmcite de Hermes constituiau,
oricum, nite arme mai redutabile decât i-ar fi dorit patronii si din Olimp2. Din
comportamentul lui imprevizibil teoreticianul german Hans Georg Gadamer extrgea o
analogie cu funciile hermeneuticii, menit s ajute la înelegerea a ceea ce este echivoc, s
interpreteze acele scrieri care nu pot avea un sens stabil3. Aceast comparaie, atât de plastic,
a stimulat i încercarea de a repertoria i a populariza mcar, ideile-cheie din Adevr i
metod, cea mai cunoscut lucrare a savantului menionat4.
Tradiia ca text
Hans Georg Gadamer consider c înelegerea tradiiei faciliteaz investigarea unor
fragmente de realitate (arta, filozofia, istoria) al cror adevr depete domeniul de
competen acoperit de metodele tiinifice (p. 12). Tradiia nu presupune, cum s-ar crede,
precepte epistemice intangibile, ci încercri de îndreptare a unor prejudeci despre rostul i
putinele tiinei. Nu dicteaz ci mijlocete permanent un adevr care nu rezult îns decât din
participarea la experiene comune. A înelege i a participa la o aceeai via sunt aici
premisele de baz ale drumului spre adevr. În lectura gadamerian, adevrul patronat de
tradiie nu e suprauman, „obiectiv”, definitiv stabilit. E mai curând o sintez a realitilor
existente, „exersate”, o alchimie a tuturor istoriilor care vor fi fost (p. 13).
Spre deosebire de accepia kantian a ideii de adevr, redus la concretitudinea naturii
i la cunoaterea ei pe cale strict tiinific, Gadamer consider c arta include o pretenie de
veridicitate, diferit de aceea a tiinei, dar nu inferioar acesteia. Pledând pentru legitimitatea
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adevrului extras din experiena estetic, Gadamer redescoper filosofia lui Hegel, cel care
credea în posibilitatea de a scrie o istorie a concepiilor despre lume, o istorie adevrului, aa
cum se nasc ele din oglinda artei. Aceasta ar „sintetiza” realitatea, ar dezvlui-o, ar scoate-o la
lumin, dând senzaia c imitaia are un potenial cognitiv prin care actualizm i ne
reamintim lucruri eseniale, arhetipale, divine chiar, uitate dar nu disprute pentru totdeauna.
Cel care imit o oper de art face s existe ceea ce el cunoate, restituindu-ne adevruri tiute
i de noi, dar momentan pierdute din vedere. De exemplu, cu toate c unii artiti lanseaz
modele i canoane, posteritatea lor nu se reduce la un ir de imitaii oarbe. Chiar i atunci
când reproducem o oper celebr, o recrem potrivit felului în care am reuit s descoperim în
ea un alt sens, ori s i-l sporim pe acela vechi (p. 99). Simplificând, a imita înseamn, într-o
prim etap, a suplini, a evoca ceva care nu e de fa.
Abordând opera de art ca „text”, Gadamer se întoarce la hermeneutica romantic, la
Friederich Schleiermacher5 (1768-1834) în special, urmrind restaurarea, prin înelegere, a
motivaiilor aflate la originea operei de art i a literaturii. Dup Schleiermacher, arta pus în
circulaie i ajuns pân la noi nu mai este o entitate autentic, primar, deoarece fiecare
artefact trebuie îneles în primul rând, prin contextul care i-a dat via. De aceea, dac opera
este smuls din mediul ei originar sau dac acesta nu e conservat cum se cuvine, ea îi pierde
din semnificaie (p. 133). Adevrata definiie a operei st, dup Schleiermacher, în
începuturile ei, în împrejurrile care i-au fcut posibil geneza. A-i sesiza semnificaiile este
echivalent cu a recupera ingredientele genezei sale. Hermeneutica romantic îi propunea,
cam utopic, s protejeze opera de art de falsele actualizri, s fac inteligibil adevratul ei
îneles prin descoperirea i reconstruirea strii originare, singura care prea s o explice în
mod credibil (p. 133). Preceptele acestea i se par îns lipsite de noim lui Gadamer:
restaurarea unei viei trecute este imposibil datorit istoricitii noastre. Viaa pe care dorim
s o resuscitm, s o întoarcem din îndeprtarea ei temporal, nu va mai fi niciodat aceea
originar. Tendina postbelic de a scoate operele din muzee i de a le duce acolo unde
fuseser gsite este o bun exemplificare în acest sens. Îi mai adugm i dorina de a reda
monumentelor forma lor iniial. În nici unul din aceste cazuri operele nu mai redevin,
realmente, ceea ce fuseser odinioar. Rmân simple obiective turistice.(p.134) Cci valoarea
de suvenir a unui vestigiu nu se afl în obiectul însui, afirm Gadamer. El are însemntate
doar ca amintire pentru cel înc ataat de o istorie oarecare. Suvenirurile nu mai au nici un
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rost dac trecutul pe care îl evoc îi pierde semnificaia. Ele nu ne permit s zbovim asupra
lor înii, ci asupra trecutului pe care îl întruchipeaz cuiva (p. 124).
Opera de art se caracterizeaz tocmai prin faptul c ea nu este îneleas pe deplin
niciodat. Nu obinem din ea o informaie corect i atât. Nu putem culege din ea noutile pe
care le conine, astfel încât s rmân dup aceea oarecum vid, asemenea unei tiri aduse la
cunotina tuturor. O oper de art, chiar i cea poetic, nu este niciodat epuizat, atitudinea
principal fa de ea fiind zbovirea. Nici o creaie nu ni se adreseaz mereu în acelai fel,
consecina fiind c i noi trebuie s îi rspundem în mod diferit. Paradoxal, diversele
disponibiliti de receptare permit s se conserve unitatea mesajului artistic chiar într-o mare
varietate de rspunsuri, reacii i replici.
Gadamer crede, totui, c se comite o mare greeal dac aceast pluralitate de
interpretri derivate este orientat împotriva sensului fundamental, definitoriu, al operei
(p.376). Formuleaz, de aceea, o anumit rezerv: contiina estetic ne ajut s ne raportm
în mod critic la o oper de art, ignorând îns faptul c în societile arhaice arta era un „mod
de a cunoate divinul în rspunsul imagistic al omului” (p. 518). Produs al matematicii, deci al
unor legi universale, arhitectura era vzut de medievali drept un mod de cunoatere6. Dac
ne distanm de aceast lume din cauza judecilor estetice, atunci ea îi pierde autoritatea
originar (p. 518-519), respectivele capodopere nefiind destinate liberei noastre acceptri sau
respingeri. Nici un artist al epocilor strâns legate de religie nu i-a conceput cu alt intenie
decât aceea de a fi acceptat ca atare, în ceea ce spune. Din acest motiv, contiina estetic
este totdeauna secundar în raport cu pretenia nemijlocit de adevr pe care asemenea lucrri
o degaj. Aadar, ori de câte ori judecm o oper de art religioas din perspectiv estetic ne
îndeprtm de acele aspecte care au fost efectiv familiare oamenilor, la nivelul cel mai intim,
la tririi. A judeca estetic este ca i cum ne-am sustrage contactului cu ceea ce ne
impresioneaz direct, ne îndeprtându-ne de adevrata realitate a experienei artistice.
Pledând pentru utilizarea limbajului esteticii în activitatea hermeneutic, Gadamer îi
argumenteaz inovaia cu unele trimiteri la istorie. Bunoar, atunci când spunem despre o
întreprindere oarecare c are un „stil mare”, o judecm într-un mod estetic. Iar dac ne
programm s acionm într-un stil anume nu intenionm decât s ne facem vizibili pentru
alii. Stilul înseamn i aici unitate de expresie. Transpunerea conceptului de stil, specific
istoriei artei, în istoria general presupune c fenomenele celei din urm nu sunt vizate în
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propria lor semnificaie, ci în apartenena lor la un ansamblu de “forme” i modele de aciune
care caracterizeaz o epoc. Cu toate acestea, semnificaia istoric a unui eveniment nu
trebuie s fie neaprat în concordan cu valoarea cognitiv pe care el o are ca fenomen
vizibil, concret, expresiv (p. 630). Iar explicaia o gsim în interpretrile cu mare longevitate
transmise nou de tradiie. Aceasta nu funcioneaz ca un mit al originii. Este, mai curând,
codificarea consensual, negociat, a unor experiene colective, chiar i aceea a schimbrii sau
dispariiei unor lumi.
În consecin, racordarea la tradiie nu este acelai lucru cu privilegierea
tradiionalului cruia ar trebui, chipurile, s ne supunem orbete. Formula „racordare la
tradiie” înseamn mai degrab c aceasta nu se reduce la ceea ce tim despre biografia unei
idei sau a comuniti. Chiar i modificarea ordinii existente este, dup Gadamer, o form de
conectare la tradiie în aceeai msur ca i aprarea acesteia (p. 552).
Cu siguran c tradiia nu este o înelegere a istoriei ca desfurare ci o însuire a
acelor întâmplri care ne ies în întâmpinare, care ni se adreseaz i ne implic. Nu lecturm
pur i simplu trecutul fr a reui, mcar puin, s facem parte din el. Întreaga filozofie a
istoriei este determinat de o contiin a istoriei efectelor ei asupra noastr, arat Gadamer.
Altfel spus, noi nu ne detam de procesul istoric, nu ne plasm în afara lui, nu îl avem „la
dispoziie”, ca obiect. Dac gândim altfel vom ajunge mereu prea târziu pentru a mai
surprinde cu privirea adevrata experien a istoriei, trirea ei autentic. Vom reui îns câte
ceva dac acceptm de la bun început c ne aflm în mijlocul istoriei, c nu putem niciodat
s „ieim” din ea, dar, în acelai timp, c nu suntem doar o verig a lanului cronologic ce se
deruleaz la nesfârit (cum credea Herder) ci avem în fiecare clip posibilitatea de a înelege
acel fapt istoric care vine ctre noi i ne este transmis, din trecut, prin tradiie. Dup cum am
precizat deja, Gadamer numete aceast situaie „contiin a istoriei efectelor” i îi justific
formularea apelând la dou ipoteze de lucru: a) contiina noastr este influenat de un proces
istoric real care nu ne permite s ne situm în afara istoriei; b) producem în noi, iar i iar,
contiina faptului de a fi influenai de acel trecut care ajunge în câmpul experienei noastre i
ne constrânge s îi facem fa, s ne asumm oarecum adevrul lui (p. 466).
Paradoxal, tocmai în eventualitatea ca o clip oarecare s provoace discontinuitatea
unei evoluii se afl ansa de a pstra i a cunoate o continuitate istoric. Perenitatea istoric
nu mai este gândit ca un perpetuum mobile al timpului în derulare. Dimpotriv,
discontinuitile inerente experienei de zi cu zi sunt cele întrebate despre modul cum îneleg
s conin continuitatea (p. 466). Cea din urm nu este o certitudine linitit, nu reprezint
iluzia c devenirea este adevrata realitate a fiecrei clipe sau c tranziia ar garanta
4

neîntreruperea unui proces în curs. Continuitatea este produsul unei transmiteri girate de
tradiie. Dar respectiva transmitere nu are nimic din sigurana linititoare a lucrurilor care
realizeaz de la sine: tradiia poate fi combtut cu pasiune revoluionar acolo unde se
dovedete lipsit de via sau rigid. Tradiia i procesul de transmitere îi confirm
adevratul sens nu prin meninerea perseverent a ceea ce este adus pân la noi, din trecut,
ci prin faptul c ne rspund i îi dovedesc realitatea proprie furnizând noi întrebri prin
care continu s ne influeneze i s „converseze” cu noi (p. 468).
Probitate iluminist, autenticitate romantic
Critica iluminist a rezult, în primul rând, din abordarea Bibliei ca izvor istoric i din
subminarea adevrului ei dogmatic. Dificultatea special a acestui lucru s-a aflat în simplul
fapt al fixrii scripturale care a coninut, în decursul atâtor secole de analfabetism, un element
autoritar cu o pondere deosebit. Posibilitatea ca ceea ce este scris s nu fie adevrat prea
foarte de greu de închipuit. Scripturalul poseda palpabilitatea lucrului care putea fi artat i
poate trece drept prob material. De aceea, eliberarea de prejudecile favorabile lucrului
scris a pretins un efort deosebit. Iluminismul venind cu ideea c ceea ce ni se înfieaz în
scris nu trebuie s fie i adevrat, raiunea lua locul tradiiei ca surs ultim a autoritii
(p.209).
În replic fa de credina în progres a iluminismului, atât de ostil superstiiilor, „viaa
întreag”, nedestrmat de contiin, comunitatea cretin, evul mediu gotic, simplitatea
rustic i apropierea de natur dobândesc în romantism o oarecare echivalare cu
adevrul.(p.210) Ceea ce fusese la început, deci originar, prea s fi fost întreg, nealterat,
autentic i, de aceea, adevrat. Ca reacie la evoluia artat de iluminism se ntea o tendin
de restaurare a vechiului, plecând, credem noi, de la criteriul precedenei i de la ceea ce
Gadamer numete tendina reîntoarcerii contiente la incontient, la înelepciunea superioar a
începuturilor. Se producea, prin ricoeu, o eternizare a opoziiei iluministe dintre mit i
raiune: credina în perfectibilitatea celei de a doua se transforma, o dat cu romantismul,
într-una a aa-zisei perfeciuni a contiinei „mitice”, reflectat într-o stare primordial
paradisiac, de dinainte de „pcatul originar” al gândirii. Se exalta deci, un „originar” care ar
fi premers „coruptoarei” logici umane, inevitabil „situat” i fragmentar. Cunoaterea
mitic a începuturilor fiind din totdeauna apanajul cunoaterii divine, supraumane,
obscuritatea misterioas care a precedat gândirea noastr era, pentru romantici, un alt nume al
cunoaterii absolute (p. 210).
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Din revalorizarea romantismului s-a conturat i atitudinea tiinei istorice a secolului
XIX. Ea nu mai msoar trecutul cu criteriile prezentului, investit cu valoare absolut, ci
acord epocilor consumate o valoare proprie, artându-se chiar capabil s recunoasc
oarecum superioritatea acestora la anumite capitole. Discreditarea principial a tuturor
prejudecilor, care leag patosul empiric al noilor tiine ale naturii de iluminism, devine una
radical în cadrul iluminismului istoriografic (p. 211). coala istoric (Ranke, Dilthey,
Droysen) a apelat la un amestec de romantism i iluminism, îmbinând pasiunea restauratoare
a primului cu antidogmatismul celui de-al doilea. Dac iluminismul afirm c orice tradiie
care se înfieaz raiunii drept absurd poate fi îneleas pe cale istoric, cu alte cuvinte
printr-o întoarcere la modul de reprezentare al trecutului, atunci contiina istoric aprut o
dat cu romantismul semnific o radicalizarea iluminismului. Existena unui sens universal
accesibil prin raiune devine atât de puin plauzibil, încât întregul trecut i toat gândirea
contemporanilor sunt înelese „istoric”. Luther însui credea c hermeneutica e menit s ne
învee utilizarea corect a raiunii în înelegerea tradiiei (p. 213). Dar iluminismul a nesocotit
realitatea c tradiia poate fi i o surs de adevruri. Autoritatea nu se întemeiaz obligatoriu
pe un act de abdicare de la raiune, ci pe unul de recunoatere i acceptare, prin care acceptm
c cellalt ne este superior în judecat i apreciere. Oricum, ea nu se concede ci se cucerete.
Ea se bazeaz pe consideraie, aadar pe un act al raiunii însi, care, contient de limitele
sale, acord altora o mai mare putere perceptiv. Îneleas astfel, autoritatea nu mai implic
supunere oarb: ceea ce afirm autoritatea nu este neaprat arbitrar i poate fi admis în
principiu (p. 214).
Tradiia a fost acea form a autoritii pe care romantismul a aprat-o cu o ardoare
deosebit. Tot ce era consacrat de ea deinea un prestigiu devenit anonim i tocmai de aceea
„obiectiv”, iar fiina noastr istoricete finit se înclina în faa acestei prestane a lucrurilor
„primite”. Ea exercit o influen puternic asupra aciunilor noastre care niciodat nu sunt
ghidate numai de raiune. Orice educaie se sprijin pe acest lucru. Chiar i dup ce ne
maturizm i locul autoritii pedagogice este luat de propria noastr raiune, aceast
emancipare nu elibereaz de cutume. Ele sunt preluate în mod contient, raional, dei nu sunt
create în aceeai manier. Iar aceast însuire „din reflex” este ceea ce numim tradiie,
romantismul identificându-se cu restaurarea dreptului pe care ea trebuie s îl joace în
comportamentul nostru.
Lui Gadamer i se pare c între tradiie i raiune nu exist o rupturi absolute: nici chiar
cea mai autentic tradiie nu se perpetueaz în mod natural, graie persistenei a ceea ce exist
deja, ci necesit afirmare, asumare, cultivare (p. 215). Ea este în mod fundamental pstrare
6

care particip la întreaga dinamic istoric. Iar pstrarea este, cu certitudine, un gest raional,
dei unul discret (p. 215). Chiar i în mijlocul unor convulsii revoluionare, vechiul se
pstreaz într-o msur mult mai mare decât ne dm seama i se unete cu noul formând o alt
valabilitate, o alt accepie a veridicitii. Pstrarea nu provine dintr-un act mai puin liber
decât inovaia pentru c miza propriu-zis a raportrii noastre permanente la trecut nu este
distanarea i libertatea fa de ceea ce a fost motenit. Ne aflm mereu în interiorul tradiiei,
mesajul ei nefiindu-ne strin ci aparinându-ne din totdeauna, ca accesoriu indispensabil
recunoaterii de sine, identitii.
Apariia contiinei istorice a însemnat, într-adevr, separarea comportamentului
nostru tiinific de întoarcerea fireasc la un trecut comun? Înelegerea de sine prin tiin mai
este corect dac mutm tot ce ine de propria ei istoricitate în sfera prejudecilor care trebuie
eliminate? Gadamer crede c în tiinele spiritului înelegerea se bazeaz pe o premis
fundamental, aceea de a se lsa interpelate de tradiie.(p.216) Iar motivaia i se pare simpl:
potrivit esenei universale a tradiiei, doar ceea rmâne netrector din trecut face posibil
cunoaterea istoric. Tradiia este aici un alt nume pentru ideea de „clasic”. Prin acest termen
înelegem definiia dat de Hegel în Estetica: cel care se pstreaz deoarece se semnific pe
sine i se autointerpreteaz. Clasicul pare gritor în sensul c nu reprezint un enun referitor
la un lucru disprut, o simpl mrturie care s trebuiasc a fi interpretat la rândul ei, ci acel
ceva care comunic cu prezentul nostru de parc s-ar adresa în mod special acestuia. Ceea ce
numim „clasic” nu necesit o depire prealabil a distanei istorice, cci efectueaz el însui
aceast depire printr-o mediere permanent. Clasicul este atemporal i normativ, dar
Gadamer vede i în asta o modalitate de a fi a fiinei istorice (p. 221): contiina istoric
include în continuare i altceva decât este dispus s mrturiseasc de la sine (p. 219).
Eu, tu i Schleiermacher
Hermeneutica nu este o metod. Ea se ocup de întrebrile care fac posibil orice
cunoatere. (p.588) Cea practicat de romantici nu lua îns în considerare natura istoric a
experienelor umane. Schleiermacher credea numai în comprehensiunea celuilalt chiar din
text, la fel ca în raportul dintre „eu” i „tu”. Totul i se prea descifrabil pentru c totul se
reducea pentru el la text. De aceea, înclina s vad explorarea trecutului ca descifrare i mai
puin ca explorare (p. 185). Va fi urmat, pân la un punct, de Wilhelm Dilthey (1833-1911)7.
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Hermeneutica romantic solicita aadar, pe baza pretinsei omogenitii a naturii
umane, un substrat anistoric pentru teoria ei despre comprehensiune: individul care voia s
îneleag ceva era astfel desprins de orice condiionare istoric (p. 219). Gadamer, dimpotriv,
consider c înelegerea nu trebuie gândit în primul rând ca aciune a unei subiectiviti, cât
mai mult ca o inserare într-un eveniment pe care tradiia îl interpreteaz mediind mereu între
trecut i prezent.(p.222) Schleiermacher practica îns o hermeneutic divinatorie prin care se
transpunea în persoana autorului, suprimând din aceast postur orice înstrinare fa text. În
opoziie cu Schleiermacher, Heidegger (1889-1976)8 vorbea de un cerc al comprehensiunii
întemeiat nu pe transpunerea în situaia autorului ci pe anticiparea, pe intuirea sensului
potrivit unor ateptri existente deja în noi din pricina experienelor anterioare i tradiiei. La
Heidegger înelegerea nu se produce nici obiectiv i nici subiectiv, el combinând dinamica
tradiiei cu iniiativele interpretului. Complicitatea cu tradiia nu constituie o, prin urmare, o
simpl premiz sub care ne plasm din oficiu. O producem noi înine înelegând, participând
la survenirea ei mereu într-o alt lumin i împingând-o, la rândul nostru, mai departe. Aa
cum destinatarul unei scrisori înelege vetile dintr-o scrisoare mai întâi prin intermediul
expeditorului, dându-i dreptate fiindc a fost la ”faa locului” i tie oricum mai multe, tot
astfel noi înelegem textele transmise de tradiie pe baza unor expectane de sens ivite din
raportarea noastr prealabil fa de chestiune (p. 224).
Sarcina hermeneuticii nu este aceea de a elabora o metod a înelegerii (adic a cuta,
psihologic, secretul individualitii cum voia Schleiermacher) ci de a elucida condiiile în
care se petrece aceast înelegere (p. 226). Îns nu toate aceste condiii in de un „procedeu”
sau o metod: ele sunt mai curând date, preexistente. Interpretul nu dispune în mod liber de
prejudecile i preconcepiile care îi domin contiina i nu poate distinge între cele care îl
ajut în înelegere i cele care i-o obstrucioneaz. Înelegerea era gândit în romantism ca
reproducere a unui act creator originar. De unde i subordonarea comprehensiunii fa de
necesitatea de a înelege un autor mai bine decât s-a îneles el însui. E un principiu care
inea de estetica geniului, de sinonimia între autenticitate, adevr i creaia incontient,
spontan. Gadamer crede c înelegerea ulterioar care dispune de o superioritate principial
în faa produciei originare i poate fi, de aceea, formulat ca o înelegere mai bun, nu deriv
din contientizarea postum care duce la o identificare cu autorul (cum credea
Schleiermacher), ci circumscrie, dimpotriv, o diferen insurmontabil între interpret i
autor, o înstrinare reieit din distana istoric. Fiecare epoc va fi nevoit s se îneleag pe
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sine într-un text transmis prin tradiie, s se înscrie deci, în ea. Adevratul sens al unui text,
sub forma în care îl interpeleaz pe interpret, nu depinde de autorul i publicul su iniial. Sau
cel puin nu se epuizeaz în acest raport iniial. Cci respectivul sens este codeterminat mereu
i de situaia istoric a interpretului, de totalitatea evoluiei istorice. Sensul unui text îi
depete totdeauna autorul. De aceea, înelegerea nu este doar un comportament
reproductiv, ci i unul în permanen productiv. Este o idee care disloc principiul criticii
obiective din epoca Luminilor, fundamentând-o pe estetica geniului. Comprehensiunea nu
este, în realitate, o mai bun înelegere, nici în sensul unei competene superioare datorate
unor obiective mai bine precizate, nici în sensul unei superioriti de principiu, de care ar
dispune actul contient al criticii în faa gestului incontient al creaiei. Dac înelegem, o
facem mereu altfel (p. 226). E o abordare care arunc în aer hermeneutica romantic.
Atunci când nu se mai vizeaz individualitatea i intenia lui, ca în romantism, textul
nu mai este îneles ca o simpl expresie a vieii. Este considerat potrivit preteniei sale de
adevr. Faptul acesta era într-o vreme de la sine îneles, dar a fost discreditat de cotitura
psihologic pe care hermeneutica i-o datoreaz lui Schleiermacher i contiinei exaltate de
istorism. S-a revenit la „normal” dup declinul istorismului, o dat cu mutaia fundamental
impulsionat, în secolul XX, de Heidegger. Începând cu el, timpul nu mai era, în primul rând,
un abis despritor i creator de distan peste care trebuie construit o punte. Era, mai
degrab,

fundamentul survenirii în care se înrdcineaz prezentul. Prin urmare, dup

Heidegger, distana istoric nu e ceva ce trebuie depit. Aceasta era, în primul rând,
presupoziia naiv a istorismului, care credea c ar fi necesar o transpunere în spiritul unei
epoci, practicarea unei gândiri în termenii i potrivit reprezentrilor acelei perioade, pe motiv
c noiunile prezentului nu ar putea conduce la atingerea obiectivitii istorice. În realitate,
distana temporal nu este o prpastie, un interval de timp fiind umplut de continuitatea
cutumei i a tradiiei în lumina crora ni se înfieaz întreaga motenire de idei, ateptri i
experiene.
O vreme s-a crezut c o cunoatere obiectiv a istoriei poate fi atins doar din
perspectiva unei anumite distane fa de trecut. Gadamer nu e de acord, dar recunoate c
aceast axiom prezint i unele aspecte fa de care nu ne putem opune. Este adevrat, de
pild, c ceea ce distingem drept fapt esenial apare numai dup ce lum distan fa de
actualitatea nscut din circumstane tranzitorii. Deprtarea ne asigur o imagine sintetic
asupra trecutului i fa de judecile care populeaz prezentul unui eveniment, dovedindu-se
o condiie necesar bunei comprehensiuni istorice. Distana ar filtra amnuntele semnificative
oferindu-ne, în schimb, o înlnuire mai precis a evenimentelor, un tablou mai compact, mai
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coerent. Cu alte cuvinte, comenta nemulumit Gadamer, interesul istoricului ar trebui suscitat
numai de ceva îndeajuns de lipsit de via. (p.227) Întrebarea este dac problema
hermeneutic se epuizeaz o dat cu aceast distan temporal care mumific faptul analizat,
lipsindu-l de mizele extraacademice. Într-adevr, ea permite emergena deplin a adevratului
sens al întâmplrilor i semnificaiilor. Îns epuizarea sensului adevrat ce rezid într-un text
sau într-o creaie artistic nu se încheie aici, constituind, în realitate, un proces infinit. Luând
distan nu eliminm numai unele surse, mereu noi, de eroare astfel încât s se ajung la
filtrarea sensului adevrat din mijlocul unui mediu tulbure. Avem de-a face cu apariia
permanent a unor noi izvoare ale înelegerii care dezvluie conexiuni de sens nebnuite.
Distana istoric, subliniaz Gadamer, nu are o dimensiune ferm, ea modificându-se i
lrgindu-se continuu. Ea nu provoac numai atrofierea prejudecilor cu o natur aleatorie
ci permite reliefarea celor care dirijeaz o înelegere real (p. 228). Iar scoaterea la lumin a
unei prejudeci implic, în mod evident, suspendarea valabilitii ei. Cci atâta timp cât o
prejudecat ne determin nu avem cunotin de ea i nu o considerm ca atare (p. 228).
Gadamer critic obiectivismul istoric, redescoperind eficacitatea, ea însi istoric,
schimbtoare, a modurilor în care ni se transmit i transmitem, la rându-ne, nite tradiii de
interpretare. Comprehensiunea se identific, din acest punct de vedere, cu acea distanare prin
care discernem adevratele efecte ale unor cauze istorice (p. 229). Naivitatea istorismului a
constat îns în ignorarea propriei istoriciti, a propriului context în care se manifesta, mizând
în zadar pe caracterul tiinific al tehnicilor sale. Or, dac o investigaie veritabil este
obligat s ia în considerare propria ei istoricitate, ea nu va mai goni dup fantasma unui
obiect de studiu fa de care s fie complet neutr i nu va mai tinde ctre o cercetare despre
care crede c progreseaz neîncetat. Va înva, în schimb, s recunoasc în acest obiect de
studiu alteritatea a ceea ce îi este propriu (p. 229). Obiectivismul istoric se apropie aici de
statisticile care constituie un instrument de propagand pentru c „las s vorbeasc faptele”,
simulând o obiectivitate dependent, în realitate, de legitimitatea întrebrii la care aceste
statistici rspund (p. 230). Gadamer asociaz aceast limitare cu ideea de orizont: suntem între
limitele lui i se mic o dat cu noi (p. 230).
În ochii istoricului una din slbiciunile filologului, de altfel apreciat de ctre romantici,
este aceea c îi privete textul asemenea unei opere de art, suficient siei. Plasându-se în
opoziie cu Schleiermacher, Wilhelm Dilthey spunea c filologia ar vrea s vad pretutindeni
o existen împlinit în sine. Dimpotriv, istoricul trebuie s pun cap la cap frânturi de trecut
i s controleze textul documentului cu ajutorul unor date „din afar”, cu mijlocirea unor
interpretri motenite. În cazul în care o lucrare poetic transmis prin tradiie produce
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impresie asupra istoricului ca simplu individ, acest lucru nu are o relevan hermeneutic
pentru el, ca cercettor. În aceast ultim ipostaz, el nu se poate concepe ca destinatar al
textului liric. Interogheaz documentul mai curând în ceea ce acesta nu dorete s ofere din
proprie iniiativ, istoricul trebuind s interpreteze tradiia într-un sens diferit de cel pe care
textele îl reclam de la sine. Caut, altfel spus, realitatea pe care documentele o exprim
involuntar. Gadamer

este de prere c aici asistm aici la împlinirea conceptului de

interpretare, cerut acolo unde sensul textului nu poate fi îneles direct i unde suntem
neîncreztori fa de ceea ce el înfieaz în mod nemijlocit (p. 255). Contiina istoric a
modificat cu timpul i atitudinea filologic, aceasta renunând la ideea c textele sale dispun
de o valoare normativ, în sine. Nu mai vedea în ele modele ale rostirii, citindu-le din
perspectiva lucrului pe care acestea îl vizau, cu alte cuvinte cu ochii istoricului. Filologia a
devenit astfel o tiin auxiliar a istoriei, cu atât mai mult cu cea din urm se dedica tot mai
mult antichitii. Înelegerea însemna pentru filologi altceva, mai precis inserarea unui text dat
în istoria unei limbi, a unei forme literare, a unui stil. Iar aceast mediere ducea, în cele din
urm, la o integrare în ceea ce Gadamer numete „totalitatea înlnuirii istorice a vieii”.
Graie prefacerilor petrecute în filologie, decdea i ideea c antichitatea exprim artisticul în
mod exemplar, nu numai ca for poetic i frumusee a rostirii, ci i ca adevr superior
(p.256).
Cititul, marele noroc al scrisului ?
Un cititor nu citete niciodat doar ceea ce i se înfieaz într-o scriere. În orice
lectur se consum mai curând o aplicare, astfel încât cel care parcurge un text este prezent el
însui în sensul pe care îl percepe. Hermeneutica romantic considera, greit, c înelegerea
se întemeiaz pe transpunerea de sine în cellalt, pe împrtirea nemijlocit a unuia din
altul. Înelegerea a ceea ce o persoan spune înseamn înelegerea în interiorul limbii i nu o
transpunere în cellalt, ori refacerea tririlor acestuia, cum credeau romanticii (p. 287).
Tradiia scriptural nu este fragmentul unei lumi trecute ci se ridic deasupra acesteia,
în sfera sensului pe care îl pstreaz pentru totdeauna. Idealitatea cuvântului este cea care
ridic tot ce ine de limb dincolo de resturile unei fiinri conjuncturale i oricum apuse. Cci
ceea ce poart tradiia mai departe nu este o scriere anume, poate o frântur dintr-un întreg
revolut, ci continuitatea memoriei, singura capabil s ne vorbeasc în mod nemijlocit. Acolo
unde tradiia literar ne ajunge din urm nu ne devine cunoscut doar un lucru particular, ci
suntem, à rebours, contemporani cu o întreag umanitate trecut în raportul ei general cu
lumea. Dar dac în locul motenirii literare lsate de o cultur nu dispunem decât de
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monumente mute, înelegerea noastr rmâne mereu incert i episodic: „ nu numim înc
istorie o astfel de veste dinspre trecut” (p. 292).
Vechile documente impun o sarcin hermeneutic doar într-un sens mai larg, pentru c
nu sunt inteligibile în ele însele. Important este problema interpretrii nu doar a descifrrii i
înelegerii în litera lor. Fr îndoial, voina de perpetuare poate supravieui i fr scriere.
Îns numai tradiia scriptural se poate desprinde de simpla dinuire a rmielor unei viei
defuncte, fcând din ea un punct de plecare de la care o existen s permit deducii
retrospective, care s întregeasc o alt existen (p. 292).
Gândindu-ne la tot ce ne-a parvenit prin inscripii i relicve din piatr sau orice alt
material, e clar c voina de dinuire i-a creat o form proprie de perpetuare care nu este alta
decât literatura. În cadrul acestei literaturi nu se asigur doar o trinicie a monumentelor i
semnelor. Literatura i-a cucerit o simultaneitate proprie cu orice prezent. A o înelege nu
presupune, în primul rând, o retrospectiv asupra unei viei trecute, ci participare prezent la
ceea ce s-a spus în trecut. Aici nu e vorba de un raport între persoane, între cititor i autor
(care de cele mai multe ori nu se cunosc reciproc niciodat) ci de participare la comunicarea
pe care o propune textul. Sensul a ceea ce este spus se dovedete viu i actual, acolo unde
reuim s înelegem ceva, cu totul independent de faptul c suntem capabili s vorbim sau nu
despre autor ori s folosim textul ca izvor istoric.(p.293) Sarcina iniial a hermeneuticii
fusese înelegerea textelor. Abia Schleiermacher a fost cel care a diminuat, pentru o vreme,
caracterul esenial al fixrii scripturale, considerând c înelegerea se realizeaz foarte bine i
în cazul discursurilor orale, unde chiar i-ar atinge deplintatea. S o recunoatem, cotitura
psihologic adus de el în hermeneutic a blocat pentru o vreme dezvoltarea dimensiunii
istorice a fenomenului hermeneutic. Astzi îns nu ne mai îndoim de faptul c fixarea în scris
provoac desprinderea scrierii de autorul ei i ridicarea textului într-o sfer a sensului din care
se împrtete oricine tie s citeasc. Desprins de factorii emoionali ai exprimrii i vestirii,
sensul unei consemnri scrise este doar ceea ce rmâne mereu identic, neschimbat, în ciuda
mai multor reluri. Înelegerea prin lectur nu este repetarea a ceva ce aparine trecutului, ci
participare la un sens contemporan cu ultima citire (p. 293). Concluzionând, scrisul este
vorbire înstrinat, iar literatura una din ipostazele voinei de a da mai departe (p. 295).
Istoria unui dublu discredit: dialogul i retorica
Dac hermeneutica lui Paul Ricoeur accentueaz rolul pe care naraiunea îl are în
conservarea acelor sensuri pe care noi le dm istoriei, hermeneutica lui Hans Georg Gadamer
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mizeaz, pe dialog i pe certitudinile sociale oferite de acesta. În cele ce urmeaz, înfim
câteva din argumentele marelui gânditor german.
Dei nu exist o limb comun pentru toi, ea având, invariabil, propria ei istoricitate,
ne putem totui înelege dincolo de limitele indivizilor, ale popoarelor, ale timpurilor:
obiectele i fiinele din jurul nostru ni se par atât de familiare doar pentru c vorbim despre
ele, pentru c ne consolidm cunoaterea prin banale, cotidiene schimburi de impresii. Felul
cum este un lucru se arat abia atunci când discutm cu alii despre el. În aceeai ordine de
idei, Gadamer mai observ c în orice strdanie de a spune adevrul se afl certitudinea c nul putem spune fr adresare, fr un rspuns i, prin aceasta, fr un consens cu interlocutorul
nostru. Lucrul cel mai uimitor în esena limbii i a dialogului este îns acela c nici unul
dintre noi nu cuprinde întregul adevr în gândirea noastr izolat (p. 408).
Limba nu st alturi de art, drept i religie ci constituie mediul susintor pentru toate
aceste fenomene (p. 419). Din aceast cauz, arta i istoria se sustrag unei înelegeri
definitive, realitatea limbii coninându-le pe amândou. Limba interpreteaz experienele
noastre în lume, mediind între posibilitatea unei cunoateri infinite i putinele noastre
restrânse de a îngurgita aceast cunoatere. Interpretarea lumii prin intermediul limbii nu
avanseaz progresiv ctre un sens dinainte vizat. Este, la fiecare pas al ei, o reprezentare a
acestui sens (p. 422). Limba este atotcuprinztoarea stare de preinterpretare a lumii: înaintea
oricrei gândiri critice lumea noastr este deja interpretat în limb, cea care ne articuleaz
universul (p. 424). Ea exist sub forma cuvântului adresat cuiva, ea întemeind comunicarea
dintre oameni i creând solidaritate (p. 425). Nu întâmpltor, unul dintre cele mai profunde
imbolduri ale epocii romantice a fost credina în dialog ca surs de sine stttoare a
adevrului. Generaia lui Schlegel i Schleiermacher s-a distins, de altfel, prin înflcrata
întreinere a cultului prieteniei, de aici provenind, realmente, aptitudinea pentru genul
epistolar, pentru comunicare în genere, ca trsturi de definitorii ale sentimentului romantic al
vieii (p. 437).
În orice tip de cunoatere suntem înconjurai de limba pe care o vorbim. Cretem,
aflm tot mai multe i în cele din urm ne cunoatem pe noi înine învând s vorbim. A ne
deprinde s articulm cuvinte i propoziii nu presupune doar s numim ceea ce ne înconjoar.
Înseamn s motenim familiaritatea i cunoaterea lumii însi, precum i felul cum ea ne
întâmpin în fiecare noiune pe care ne-o însuim (p. 471). Fenomenul înelegerii poate fi
vzut i ca unul lingvistic pentru c limba este cea care susine permanent caracterul comun al
orientrii noastre prin lume. Cu alte cuvinte, în faptul de a discuta unul cu altul se construiete
mai degrab caracteristica unanim acceptat a lucrului despre care vorbim. Dialogul înltur
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treptat disensiunile, ducând la o viziune proprie tuturor, în care nu mai întâlnim gândirea mea
sau a ta, ci o modalitate, o predispoziie colectiv de interpretare a lumii (p. 497).
Gadamer subliniaz c esenialul în tiinele spiritului nu îl constituie obiectivitatea, ci
relaia prealabil cu obiectul cercetrii. Savantul german tinde s completeze idealul
cunoaterii obiective (stabilit de etosul tiinificitii) cu idealul participrii, o participare la
expresiile eseniale ale experienei umane, aa cum s-au configurat ele în art sau istorie.
Gadamer scrie c modelul dialogului are, pentru aceast form de implicare, o semnificaie
care îi lrgete structura. Cci dialogul se caracterizeaz i prin faptul c ceea ce iese la iveal
în el nu este surprins i afirmat de ctre cineva, astfel încât numai acea persoan s
stpâneasc chestiunea aflat în discuie: participarea la adevr se dobândete în comuniune
(p. 592). Marca distinctiv a experienei istorice o constituie, de altfel, realitatea c ne situm
în interiorul unui proces fr s tim ce ni se întâmpl i abia retrospectiv ne dm seama cum
au stat cu adevrat lucrurile (p. 597).
Caracterul dialogal al limbii las în urma sa punctul de pornire situat la nivelul
subiectivitii individuale, al vorbitorului izolat în intenia de a gsi un sens pe cont
propriu.(p.599) Ceea ce se produce în vorbire nu este o simpl fixare a unui sens ci tentaia de
a ne lsa antrenai mereu în relaia cu cineva (p. 599-600). Vorbirea nu este doar o etalare i
susinere a prejudecilor noastre, ci o modalitate de le arunca în joc, de a le pune la
încercare. Cine nu cunoate experiena pe care o câtigm atunci când vrem s convingem pe
cineva? Conduita dialogal nu se limiteaz la sfera argumentelor i contraargumentelor, prin
schimbul i unificarea crora am putea stabiliza sensul oricrei dispute. Conteaz i
potenialitatea dezacordului care continu s reziste, s existe dincolo de orice înelegere
reciproc cu privire la ceea ce am stabilit de comun acord (p. 600).
Cu aceast viziune asupra limbajului Gadamer reface, pe scurt, complicata istorie a
retoricii. Cândva, aceasta susinea un flux al tradiiei care pstra, fr a fi contestat,
cunoaterea mai veche a omului despre om. Totui, nici chiar pentru greci retorica nu trecea
drept tiin. Acelai regim îl avea, de altfel, i istoriografia, ea inând atunci de capacitatea de
vorbi i scrie bine: pe bun dreptate, simpla acumulare de fapte nu putea fi acceptat ca
fundament al tiinei experimentale (p. 590). În concepia grecilor, matematica era atunci
tiina prin excelen. Acesteia i se adugau, abia în epoca modern, constantele naturii, care
luau locul înelepciunii extrase din matematic de ctre antici. Oricum, odat cu Galilei,
începea o nou epoc a cunoaterii tiinifice i o nou idee de cognoscibilitate începea s
patroneze obiectul interogrilor de aceast factur. Este vorba de ideea de metod i de
primatul ei fa de domeniul investigat, condiiile cunoaterii metodologice definind
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indubitabil i obiectul cercetrilor. În noile condiii ale modernitii retorica primea, indirect,
un îneles peiorativ, desemnând argumentaia neobiectiv. Acesta e i motivul pentru care
Gadamer vrea s-i redea amploarea iniial, subliniind c ea cuprinde orice form de
comunicare bazat pe putina de a vorbi unii cu alii i ine astfel laolalt societatea uman
(p.589). Se tie deja prea bine c retorica îi pierduse deja prestigiul o dat cu sfâritul
republicii romane, rmânând, în Evul Mediu, un privilegiu al culturii scolastice. Era, totui,
redescoperit în timpul Renaterii, dar cu preul unei adaptri funcionale (p. 560). Retorica a
fost reabilitat (dei tiina modern axat pe dovad, judecat i concluzie o respingea) mai
mult din cauza laturii ei formative, educative, pe care a insistat Ph. Melanchthon. El a avut un
cuvânt greu de spus în învmântul public protestant unde retorica trebuia s transmit
adevruri religioase, s conving, s emoioneze, s fac prezente scene biblice i nu s imite
antichitatea, aa cum fceau umanitii (p. 561).
Melanchthon justifica valoarea retoricii prin faptul c expunerile lungi nu sunt bine
receptate de public dac nu urmeaz o art a ordonrii vorbitului i a clarificrii lucrurilor
obscure. De aici a început apropierea retoricii de hermeneutic, discuiile în jurul alegerii
citatelor semnificative i, în cele din urm, acuzaia de inconsecven, întemeiat pe bnuiala
c orice asemenea selecie coninea i o interpretare cu implicaii dogmatice (p. 562). Reforma
favorizase textul scris, lectura în tcere, preoia universal. Numai c acest gen de lectur este
lipsit de mijloacele accenturii i nuanrii pe care le posed un profesor viu. Abia pietitii
Francke i Rambach vor recunoate c vechiul principiu al retoricii clasice, trezirea afectelor,
este un principiu hermeneutic. Aceleai cuvinte, spuse îns cu tonaliti i gesturi variate,
provoac sensuri diferite. În recunoaterea acestui element inerent predicii se afl tocmai
rdcina interpretrii „psihologice” întemeiate de Schleiermacher i, în ultim instan, a
oricrei teorii a empatiei cu creatorul unei opere de referin. Rambach scria: „interpretul
trebuie s-i apropie spiritul autorului atât de mult, încât el s apar treptat ca al doilea eu al
acestuia” (p. 563). De la cei ca el s-a pstrat, vreme îndelungat, prezumia c motivul central
al oricrei hermeneutici este depirea, însuirea a ceea ce resimim ca strin.
Subordonând interpretarea de texte prejudecilor tiinei moderne, criteriului
tiinificitii mai exact, optm din start pentru o perspectiv reducionist, scrie Gadamer. În
realitate, sarcina interpretului nu este niciodat o simpl descoperire logic-tehnic a sensului
unui discurs oarecare, orice efort de înelegere a unui text coninând deja acceptarea
provocrii constante pe care el o reprezint. Pretenia lui de adevr trebuie s fie presupoziia
întregului demers, chiar i atunci când analiza conduce la concluzia c propoziia avut în
atenie este fals (p. 564).
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În secolele XVII-XVIII legtura dintre retoric i hermeneutic slbise datorit unor
sceptici ca Dannhauer, care las deoparte ceea ce el numete interpretare oratoric spre a
conferi hermeneuticii o infaibilitate similar cu aceea a logicii. Dup el, aceasta ar avea dou
pri, una analitic i alta hermeneutic, ambele învându-ne s descoperim falsul. Îns ele se
deosebesc prin aceea c hermeneutica ne-ar înva s cercetm sensul unei afirmaii, chiar
dac este fundamental fals, în timp ce analitica s-ar ocupa numai de adevrul propoziiei
concluzive mizând numai pe criterii verificate. Hermeneutica s-ar preocupa aadar, de
înelesul propoziiilor, nu de gradul lor de corectitudine. Gadamer consider c acest
raionalism este exagerat, (p. 566) retorica putând activa, în opinia lui, ca o tehnic de
descifrare a textului i descoperire a sensului.
Cuvântul „hermeneutic” (interpretare, traducere, înelegere) era cu mult anterior ideii
de tiin metodic, aa cum a dezvoltat-o epoca modern. La sfâritul secolului XVIII i la
începutul celui urmtor, apariia izolat a cuvântului „hermeneutic” la câiva scriitori arat c
pe atunci expresia (probabil venind din teologie) a ptruns în limbajul general, iar apoi a
desemnat numai atitudinea practic a înelegerii, adic acordul empatic cu cellalt. Acest
lucru este reliefat laudativ în cazul duhovnicului, cuvântul aprând pentru prima oar la
scriitorii Heinrich Seume i Johan Peter Hebel. La fel i Schleiermacher se bazeaz pe faptul
c arta înelegerii ar fi absolut necesar nu numai în raport cu textele, ci i în relaiile cu
oamenii. Astfel, hermeneutica era, la începuturile ei, ceva mai mult decât o metodologie
general a tiinelor spiritului. Ea viza mai ales o aptitudine natural a omului, Gadamer
neezitând s gloseze despre talentul de a vorbi i înelege (p. 576). În fine, hermeneutica poate
fi definit, la rigoare, ca art de a face din nou s vorbeasc ceea ce a fost spus sau a fost
scris. Are un evident caracter cognitiv. Dac în „Gorgias” Platon nu vedea în ea decât o art a
linguirii, la acelai nivel cu arta culinar, în „Phaidros” el îi confer un sens mai profund, de
filozofie a vieii umane marcate de vorbire. Hotrâtoare era diferena, motenit i de
Aristotel, pe care Platon o fcea între tiin (techne) i raionalitatea practic (phronesis)
(p.579). Altfel spus, retorica nu poate fi desprins de dialectic, iar faptul de a convinge prin
cuvinte nu poate fi disociat de cunoaterea adevrului (p. 580). Pe Gadamer îl preocup
utilizarea pe care reformatorii ca Melanchthon au dat-o retoricii, în condiiile schimbrii
modului de a citi sub influena descoperirii tiparului, a respingerii Tradiiei de ctre Reform,
a întoarcerii la Scriptur, a traducerii acesteia în limbile naionale i a doctrinei preoiei
universale. Principala consecin a acestor reevaluri a fost necesitatea de a gsi un alt
îndrumtor al lecturii, care s ia locul reperelor interpretative date de Sfinii Prini.
Apelându-se la retoric, aceasta era transformat astfel dintr-o îndemânare de a spune
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discursuri, într-o art de a le urmri cu înelegere i a desprinde din ele înelesul corect. Cci
scrierea exercit funcia stabilirii univoce a sensului unui text i a autentificrii lui
controlabile (p. 581). Melanchthon a observat c Aristotel i oratorii antici fceau trimitere, la
începutul fiecrei intervenii, la punctul de vedere din care trebuie abordat expunerea. Dar nu
acelai lucru se poate face dac interpretm o lege sau Sf. Scriptur. Sensul lor nu se
determin printr-o înelegere „neutr”, ci pornind de la pretenia lor aprioric de valabilitate.
Interpretarea corect a unei legi este oarecum inclus în aplicarea ei, rostirea concret a unui
verdict juridic nefiind o afirmaie teoretic ci o facere a lucrurilor prin cuvinte. Orice
asemenea punere în aplicare a unei legi depete simpla însuire a sensului ei juridic i
compun o nou realitate. La fel se întâmpl i în cazul artelor reproductive care pun în scen,
creeaz i consolideaz noi realiti (p. 582).
Despre adevr i victimele sale
Oare tiina este singurul purttor al adevrului, se întreab Gadamer? (p.400) Cu cât
demersul tiinei se extinde asupra a tot ceea ce este, cu atât mai îndoielnic ni se pare
capacitatea ei de a pune întrebri care s acopere adevrul lumii în toat vastitatea lui. În ce
msur ine tocmai de tiin faptul c exist atât de multe întrebri al cror rspuns trebuie s
îl tim i pe care ea, totui, ni-l interzice? Ea ignor acele elucidri pe care nu le poate da,
discreditându-le ca lipsite de noim. Cci pentru tiin are sens numai ceea ce satisface
propria ei metod de descoperire i de verificare a adevrului. Nu poate rspunde la
întrebrile pe care concepiile despre lume din filozofie i religie le ridic.
Grecii, Heraclit mai precis, credeau c naturii îi place s se ascund. Rezulta, aadar,
echivalena dintre adevr i neascundere. Lucrurile se menin de la sine în aceast stare, iar
vorbirea are rolul ei în acest „camuflaj”, spuneau anticii. De aceea, spre a ajunge la fiinarea
adevrat este nevoie de o vorbire adevrat, starea de neascundere a fiinrii exprimându-se
în starea de neascundere a afirmaiei. Vorbirea, logosul, este adesea tradus i prin raiune, în
msura în care, pentru greci, ceea ce este pstrat i ascuns în vorbire sunt lucrurile însele, în
inteligibilitatea lor (p. 401). Raiunea lucrurilor se comunic prin vorbire, mai ales când
aceasta ia forma afirmaiei, a judecii. Spre deosebire de celelalte moduri de a vorbi, judecata
vrea s fie doar adevrat, s se raporteze exclusiv la faptul c face vizibil o fiinare aa cum
este ea. Grecii plasau deci, adevrul la nivelul faptului de a arta prin vorbire. Adevrul era o
stare de neascundere, o suprapunere exact a vorbirii la lucrurile desemnate. O judecat e
fals dac las ca în vorbire s se prezinte ceva ceea ce nu se integreaz perfect, „fr rest”, în
adecvarea dintre cuvânt i lucru.
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Forma modern a tiinei realizeaz îns o ruptur hotrâtoare în raport cu formele de
cunoatere ale Occidentului grec i cretin. Ideea de metod este aceea care devine treptat
dominant, idealul tiinific dezvoltat de ea constând în faptul c noi strbatem un drum al
cunoaterii într-un mod atât de contient încât este totdeauna posibil s îl parcurgem din nou.
Methodos înseamn de altfel „drum al urmririi”. Faptul de a putea urmri iar i iar felul cum
au decurs deduciile înseamn a proceda metodic i el caracterizeaz demersul tiinei actuale.
Îns tocmai astfel este întreprins o limitare a ceea ce poate s ridice în genere pretenia de
adevr. Dac numai posibilitatea recontrolrii constituie adevrul, atunci criteriul cu care este
msurat cunoaterea nu este adevrul ci certitudinea ei. De aceea, de la formularea clasic a
certitudinii ca regul, în vigoare de la Descartes încoace, adevratul etos al tiinei moderne
este dominat de faptul c ea admite c îndeplinesc condiiile de adevr numai acele date care
satisfac idealul certitudinii (p. 402). Iluzia verificrii, limitarea cunoaterii la ceea ce poate fi
recontrolat, îi gsete împlinirea în imitarea acestei cunoateri. Modul de investigare al
tiinei este de aa natur încât face imposibil o instan intermediar între cunoatere i
aplicarea ei practic, restrâng totul la un fel de tehnic a confirmrii (p. 403).
Fiecare dintre noi trebuie s accepte ca ideal verificabilitatea tuturor cunotinelor,
dar numai în limitele posibilului. E mai bine s recunoatem c acest ideal este foarte rar atins
i acei cercettori care se încpâneaz s îl ating sfâresc prin a nu reui s ne comunice
ceva cu adevrat important, persifleaz Gadamer. Problema const în raportul dintre
cunoaterea adevrului i exprimarea acestei cunoateri, pentru c el nu poate fi apreciat în
funcie de verificabilitatea informaiilor. De aici vine i neîncrederea lui Gadamer fa de
acele „umanioare” care insist prea mult pe metoda folosit, ca i cum cele enunate în
introducerea unui studiu s-ar respecta

ad litteram pe tot parcursul lui, impunând nite

concluzii la fel de sigure ca rezultatul unei ecuaii.
În acele premise metodologice se interogheaz cu adevrat ceva nou? Sau doar
metoda cu care se lucreaz este doar bine imitat, simulându-se, prin sisteme de note
supraîncrcate, progresul în cunoatere? Trebuie s recunoatem, insist Gadamer, c în
tiinele spiritului cele mai fructuoase realizri depesc cu mult idealul verificabilitii. Nu
este posibil s obii nite informaii noi fr ca prin aceasta s renuni la altele, dintr-un
registru diferit al realitii (p. 404). Nu putem cunoate unele adevruri pentru c suntem
limitai de prejudeci, de „mode”, de o anumit birocratizare a tiinelor spiritului care
mizeaz numai pe un volum finit al cunoaterii, numai pe informaiile pe care ne simim în
stare s le pstrm. „Birocratizarea” trimite la modul în care ajungem la adevr i care ne
îndeprteaz de presupoziiile de la care am plecat, fcându-le s se piard în obscuritatea „de
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la sine înelesului”. De unde i dificultatea de a depi aceste presupoziii i a dobândi
cunotine cu efectiv noi. Cci nu exist nici o afirmaie care s poat fi conceput doar din
perspectiva coninutului pe care îl prezint. Orice propoziie este „motivat”, are presupoziii
pe care nu le declin explicit (p. 405). Când cineva susine o tez pe care nu o înelegem
atunci încercm s lmurim ce întrebare i-a pus el pentru a ajunge la ideea cu pricina:
niciodat sensul unei propoziii nu poate fi gsit cu totul în cuprinsul acesteia (p. 406).
„A fi în istorie” sau geneza unei resemnri
Gadamer subliniaz c istoricitatea (caracterului conjunctural al existenei i
cunoaterii umane) a fost o obsesie german care nu trebuie confundat cu strvechea
întrebare despre esena i sensul istoriei. Evident, faptul c realitile umane se transform
neîncetat, c popoarele se înal i decad a fost dintotdeauna obiectul meditaiilor filozofice.
Grecii, de exemplu, au gândit aceast ascensiune i decdere nu ca pe o esen a fiinei
umane, ci pornind de la altceva, care se pstreaz în orice schimbare, pentru c acel ceva este
adevrata ordine. Modelul dup care se gândea fiina este natura, ordinea cosmic ce se
menine i se înnoiete într-o etern reîntoarcere. În comparaie cu aceast ritmicitate fr
gre, copiind-o pe aceea a anotimpurilor, istoria oamenilor nu era decât una a tuturor
dezastrelor. Abia o dat cu cretinismul se recunotea, ca trstur fundamental, irepetabilul
fiinei umane. Istoria cpta un sens propriu, pozitiv, al mântuirii, care avea s stea la baza
metafizicii istorice a Occidentului. Într-o form secularizat, credina în progres a epocii
iluministe fcea înc parte din aceast concepie (p. 388). Ba chiar ultima încercare
important de a scrie o filozofie a istoriei, aceea a lui Hegel (evidenierea raiunii în istorie) se
înscrie tot în aceast metafizic.(p.388-389) Abia dup prbuirea fundalului metafizic
(întregul destinul uman ascuns în gândirea lui Dumnezeu) problema istoriei devine
determinant pentru contiina existenei umane.
În Critica raiunii pure Kant se întreba dac e posibil o tiin pur a naturii. Pe
urmele lui, Dilthey a vrut o critic a raiunii istorice. Cum i-ar putea dobândi istoria o
îndreptire epistemologic, dup modelul tiinelor naturii? Cartea clasic a logicii
neokantiene în istorie are semnificativul titlu „Limitele formrii conceptelor în tiinele
naturii” i aparine lui Heinrich Rickert. Ea explic, în primul rând, de ce nu cutm în istorie
legiti generale, aa cum se întâmpl în tiinele naturii, ci cutm particularul, individualul.
Ce face ca un fapt oarecare s devin o realitate istoric? Iar rspunsul este urmtorul:
semnificaia lui, adic raportarea la sistemul valorilor culturale ale omului. În cazul unei
astfel de interogri modelul cunoaterii din tiinele naturii rmâne cluzitor în ciuda tuturor
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delimitrilor care se impun. Numai c istoria nu preocup umanitatea ca o problem a
cunoaterii tiinifice ci ca una a propriei contiine a vieii. De asemenea, nu este vorba doar
de faptul c noi, oamenii, avem o istorie, adic o trim în ascensiunea, apogeul i decderea
destinului nostru: puterea timpului care ne trage înainte trezete în noi contiina propriei
noastre puteri asupra acestui timp. Ea ne ajut s dm un sens finitudinii noastre, aducând în
atenie problema istoricitii, cea care a preocupat atât de mult Germania, ara unde
motenirea romantic a fost pstrat chiar în mijlocul elanului tiinific din secolul XIX
(p.389).
Gadamer crede c trebuie s îl citim pe Dilthey împotriva propriei sale
autointerpretri, care e neokantian. El a încercat o întemeiere autonom, filozofic, a
tiinelor spiritului, evideniind principiile care le particularizeaz. i le-a gsit fundamentul
într-o psihologie descriptiv i analitic (Idei pentru o psihologie descriptiv i analitic,
1892). Cu ajutorul psihologiei el depete metodologia tiinelor naturii, dând tiinelor
spiritului o contiin de sine metodologic. Dilthey pare îns dominat de întrebrile
referitoare la posibilitatea tiinei i nu cu privire la ceea ce este istoria. De fapt, el nu se
limiteaz la a reflecta asupra prerilor noastre despre istorie, ci mediteaz la fiina uman,
profund determinat de cunoaterea sa cu privire la trecut. Viaa este pentru Dilthey realitatea
originar i central care trimite la formarea propriilor gânduri i nu la un subiect
epistemologic. Arta, statul, religia i toate valorile îi au originea în ideile i practica de zi cu
zi. De aceea, dac absolutizm o valoare înseamn c nu avem orizont istoric. Cel cu o
asemenea perspectiv tie, de pild, c omorul nu a fost totdeauna socotit mai grav decât
hoia. Vechiul drept german sanciona furtul mai sever decât crima pentru c acesta era
considerat la i nebrbtesc. S ai deci, o perspectiv istoric înseamn s înelegi
relativitatea unor aprecieri care, aparent, se cer acceptate necondiionat. Cu precizarea c
Dilthey nu devine adeptul unui relativism istoric, cci nu relativitatea ci realitatea vieii este
aceea care îl preocup.
Influenat de idei romantice, el a recunoscut c o astfel de înelegere a semnificaiei
amintirilor noastre este structurat cu totul altfel decât demersul cunoaterii din tiinele
naturii. Aici nu se trece de la un lucru la altul i din nou la urmtorul, pentru a se abstrage din
ele generalul, ci fiecare trire este deja un întreg al semnificaiei, un context în sine. Nu
faptul ultim pe care îl triete cineva ar fi cel care desvârete i determin, de fiecare dat,
semnificaia conferit unui eveniment. Sensul unui destin st mai degrab într-o totalitate
aparte, care nu este configurat de sfârit, ci pornind de la un centru generator de sens. Nu în
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jurul ultimei triri ci al tririi hotrâtoare se elucideaz interpretarea istoric, deoarece o
clip poate fi decisiv pentru o via întreag (p. 390).
Tributar aceluiai romantism, Dilthey dezvolt problema sensului recurgând la un
exemplu insolit: felul cum înelegem muzica. O melodie este, ce-i drept, o succesiune de
sunete îns forma ei nu se construiete cu gândul la vibraia ultimului acord. Mai degrab se
merge pe motive semnificative, de la care se cristalizeaz linia melodic. i înelegerea
istoriei pleac de la un centru, sensul istoriei împlinindu-se în istoria universal. Dilthey arat
c „totalitatea” nu este un întreg ipotetic al istoriei desfurate pân în prezent, ci un centru de
la care iradiaz anumite generalizri. Pentru Dilthey înelegerea istoric este o cretere
permanent a contiinei de sine i o lrgire permanent a orizontului vieii. Dar oare istoria
începe cu adevrat, se întreab Gadamer, abia acolo unde omenirea d semne c vrea s
transmit o contiin despre sine însi? (p. 392)
Înelegerea istoric promovat de Dilthey se lauda cu lipsa ei de prejudeci. De fapt,
la captul oricrei critici a surselor se afl totdeauna un ultim criteriu de credibilitate care
depinde de ceea ce considerm posibil i suntem dispui s acceptm ca veridic. Ca i viaa
real, istoria ne vorbete numai atunci când se adreseaz judecilor noastre prealabile despre
lucruri, oameni i timpuri. Orice înelegere a ceea ce este semnificativ presupune deja c
aducem cu noi un ansamblu de prelecturi. Este ceea ce Heidegger, opus lui Dilthey, numete
cerc hermeneutic. Semnificaia nu se deschide deci, cum credea Dilthey, în distanare ci în
aceea c noi înine ne situm în contextul de efecte ale istoriei. Înelegerea istoric este, prin
urmare, experiena efectului i a exercitrii lui mai departe. (p.393)Nu din înelegerea
suveran a lui Dilthey se sporete cunoaterea, arat Gadamer, ci din confruntarea cu trecuturi
care ni se par, pe moment, neinteligibile, strine. Bunoar, nu noi interpretm miturile ci
miturile ne interpreteaz pe noi. Istoria omenirii nu este aceea a dezidolatrizrii lumii, a
disoluiei a mitului, dup cum considera gândirea iluminist, pentru c raiunea nu se face
singur posibil. Ea este doar o ans, o posibilitate istoric care nu se înelege automat pe
sine însi. Rmâne susinut i cuprins de realitile, de ideile preexistente, cu ajutorul
crora o facem explicit (p. 394).
Dosarul istoriei „aa cum a fost”
Schleiermacher sublinia c e necesar s înelegem un scriitor mai bine decât s-a
îneles el pe sine: o formul din care se va contura, pur i simplu, întreaga istorie a
hermeneuticii moderne (p. 150). În descendena lui, Ranke a dus mai departe aceast
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echivalen forat între intuiie, retrire, pe de o parte i exactitate pe de alta9. Aspirând s
scrie istorie universal, coala critic a recunoscut, abia prin Dilthey (nu Ranke ori Droysen)
c înelegere unui text ca produs literar, în funcie de intenia i compoziia lui, nu este tot una
cu valorificarea acestuia ca document, folosit pentru cunoaterea unor istorii mai vaste (p.154)
Dilthey va apela la hermeneutica romantic, dar pentru a o transforma într-o metodic i chiar
într-o epistemologie.
tim c coala istoric îi cptase individualitatea ridicându-se contra lui Hegel i a
concepiei lui despre istoria universal. Împotrivirea a dus-o îns în ambiana filologiei pentru
c aceast alian îi accentua convingerea c nu gândete înlnuirea istoriei universale din
punct de teleologic sau din perspectiv iluminist (ideea unui stadiu final al istoriei care s
permit i o judecat asupra ei). Pentru filologi nu exist îns nici sfârit i nici o exterioritate
a noastr în raport cu istoria universal, înelegerea întregii ei desfurri putând fi obinut
doar din tradiia istoric însi. Deci sensul unui text, conform hermeneuticii filologice, se
gsete numai în cuprinsul acestuia. Gadamer crede c Hegel era mai sincer pentru c
recunotea dependena judecilor noastre de istorie: detaarea obiectului de interpretul su nu
poate susine adevrata sarcin a istoricului, istoria universal (p. 153). Cci istoria nu numai
c nu se afl la sfârit, noi înine aflându-ne în ea, în calitate de subiecte ale comprehensiunii,
asemenea unor verigi condiionate de o înlnuire neîncheiat (p. 155-156). Or, coala istoric
tia c nu poate escamota problema istoriei universale deoarece semnificaia particularului se
definitiveaz doar din perspectiva întregului. Ce-i rmânea atunci de fcut cercettorului
empiric, tiind fiind c o viziunile exhaustive aparin numai filozofiei?
Dup cum am sugerat mai sus, actul de natere al colii critice a fost refuzul filozofiei
lui Hegel, ideea c nu filozofia speculativ ci doar cercetarea istoric poate s conduc la o
perspectiv universal asupra istoriei. Premisa acestei cotituri a fost critica fcut de Herder –
plecând de la lucrarea lui Winckelman, Istoria artei antichitii – la adresa schemei iluministe
(p.156). Vina lui Winckelman era, pe scurt, aceea c ddea un caracter exemplar antichitii
clasice, critica prezentul i îi propunea ca model vechii greci. Or, a gândi istoric, dup Herder,
însemna s acordm fiecrei epoci, un drept de existen propriu. Nuana adus de Herder
este important pentru c e anticlasicist (p. 156). Raionalismul iluminist era transistoric, nu
respecta diferenele, localizând modele numai acolo unde gsea asemnri cu prezentul.

9
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Herder accept exemplaritatea unui asemenea trecut, dar nu ca prototip, ci ca început al unor
noi istorii, comparaii i evoluii (p. 156).
Iluminismul gândea istoria din perspectiva unui criteriu situat dincolo de ea. Astfel ne
explicm de ce W. Humboldt privea totul prin prisma modelului grec, înelegând prezentul ca
degradare a perfeciunii anticilor. Teologia istoric a epocii lui Goethe, care avea s îl
influeneze i pe Ranke, concepea viitorul drept restaurarea exemplaritii pierdute a vremilor
strvechi (p. 156). Mai moderat, Hegel a vrut s concilieze autoritatea estetic a antichitii cu
contiina de sine a prezentului, proclamând c acesta din urm aduce desvârirea istoriei
(p.156-157). Dar rmânea, totui, la ideea c o gândire istoric presupune un criteriu situat în
afara ei (p. 157). Abia secolul XIX avea s corecteze caracterul anticipativ al construciilor
apriorice schiate de filozofii istoriei, dar fr a se feri cu totul de presupoziiile metafizice. Pe
urmele lui Herder (i nu ale lui W. Humboldt), Dilthey, Droysen i Ranke i-au exprimat
opoziia fa de filozofia istoriei pentru c realitatea, subliniau ei, nu exist pentru a ilustra
idei cum ar fi „esen”, „libertate”, „necesitate”. De ce Herder? El arta c lumea noastr este
o „ordine a consecinelor”, a efectelor unor evenimente, a resimirii acestor efecte, c în
istorie nu avem un scop stabil i identificabil în afara acesteia, c nu exist o necesitate
dinainte recunoscut. Dup Ranke, unitatea de msur între ceea ce a fost i ceea ce urmeaz
este „succesul”, importana dat mai târziu unui fapt oarecare. Gadamer sesizeaz îns c
acest mod de a gândi este tot unul teleologic, dat fiind c ceea ce urmeaz în posteritate
(aprecierea ori uitarea evenimentului) decide semnificaia celor întâmplate la un moment dat.
Tocmai acest „succes” sau „eec” al memoriei istorice face ca o întreag înlnuire de fapte s
devin semnificativ ori lipsit de sens. Structura ontologic a istoriei poate fi teleologic
chiar i în lipsa unui telos declarat, conchide Gadamer, (p. 158) pe urmele celor scrise de
Droysen: continuitatea ine de esena istoriei, cci istoria include, spre deosebire de natur,
factorul temporalitii. Droysen citeaz frecvent afirmaia lui Aristotel despre suflet, care ar fi
o „sporire în sine însui”. În opoziie cu forma repetitiv a naturii, istoria ar fi deci,
caracterizat de o asemenea sporire, intensificare, acest lucru ducând, deopotriv, la
prezervarea i, totodat, la depirea calitativ a lucrului conservat (p. 162).
coala istoric a respins unitatea istoriei rezultat din „spiritul care se împlinete pe
sine în contiina de sine a prezentului”, dar a optat pentru o autodefinire teologic: raporta
cunoaterea noastr finit la un spirit divin cruia lucrurile îi stau la discreie în desvârirea
lor. De aceea, cercetarea istoric ar fi fost doar o cunoatere progresiv, dar limitat. Pentru
Ranke, contiina istoricului este desvârirea contiinei de sine a omului. Cu cât reuete s
cunoasc mai mult i mai ales din punct de vedere istoric, cu atât va gândi mai asemntor lui
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Dumnezeu, nemijlocirea în relaia cu divinitatea putând fi atins, potrivit lutheranului Ranke,
i prin sondarea amnunit a trecutului (p. 163). Din ea ar trebui s rezulte compasiunea,
„complicitatea cu cosmosul” (p. 164). Or, tocmai acest lucru îl intereseaz pe istoric: pe de o
parte s nu raporteze realitatea la concepte, iar pe de alta

s nu se abin a înelege

manifestrile vieii drept expresii ale divinitii, ale vieii cosmice. La Ranke (un hegelian care
se simea apropiat de poei, adic de abandonarea în voia contemplrii lucrurilor, de atitudinea
epic a celui ce caut basmul istoriei lumi), cosmosul este îns un univers interior. Poetica se
regsea, în opinia acestuia, i în istorie, de vreme ce Dumnezeu este prezent în toate, nu sub
forma concepte abstracte ci sub aceea a „reprezentrii exterioare”, vizibile i chiar palpabile
(p.164). Recursul la comportamentul poetului, care îl mulumea pe Ranke, devenea în cazul
lui Droysen insuficient. Abandonarea de sine în contemplare sau naraiune nu conduce ctre
realitatea istoric, aprecia cel din urm. Cci poeii plsmuiesc o interpretare psihologic a
evenimentelor, iar în realitate mai acioneaz i alte elemente decât personalitile. Ei trateaz
realitatea trecutului ca i cum aceasta ar fi voit i plnuit astfel de indivizi activi. Îns
„intenionarea” ei nu conine nicidecum concretitudinea istoriei. De aceea, voina indivizilor
nu este obiectul propriu-zis al înelegerii istorice, interpretarea lor psihologic neputând
accede la sensul evenimentelor. Interioritatea persoanei este inaccesibil istoricului, credea
Droysen, simpatia sau iubirea nenumrându-se între obiectivele cercetrilor noastre
(p.165).Conceptul de cercetare (forschung) creat de Droysen indic desprirea istoricului de
creaia artistic i de empatia dintre „Eu” i „Tu”. Cercetarea era restrâns acum la
examinarea tradiiei transmise nou, la exploatarea unor izvoare i interpretarea lor mereu
înnoit. Droysen se delimiteaz aici nu numai de idealitatea artei ori de empatie, ci i de
metoda experimental a tiinelor naturii. Ideea de cercetare intra în opoziie cu „tiina”
secolului XVIII ori „doctrina” secolului XIX, plecând de la sugestia de explorare a unor
teritorii necunoscute. Cu cât plete fundalul teologic i filozofic al lumii cu atât tiina este
gândit tot mai mult ca înaintare în necunoscut. Numai c, spre deosebire de tiinele naturii
cercetarea istoric nu se bucur de univocitatea lucrului vzut cu proprii ochi. Cercetm,
fatalmente, ceea ce nu mai putem vedea.
Schleiermacher mizase pe o filozofie panteist, pe teoria romantic a comprehensiunii,
pe poezie i psihologism. coala istoric i-a rmas tributar, pendulând între empirism i
idealism. Iar cel care a contientizat aceast duplicitate ca problem epistemologic a fost
Dilthey (p. 169). Hermeneutica romantic nu lua deloc în considerare natura istoric a
experienei. Se întemeia pe un concept fundamental al esteticii kantiene, acela de geniu, care
ar crea opera exemplar în mod incontient, la fel ca natura, adic fr s aplice cu
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premeditare anumite reguli ori modele (p. 451). Schleiermacher credea în comprehensiunea
celuilalt chiar din text, la fel ca în raportul dintre eu i tu. Totul este descifrabil pentru c totul
este text sublinia i Dilthey. De aceea, i el înclina s vad explorarea trecutului ca descifrare
i mai puin ca explorare (p. 185).
Mai târziu, în secolul XX, comprehensiunii i se atribuie o structur anticipativ,
Heidegger, crezând c recunoaterea prejudecilor noastre este începutul oricrei
hermeneutici. Motivaia lui era simpl: în ciuda criticilor sale la adresa raionalismului
iluminist, istorismul din secolul XIX a împrtit aceleai cliee, i mai ales acela c el ar
detrona toate prezumiile i cutumele (p. 207). Or, Gadamer crede c principiul cartezian la
îndoielii (nu poate fi considerat cert un lucru care e pus la îndoial) nu poate fi aplicat în
istorie (p. 208). Depirea prejudecilor, exigena global a iluminismului, se va dovedi ea
însi o mare prejudecat. Revizuirea ei, în secolul XX, elibera calea unei înelegeri adecvate
a finitudinii care nu stpânete doar existena biologic ci i contiina noastr istoric (p.211).
De fapt, ideea unei raiuni absolute nu constituie în nici un chip o posibilitate a umanitii
istorice. Raiunea nu exist pentru noi decât ca una istoric, adaptat contextului i
schimbându-se o dat cu el. Cu alte cuvinte, ea nu dispune de autodeterminare, rmânând
mereu dependent de datele asupra crora se exercit. Omul este strin fa de propriul su
destin într-un mod diferit de acela în care îi este strin natura, care nu are contiina propriei
existene. Istoria nu ne st la dispoziie în întregime, noi fiind aceia care îi aparinem într-o
foarte bun msur. Dilthey sesizase acest lucru, dar fr a reui s se desprind de
epistemologia tradiional (p. 212). Cu mult înainte de a ne înelege pe noi înine printr-o
reflecie retrospectiv, facem acest lucru în mod firesc datorit familiei, colii, societii.
Prejudecile individului sunt realitatea istoric a fiinei sale într-o msur mult mai mare
decât raionamentele sale contiente (p. 212).
Insistând pe apartenena interpretului la fenomenul interpretat, Gadamer îi dezvluie
afinitile cu filozofia practic a lui Aristotel, care nu se definea drept o cunoatere de
specialitate, neutr, de expert. Teoria aristotelic presupunea tocmai faptul c noi suntem în
prealabil formai de reprezentrile normative în care am fost educai i care stau la baza
întregii viei sociale. Ceea ce nu înseamn c opiniile noastre se menin neschimbate i c ar fi
necriticabile: viaa social const într-un permanent proces de transformare a ceea ce a fost
valabil pân nu demult. Gadamer susine deci un concept de tiin care nu admite idealul
observatorului imparial, înclinând, prin urmare, spre contientizarea a ceea ce este comun i
îi leag pe toi. Cine vrea s îneleag un lucru aduce deja cu sine nite legturi apriorice cu
acel lucru, o complicitate, o preînelegere sau un acord preexistent cu obiectul cunoaterii
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noastre. Gadamer d exemplul oratorului obligat s porneasc totdeauna de la un asemenea
acord cu publicul su, dac vrea s conving, prin cuvinte i dovezi, într-o chestiune
controversat. Numai cel familiarizat cu zestrea de noiuni a unei tiine descoper i
întrebrile care o duc mai departe (p. 587). Iar disponibilitatea noastr de a asculta noul nu
provine oare, de la vechiul care ne-a câtigat deja? (p. 522)

b. FRANA
Interpretrile date istoriei au ele însele propria istoricitate: nu interpretm oricum,
precizeaz Paul Ricoeur (Eseuri de hermeneutic, 2 vol., traducere de Horia Lazr i Ion Pop,
Cluj, Editura Echinox, 1999)1, ci cu scopul de a explica, de a prelungi i a menine vie tradiia
din care facem parte. Este i motivul pentru care spunem c timpul interpretrii aparine,
oarecum, timpului tradiiei. Dei e îneleas ca transmitere a unui depositum, tradiia moare
dac nu e interpretat în continuu. Motenirile de acest gen nu sunt nite tezaure etaneizate,
trecute din mân în mân fr a fi deschise. Dimpotriv, ele se reînnoiesc chiar prin utilizrile
i reutilizrile care, în aparen, par c le epuizeaz exemplaritatea, valoarea de model, zestrea
de experiene. Tradiiile triesc din interpretri succesive. Ricoeur caut, prin urmare, un timp
al sensului care s încrucieze cele dou temporaliti, cea care transmite i cea care
reînnoiete. Ipoteza lui de lucru este c valenele acestui timp sintetic au ceva în comun cu
constituirea semantic a simbolului, tiut c d sens prin mijlocirea altui sens. În semantica
simbolului, sensul primar, literal, adesea fizic, trimite, indirect, la un sens figurat, spiritual,
existenial. Simbolul spune mai mult decât pare c reuete la prima vedere. Or, problema lui
Ricoeur este de a descifra raportul dintre plusul de sens i încrctura lui temporal. Vizeaz,
deliberat, un timp al simbolurilor i nu al miturilor pe motiv c funcia social a celor din
urm nu epuizeaz bogia de înelesuri a fondului simbolic, susceptibil de a fi refolosit
într-o alt epoc, într-o alt „constelaie“ de legende. Mai mult, aranjarea mitului sub form
de povestire presupune un început de raionalizare care limiteaz puterea de semnificare a
simbolului. Plecând de la mrturisirea rului în cultura ebraic, Ricoeur discerne trei niveluri
semnificante: nivelul primar al experienei pcatului; nivelul mitic, fabulatoriu, memorialistic
al istorisirilor despre pcat; nivelul livresc, sacerdotal, al dogmatismelor mitologice. Ricoeur
este convins c rezerva de sensuri a simbolurilor primordiale e mai bogat decât cea a
simbolurilor mitice i cu atât mai mult decât cea mitologiilor raionalizante. Trecând de la
simbol la mit i apoi la mitologie ne deplasm de la un timp ascuns, incomensurabil,
„necivilizat“ la un altul strict reglementat, uzat, srcit de semnificaii. Vedem astfel c
_______________________
1 Textul de faǹǊ a apǊrut ca recenzie, sub titlul Mit ǵi simbol în textele sacre, în "Xenopoliana",
X, 1-4/2002, p. 162-166.
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tradiia înstrinat de simbol i îndreptat ctre mitologia dogmatic se situeaz pe traiectoria
acestui timp epuizat: devine motenire, depozit, raionalizându-se. Orice tradiie îi pierde
puterile mitologizând simbolul. Ea nu se revigoreaz decât cu ajutorul interpretrii dispuse s
reia drumul în sens invers, de la timpul consumat la cel ascuns, primordial, cu alte cuvinte
întorcându-se de la mit la simbol i la rezervele de sens ale acestuia.
Ricoeur pledeaz pentru accepia tradiional a hermeneuticii asociate cu exegeza,
definind-o ca disciplin care îi propune s îneleag un text începând cu intenia lui, cu ceea
ce vrea acesta s comunice. Hermeneutica lui este, în felul ei, o genealogie, dar care nu ne
duce la o origine temporal ci la un nucleu virtual de semnificaii. Întemeiat pe
fenomenologie (descrierea semnificaiilor implicate de experien în general, fie c e vorba de
experiena lucrurilor, a valorilor sau a persoanelor) ea pune în discuie atât conceptul de
simbol cât i practicile de simbolizare, cu alte cuvinte nite limbaje care numesc ceva pe cale
direct pentru a desemna altceva pe cale indirect.
Studiul lui Ricoeur are ca punct de plecare noiunile de sincronie i diacronie dezvoltate de Levi-Strauss în Antropologia structural. Ce înelegem, totui, prin „structuralism“?
Este o teorie care semnaleaz coduri culturale în msur s traduc mesaje în termenii altor
coduri dar i s exprime, în propriul lor sistem, impulsurile primite din partea unor sisteme
diferite. Or, mitul tinde s se identifice cu un cod care reglementeaz schimbrile în sensul
perpeturii sale. Sistemul mitic i reprezentrile pe care acesta le pune în micare servesc la
stabilirea unor raporturi de omologie între condiiile naturale i cele sociale sau, mai precis, la
definirea unei legi de echivalen între contraste semnificative, situate în mai multe registre:
geografic, zoologic, botanic, religios etc. Pentru mitologia ebraic explicaia structural este,
fr îndoial, lmuritoare dar reprezint un strat expresiv de nivelul al doilea, subordonat
surplusului de sens pstrat în fondul simbolic: mitul lui Adam, de exemplu, e secundar în
comparaie cu noiunile de „pur“ i „impur“, conturate din experiena cultului i a penitenei.
Ricoeur urmrete o unitate de intenie, o „luare împreun“ a elementelor entropice care
certific acea mentalitate aflat, bunoar, la originea teologiei simbolice medievale. Oamenii
din epoc nu confundau, arat Ricoeur, nici lucrurile nici planurile dar aveau pentru toate un
numitor comun, un loc de contact al lumii profane i al celei sacre. Cum principala
caracteristic a simbolului este polisemia, diversitatea de sensuri, el nu îi poate îndeplini
menirea decât numai într-o economie a ansamblului. Natura simbolizeaz orice, în orice
cultur dar pentru cei din Evul Mediu ea nu transmitea nimic dac nu îi gsea prototipurile în
Biblie. Simbolurile se manifest, este adevrat, în afara gândirii logice, univoce dar, în acelai
timp, numai în interiorul unei ordini care le limiteaz, le articuleaz i le disciplineaz
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semnificaiile. Analiza structural nu poate decurge, crede Ricoeur, în absena înelegerii
hermeneutice a transferurilor de sens. În acest fel, sondarea structurilor nu e exterioar unei
anchete care i-ar propune s gândeasc plecând de la simboluri.
Opoziia fa de structuralism pleac de la tendina acestuia de a considera textul în
sine, fr ancorri în realitatea palpabil. Ricoeur îi reproeaz lui Levi-Strauss generalizrile
originate în analiza gândirii slbatice care nu e atât exemplar cât mai mult extrem, la
cellalt pol aflându-se, la fel de gritoare, credina ebraic reînnoit la nesfârit i conservat
tocmai prin acceptarea propriei istoriciti. Or, modelul structural poate fi extins dincolo de
entitile textuale, la toate fenomenele sociale, pentru c aplicaia sa nu e limitat, crede
Ricoeur, la semnele lingvistice, ci se face simit la toate felurile de semne analoage cu cele
lingvistice. Autorul descoper veriga intermediar dintre modelul textual i fenomenele
sociale chiar în noiunea de sistem semiologic deoarece funciile semiotic ori simbolic,
aprute din substituirea lucrurilor prin semne, nu sunt doar suprastructuri ale vieii sociale ci
temelia ei autentic. Conform acestei funcii generalizate a semioticului, nu numai funcia
simbolic este social ci însi societatea se manifest ca fiind, inevitabil, una simbolic.
Dac urmm aceast sugestie dat de autor trebuie s recunoatem c explicaiile corelative,
tipice modelului structural, sunt cu totul diferite de cele frecventate în modelul cauzal clasic,
mai ales dac interpretm cauzalitatea în termenii lui D. Hume, ca pe o succesiune regulat de
fapte anterioare i urmtoare, fr nici o legtur logic, intern, între ele.
A înelege un simbol înseamn a-l reaeza într-o totalitate omogen, mai vast decât
el, care „leag“ universul simbolurilor dându-i consistena unei „lumi“. Uneori, autorul
desfoar valenele multiple ale aceluiai simbol pentru a-i proba caracterul inepuizabil.
Alteori, încearc s îneleag un simbol prin prisma altuia, conform analogiilor aplicate
tuturor simbolurilor afine cu simbolul studiat. Altfel spus, vrea s îneleag simbolul
cercetând manifestri conexe ale sacrului, cum ar fi ritul sau mitul. În sfârit, un ultim mod de
a-i apropia simbolistica const în a arta cum un acelai simbol unific mai multe niveluri ale
experienei sau ale reprezentrii: exteriorul i interiorul, concretul i imaginabilul. Dup
Ricoeur, a interpreta înseamn a lsa s apar o coeren. De fapt, vrea o conciliere între
structuralism – care încerca s obiectiveze i s despart gândirea subiectiv a cercettorului
de structura instituiei investigate – i hermeneutica descalificat, pân atunci, ca meditaie cu
vagi resorturi tiinifice. Structuralismul deine aici locul unei lecturi strict conjuncturale, „de
escort“, de intermediere. Ricoeur îl folosete ca explicaie punctual, limitat, a fenomenelor,
urmând ca ulterior s îi extind deduciile pe cont propriu, din aproape în aproape.
„Contiina validitii unei metode nu se poate despri niciodat de contiina limitelor ei“,
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sublinia Ricoeur. Pentru început, stabilete c, spre deosebire de tiin care d forma de
eveniment nou unor structuri, gândirea mitic creeaz structuri bricolând reziduuri sau resturi
de evenimente din reprezentrile colective anterioare.
Sensul inând de configuraia celor relatate, gândirea mitic e prizoniera unor evenimente sau experiene pe care le dispune i redispune fr încetare pentru a-i da un rost.
Astfel se explic de ce societile arhaice sunt atât de vulnerabile în faa neprevzutului care
le disturb, instabilitatea sistemului totemic rezultând chiar din structura lui sincronic. Istoria
mitului se înscrie deci, în lupta structurii contra evenimentului, în efortul de anulare a
perturbrilor produse de factorii istorici prin transformarea trecutului într-o combinaie de fapte
ce se reflect mutual. Sarcina de a articula timpul mitic, aflat în afara devenirii, cu ritmurile
anotimpurilor i cu înlnuirea generaiilor îi revine ritualului. El se pronun asupra
diacroniei îns face acest lucru tot în termeni de sincronie cci simplul fapt de a celebra
echivaleaz cu schimbarea trecutului în prezent. Pentru înelegerea Vechiului Testament
hotrâtoare nu sunt clasificrile sau nomenclaturile ci evenimentele fondatoare organizate în
trei nuclee de sens: primul este Potopul, al doilea cuprinde faptele petrecute între eliberarea
din Egipt i ajungerea în Pmântul fgduit, iar al treilea e centrat în jurul temei Unsului lui
Dumnezeu i al misiunii lui David. Dup cum uor se poate observa, suntem îndreptii s
vorbim de un primat al istoriei în cultura vetero-testamentar, toate raporturile lui Yahve cu
Israel fiind semnificate prin i în evenimente care nu au lsat nici o urm de teologie
speculativ. Reinterpretarea de ctre fiecare generaie a fondului de tradiii confer înelegerii
istorice un caracter la fel de istoric i d natere unei dezvoltri constante ca semnificaie dar
dificil de proiectat într-un sistem sincronic. În gândirea ebraic reformularea istoriei în acord
cu tradiia o ia totdeauna înaintea reevalurilor intelectuale i teologice. Ar fi deci eronat s
înelegem mrturisirea de credin ebraic pe baza unor categorii prestabilite care, dei foarte
obinuite pentru noi, nu au de-a face cu acelea de la care poporul ales i-a ordonat propria-i
gândire teologic. Miturile Facerii i Cderii – cldite pe un prim strat simbolic – nu îi
epuizeaz sensurile în aranjri omoloage cu cele sociale. Doar aa trebuie s înelegem critica
pe care Ricoeur o aduce structuralismului, opunând temporalitatea sincronic dar „fisurat“ a
miturilor totemice temporalitii neîntrerupte, mereu reinvestite cu sens, a miturilor ebraice.
În eseurile de fa Ricoeur se refer i la noiunea de relaie social unde fiecare
individ nu numai c ine seama de reacia celuilalt dar îi motiveaz comportamentul cu
ajutorul unor simboluri i valori care nu exprim obinuine private ajunse, cu timpul, notorii,
ci reguli publice dintotdeauna. Gsete chiar nite apropieri între aciunea social i
funcionarea limbajului: aciunea nu are sens decât condus de norme a cror menire este s
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perpetueze un cod cultural. Sensul unei îngenunchieri, de exemplu, depinde de sistemul de
convenii care d îneles acestui gest. Împreun cu Clifford Geertz vorbete despre medierile
simbolice gândite s structureze aciunile colective în aa fel încât faptele individuale s se
semnifice reciproc. Putem interpreta un comportament ca semnificând ceva în funcie de o
anumit regul simbolic, fr ca cea din urm s implice ideea de constrângere. Normele doar
ordoneaz aciunea, o prefigureaz, dându-i form i îneles. Înainte de a fi interpretate,
simbolurile sunt interpretante ale conduitelor noastre.
O aciune de mare relevan dezvolt nite semnificaii actualizabile i în alt situaie
decât cea în care s-a produs gestul primordial. Cu alte cuvinte, înelesurile unui eveniment
depesc condiiile sociale ale producerii sale i pot fi reiterate în alte contexte socio-istorice.
Aici Ricoeur gsete prilejul de a sublinia caducitatea teoriei marxiste care vedea în
suprastructura cultural efectul unei infrastructuri economice strict delimitate din punct de
vedere istoric. Or, nu este oare o trstur fundamental a marilor opere culturale faptul c ele
transcend contextul apariiei lor dovedind autonomia aa zisei suprastructuri? Din constatarea
autonomiei deduce i definirea deosebit de nuanat a ideologiei, mai întâi ca reprezentare
integratoare i abia mai târziu ca mistificare a realitii. În opoziie cu Marx, care o leag
numai de lupta de clas, Ricoeur consider c ideologia este un fenomen de nedepit al vieii
comunitare: societile în care trim au dintotdeauna o constituie simbolic, de regsit în
interpretri, imagini i reprezentri ale legturii sociale însei. Nu crede, aadar, în
eventualitatea unei cercetri neideologice a ideologiei, care s-ar lovi de imposibilitatea de a
atinge un moment zero al comunitii, o realitate anterioar simbolizrii „contractelor“
sociale. În ciuda acestui scepticism, accentueaz profilul ideologiei comparând-o, în aspectele
ei secundare, cu un fenomen atât de apropiat ei în manifestrile lui primare: utopia.
Ideologiile aparin claselor dominante, fiind contestate de clasele dominate sau în ascensiune,
mai înclinate ctre utopie. Ideologiile privesc înapoi, utopiile privesc înainte. Ideologiile se
acomodeaz cu realitatea, o legitimeaz, utopiile o neag, o distrug.
Potrivit lui Ricoeur, a deconstrui un mit înseamn a readuce logica aciunii sale în
propria-i sfer de validitate, îndeprtând-o de semnificaiile ei ontologice, teologice. În plus,
autorul opereaz o distincie între demistificare i demitologizare. Prima e tot una cu a
recunoate mitul ca ficiune i a renuna la el. A doua pretinde recunoaterea mitului ca mit în
vederea eliberrii fondului simbolic pe care acesta îl deine dar nu îl valorific.
Demitologizarea mai cere s descoperim distana ce desparte cultura noastr i aparatul ei
noional de cultura în care s-a exprimat prima oar ritul sau gestul adoptat de noi. Prin urmare
nu definim mitul ca simplu negativ al tiinei ci recunoatem în el o modalitate de a invada i
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a „mundaniza“ lumea de dincolo cu realiti familiare, tangibile. Demitologizarea restituie
mitului intenia iniial, fiind animat de dorina de a-i înelege mai bine un text i a-l
interpreta, adic a raporta reprezentrile lui obiective la înelegerea de sine care se arat i,
totodat, se ascunde în el. Demitologizm doar în conformitate cu intenia mitului, care
vizeaz mai multe decât recunoate formal. Mitul nu exprima, în opinia lui Marx, decât
proiectarea puterii umane într-o lume de dincolo fictiv. Dimpotriv, filosoful francez vede în
el procesul de luare în stpânire de ctre om a originii i finalitii lui prin mijlocirea susnumitei mundanizri a religiosului, urmate, în ordine, de o anumit distanare de sine,
obiectivare i, mai apoi, reasumare.
Acestea sunt numai câteva din subiectele discutate în cele dou volume propuse acum
publicului român. Cu siguran c parcurgerea lor va oferi cititorului – poate mai avizat decât
noi – i alte prilejuri de meditaie, evident, în funcie de preocuprile fiecruia.
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II. ISTORIE I NARAIUNE
a. FRANA
Într-o lucrare aprut în 1983, Nouveau discours de recit, Gérard Genette vedea
povestirea ca mod de reprezentare a istoriilor, adugând îns distincia dintre evenimentele
povestite i discursul care le povestete: story/discourse, events/text, fabula/discorso.
Contientiza îns faptul c analiza textului narativ ne poate da informaii în legtur cu
ordinea în care se presupune c s-ar fi petrecut evenimentele, dar care poate fi diferit de
ordinea prezentrii lor1. În cazul istoriei, se recomand luarea în considerare a trei nivele de
cercetare: istoria aa cum a fost ea la modul concret, referina, cu alte cuvinte acele aspecte
din trecut pe care le lum ca probe ale viitoarei demonstraii i, în cele din urm, discursul,
punerea datelor strânse într-o povestire plauzibil2. Aceast compartimentare ine cont de
dubla obligaie a istoricului, de a se baza pe o documentaie verificabil, pe urmele lsate de
trecut în texte, i de a da acestor date forma unei istorii3. Relaiile dintre timpul istoriei i
timpul povestirii pot fi urmrite din trei puncte de vedere: raportul dintre ordinea faptelor
povestite i ordinea prezentrii lor; raportul dintre durata evenimentelor povestite i lungimea
povestirii care le este consacrat; raportul dintre numrul de recidive ale unui tip anume de
eveniment i numrul menionrilor lui în cadrul povestirii4. Contrar aparenelor, numrul
textelor în care ordinea evenimentelor petrecute i ordinea aezrii lor în povestire coincid în
mod strict nu este foarte mare5.
Intriga desemneaz ansamblul combinaiilor prin care unele evenimente sunt
transformate în istorie sau, în mod corelativ, o istorie este extras din evenimente. Intriga este
mediatorul dintre eveniment i istorie, esena ei fiind inteligibilitatea. Este procedeul mental
de „luare împreun”, de relaionare a unor aciuni umane care, altfel se dovedeau a fi
eterogene, discordante, lipsite de îneles. Ceea ce înseamn c un fapt anume devine
eveniment numai dac poate contribui la înaintarea unei istorii. Cci evenimentul nu este doar
ceva ce s-a întâmplat, ci i o component narativ6. Adversarii istoriei – povestire au o
1

Oswald Ducrot, Jean Marie Schaeffer, Noul dicionar enciclopedic al tiinelor limbajului, Bucureti,
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Paul Ricouer, De la text la aciune, Cluj, Echinox, 1999, p.14.

noiune naiv despre aceasta, vzând-o numai ca însuire dezlânat de evenimente. Nu îi
recunosc decât caracterul ei episodic, ignorându-i aspectul configurat, cel care constituie baza
raionalitii sale. În acelai timp, se nesocotete distana pe care povestirea o instaureaz între
sine însi i experiena vie. Viaa e trit, istoria este doar povestit7. Naraiunea istoric
trebuie s recompun firul unor întâmplri trecute, astfel încât se spune c fabula, schema de
inteligibilitate propus cititorului, ar imita conjunctura istoric relatat de istoric. Acest
demers recuperatoriu ilustreaz, destul de gritor, funcia referenial a intrigii, aspiraia ei de
a reda realitile istorice cât mai fidel posibil, ca i cum am fi fost la faa locului. i reuete
configurarea, ordonarea cronologic i spaial a unor experiene temporale iniial confuze,
împrtiate, contradictorii, cu ajutorul unor subspecii ale genului epic: simbolul, mitul,
legenda, memoriile ori discursul istoric modern 8. Mai pe scurt, intriga este o sintez a
eterogenului, a evenimentelor disparate, aparent fr îneles9 . Englezii îi spun emplotement,
francezii la mise en intrigue. Aceast perspicacitate a povestirii a mai fost numit funcie
modelizant, deoarece d contur aciunilor de la bun început, le pune într-o ordine care este
deja, în sine, purttoare de cauzalitate, evenimentele care urmeaz prând, eronat desigur, c
explic evenimentele care le-au precedat cronologic dar care, în realitate, nu le-au influenat i
din punct de vedere cauzal. De exemplu una din prejudecile marxiste postula c starea
economiei o reflect pe aceea a culturii, o perioad de dezvoltare economic determinând o
cultur strlucit, iar o epoc de criz provocând o cultur pe msur, decrepit. Or,
remarcabila afirmare a culturii spaniole în secolul XVII tocmai pe fundalul decderii
economice a marelui imperiu creat de Filip II probeaz ideea c simpla succesiune
cronologic dintre dou fenomene nu este, obligatoriu, i una cauzal. În timp ce faptul istoric
este construit, cel mai adesea, în mod echilibrat de ctre specialiti, problemele de interpretare
apar în cazul faptului memorabil, unde cauza ori efectul cunoate o sensibil supraevaluare.
Pentru omul obinuit, strin de etica profesional a istoricului, tentaia de a explica totul în
grab, monocauzal, de a mri importana unui amnunt aleatoriu este foarte mare.
Despre naraiunea istoric spunem, de obicei, c se refer numai la fapte reale i nu la
cele fictive. Este una din naivitile pozitivismului de secol XIX, cci diferenele dintre
realitate i ficiune sunt problematice i neconvingtoare. De fapt, esena istoriei st dincolo
de distinciile mai sus amintite. Este absolut nefondat, spunea Jorn Rusen, s consideri
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ficiune ceea ce nu este un fapt databil, atestabil. Pe de alt parte, Ricoeur arat c istoria se
apropie se apropie de ficiune prin faptul c ea configureaz, adic d contururi unor intrigi pe
care documentele le autorizeaz sau nu, dar pe care nu le conin, la modul propriu, niciodat.
Este deja un truism s repetm c istoria este o tiin care nu are contact direct cu
propriul obiect de cercetare, trecutul, aa cum se întâmpl în cazul biologiei, chimiei,
medicinii. Ea nu dispune decât de rmie de trecut, de aa-numitele documente, pornind de
la care ne imaginm, de pild, viaa de toate zilele în Frana lui Ludovic al XIV-lea. Cu
meniunea c folosim verbul „a imagina” în sensul de reconstituire, de retrospectiv, nu de
ficionalizare. Cu alte cuvinte, istoria i ficiunea se raporteaz la lumea pe care vor s o
reconstituie în maniere foarte asemntoare. Nu pentru c trecutul ar fi ireal, absent, îns
realul trecut este, în sensul propriu al cuvântului, prea puin verificabil10, forându-ne s
apelm la inferen: operaie logic prin care acceptm o judecat a crei valabilitate nu este
verificat direct, doar în virtutea legturilor pe care ea le are cu judeci, considerate ca fiind
adevrate. Pentru Paul Ricoeur, imaginaia nu deriv din percepie ci din limbaj11. Cum
imaginea înseamn a ne juca cu virtualitile, Ricoeur arat c imaginaia este o extindere de
sens aidoma metaforei sau oricrei alte figuri de stil care exprim un registru al existenei în
termenii altuia, echivalându-le12. Un exemplu, de acum celebru, este metafora utilizat de
Mihail Koglniceanu, în august 1848, la Cernui, pentru a argumenta necesitatea unirii
Moldovei cu ara Româneasc: „cheia bolii fr care s-ar prbui tot edificiul naional”. Un
deziderat politic era tradus în termeni arhitecturali pentru ca oamenii de atunci s-i poat
reprezenta cu exactitate importana unirii prin asociere cu cel mai cunoscut element de
rezisten al construciilor, cheia de bolt. Imaginaia retrospectiv cu care lucreaz istoricul
este mai degrab o metod decât un coninut, ea fiind operaia prin care comparm i
apropiem dou realiti aparent neasociabile13. Comparând dou epoci istorice, noi avasm în
cunoaterea trecutului: nu trebuie s uitm c nu ne formm imagini decât în msura în care le
intuim, le înelegem puin, înainte de a le aprofunda .
Povestirea se prezint ca o înlnuire de vorbe prin care se constituie o comunitate de
cultur, cu sprijinul ei aceast comunitate interpretându-se pe sine pe cale narativ. Povestirea
nu este îns autoexplicativ. Ea conine un amestec de întâmpltor i acceptabil care pretinde
întrebri suplimentare. Întrebarea pus îndeobte de copilul care ascult o poveste, „i dup
10

Ibidem, p.18.
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aceea?” – reflectând fascinaia pentru simpla succesiune a faptelor – este înlocuit, la nivelul
adultului, de preocuparea pentru cauze, motive, corelaii14.
Anumite aciuni ale oamenilor din alte epoci devin evenimente deoarece, metaforic
vorbind, îi întipresc amprenta asupra timpului, altfel spus las „urme” de ordin material sau
scriptic pe baza crora istoricii reconstruiesc trecutul ca i cum ar rezolva un puzzle. Dar cum
s-ar putea întipri un eveniment pe ceva temporal, deci abstract, i nu pe ceva material,
spaial? Explicaia este urmtoarea: timpul social nu este numai ceva care trece, el este i
locul unor efecte durabile, al unor configuraii persistente, de multe ori, chiar prin povestire.
O aciune las o „urm” atunci când contribuie la apariia unor astfel de fabule, devenite, mai
târziu, documente ale cercetrii istorice. Înainte de a fi obiecte de studiu, sub numele de
„evenimente”, faptele oamenilor se produc pur i simplu, ca o pies de teatru în care actorii nu
cunosc scenariul. Acesta este propus, retrospectiv, de istoricii care aleg elementele
semnificative pentru a le pune în intrig. Cucerind Roma în 476 d. Chr. Vizigoii nu aveau de
unde s tie c peste sute de ani succesul lor avea s fie investit cu titlul de sfârit al
Antichitii.
Istoria nu este, la început, decât suma„urmelor” scpate de sub controlul celora care
le-au produs, poate involuntar, pe pergament, piatr sau orice alt obiect, i care nu au avut de
unde s tie ce înelesuri vor cpta în timp, sub condeiul istoricului 15. Dac trecutul imediat
reprezint ceea ce s-a întâmplat i este înc actual, oarecum, la modul amintirii primare,
încrustat în experiena prezent16, trecutul îndeprtat este conservat prin însuirea unei
tradiii, sub autoritatea anonim a obiceiurilor transmise17. Aa cum fiecare dintre noi se
identific deja cu istoria povestit despre sine însui, la fel se întâmpl cu orice societate, cu
deosebirea c aceasta se revendic de la fapte care nu au trit decât în memoria cercului
restrâns al fondatorilor i nu mai constituie amintirea direct a nimnui. În consecin,
prezentul fiind un aspect al timpului unde se face schimbul între ateptare i memorie,
existena noastr, istoricete finit, este determinat de acea autoritate a lucrurilor motenite
care ne influeneaz comportamentul18. De aici reiese funcia ideologic, identitar a
naraiunii, capacitatea ei de a face legtura între noi i acel evenimentul cu valoare inaugural
(de exemplu, ziua de 10 mai 1866, ca început al regimului monarhic de la noi), care constituie
14
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obiectul credinei întregului grup19. i pentru c, de regul, uitm acele origini pe care pe care
nu le putem identifica cu începuturile controlabile ale istoriei noastre, funcia etiologic
(relateaz cum s-a nscut un lucru, o fiin, un ora, o ar; cel mai bun exemplu este legenda
lui Drago Vod care, urmrind zimbrul, avea s întemeieze statul moldovean medieval) se
prelungete întrucâtva în funcia nomic ( impune nite norme, reguli i valori de respectat) a
mitului, în ipostaza lui prescriptiv, de lege, nu de povestire oarecare20.
Considerând c sentimentul de culpabilitate este un mijloc specific de care se servete
civilizaia pentru a-i ine în ah agresivitatea, Ricoeur subliniaz funcia eufemizant a
culturii i, implicit, a naraiunii în stare: a) s diminueze remucrile, încrctura afectiv a
sacrificiilor fcute; b) s ne împace cu erorile pe care le prezint ca inevitabile; c) s ne dea
compensaii, s ne consoleze pentru pierderile asumate21. Eufemizarea nu acioneaz aici ca
un drog ci, dimpotriv, dovedete un dinamism prospectiv care, folosindu-se de imaginaie,
vrea s amelioreze situaia omului în lume.
Potrivit lui Paul Ricoeur, a vorbi de identitatea unui individ sau a unei comuniti
implic ideea de a rspunde la întrebarea „cine a fcut aciunea cutare ?” i rspundem dând
numele fptaului. Dar care este suportul numelui propriu ? ce anume îl justific în calitate de
agent istoric ? Rspunsul nu poate fi decât unul narativ: X cel care… A rspunde la întrebarea
„cine?” spunea i H. Arendt, este acelai lucru cu a depna povestea unei viei22. Identitatea
lui „cine” nu este decât o identitate narativ23. Dup Marcel Proust, identitatea narativ e o
constituent a sinelui, ea folosind schimbarea în numele unei relatri cât mai coerente a
propriei viei. Aa cum analiza literar a autobiografiilor o arat, istoria unei viei îndur
infinite refigurri, prin toate istoriile veridice ori fictive pe care cineva le spune despre el
însui24.
Or, o via examinat, autoexaminat este în mare parte un curriculum epurat,
cosmetizat, mulumit efectelor catartice, terapeutice ale povestirilor adevrate sau inventate,
puse la dispoziia noastr de cultura din care facem parte. Individul i comunitatea se
comport la fel, acceptând asemenea relatri-tip ca i cum ele ar fi, pentru ambii, nite istorii
trite efectiv. Bunoar, noi trind într-o cultur politic democratic credem deseori c e bine
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s ne înfrumusem amintirile, gsindu-ne cu orice pre antecedente de lupttori
anticomuniti. Asemenea povestiri se substituie sincopelor din istoria personal, deopotriv
neinteligibile i insuportabile, propunându-ne o istorie coerent i convenabil nou, în care
subiectul îi recunoate i îi accept sinele. Totul e corecie, rectificare continu, istoriile
vieii reieind din corijarea i readaptarea unor povestiri preexistente25. Acest raport circular
apare cel mai bine din istoria evreilor: comunitatea istoric numit „popor ales” care îi
extrage continuitatea imaginii de sine chiar din receptarea, mereu înnoit, a textelor produse
de el însui.
Identitatea narativ nu este stabil i fr falii. Dimpotriv, se întâmpl ca acelai
incident s compun intrigi diferite sau ca un subiect s îi plaseze viaa în conjuncturi
deosebite de la un interviu la altul. Asemenea variaii destabilizeaz aceast identitatea,
fcând ca povestea vieii s devin o chestiune de încredere: „Cine credei c sunt eu?”, i-a
întrebat Iisus pe discipoli26. Practica povestirii este i un exerciiu de gândire care ne deprinde
s locuim lumi strine nou. Dei este o metod de a aciona asupra realului, povestirea
exerseaz mai mult imaginaia decât voina.
Narativitatea are dimensiuni normative, evaluative, prescriptive. Pe scurt, exercit o
funcie etic. Strategia de persuasiune pus la punct de narator vrea s impun cititorului ori
asculttorului o viziune despre lume care nu e niciodat moralmente neutr i care, mai
degrab, induce o nou evaluare a lumii, a cititorului însui27. Povestit de fptai, înlturarea
unui rege incapabil capt conotaii etice chiar din aspectele de factur utilitar, din simpla
criticare a ineficienei acestuia. Se ating astfel trei obiective: a) justificarea loviturii de stat;
b) dezimplicarea afectiv a complotitilor, distanarea lor ulterioar fa de eveniment,
dezinvestirea etic a aciunii lor; c) scopurile o dat atinse, lezmaiestatea revigoreaz,
paradoxal, valorile temporar înclcate, în special ideea de loialitate.
Contiina istoric se bazeaz pe fora prezentului, mai precis pe dou caliti ale
acestuia: a) caracterul su practic, orice iniiativ actualizând o competen, o zestre de
precedente istorice; b) caracterul lui dialogic, rezultat din întâlnirea, din trirea împreun a
generaiilor de tineri, maturi i vârstnici care îi transmit reciproc, aici i acum, experienele
de via28. În acest context, povestirea îndeplinete i o funcie mediatoare, prin intermediul ei
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transmiându-se tradiiile comunitare29, istoria unor fapte memorabile. Motenirile sunt duse
mai departe, în principal, pe cale lingvistic, cci limbajul cu care definim o realitate
înmagazineaz atât întregul bagaj de cunotine, simboluri i credine comune, cât i regulile
pe baza crora le descifrm i respectm30. În multe cazuri, cuvintele-cheie ale unei societi –
„mântuire” în Evul Mediu, progres ori „naiune” în epoca modern – dein un dublu statut: de
simptome, dar i de factori ai schimbrii, cci însui faptul de a accede în verbiajul curent
contribuie la producerea, la difuzarea i consolidarea transformrilor sociale pe care le
denumesc (Reinhart Koselleck)31. Noiunea de tradiie ne oblig s recunoatem c nu suntem
niciodat în poziie de inovatori absolui, ci mai tot timpul în situaia de motenitori. Suntem
condui de tradiie înainte de a o putea judeca noi înine, deoarece ea subzist datorit
limbajului care ne precede întotdeauna i care conine lucruri spuse deja cu mult înainte de
apariia noastr ca fiine sociale32. Aprut din fuziunea tradiiei cu datoria de a o continua,
ideea de motenire probeaz eficiena istoriei, posibilitatea noastr de a crete din trecut, de ne
dezvolta continuându-l; de a-l moteni aa cum, spune Ricoeur, fructul continu floarea33.
Istoria funcionând în prezentul istoric cu titlul de experien comun, „de veacuri” cum se
spune, trece drept criteriu al adevrului, deseori invocat în spaiul public34.
Evreii sunt cei care au elaborat o teologie a tradiiilor, conturat din integrarea
progresiv a diverselor povestiri despre origini diverse într-o naraiune fluent, care ajunge la
o prim form în faza celor dintâi revelaii yahviste. Cazul Israelului ne intereseaz în msura
în care mediul su narativ se dovedete a fi principalul vehicul al mrturisirilor de credin.
Este adevrat, ni se poate reproa c în prima parte a Bibliei sunt i secvene non-narative cum
ar fi legile. Dar rspundem c aceste legi nu au fost incluse decât cu preul narativizrii
momentului legislativ. Primirea celor zece porunci de ctre Moise, pe Muntele Sinai, era
transformat în eveniment demn de a fi rememorat i integrat, cu vremea, în „istoria poporului
ales”. Replica pe care narativitatea o d aporiilor timpului const nu atât în rezolvarea lor cât
mai ales în faptul de a le pune la lucru. Ajuni în acest punct, ne este uor s facem legtura
între tradiie i naraiune35, s realizm c gândirea istoriei cu ajutorul povestirii contribuie la
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reconfigurarea timpului36. Tradiia semnific aadar faptul c distana temporal care ne
separ de trecut nu este un interval mort, ci o transmitere generatoare de sensuri, de adevruri
posibile37. E o dialectic între eficiena istoriei pe care o suportm înc i receptarea,
asumarea ei în mod deliberat, în ipostaza cltoriei prin timp, mai precis, a timpului traversat,
cum spunea Marcel Proust. Tradiiei transmise, duse mai departe de la o generaie la alta
(P.Ricoeur), îi corespunde, tema distanei temporale (Hans Georg Gadamer), pe care
istoriografia o pune între trecut i prezent, dar fr ca aceasta s însemne o separare
irevocabil ci un proces de mediere38, de reinterpretare i, în special, de înelegere a textelor
sacre ori a cutumelor lsate de predecesori, tocmai prin încercarea de a le pune în practic, de
a le îmbogi, de a le reactualiza astfel sensurile. Altfel spus, tradiiile rezist atâta vreme cât
se manifest ca filosofii aplicate. Perceperea istoriei ca timp traversat se opune atât ideii de
timp revolut, abolit, cât i aspiraiei romantice ctre contemporaneitatea integral a trecutului,
prezentului i viitorului.
Graie funciei mediatoare a povestirii, abuzurile de memorie sunt abuzuri de uitare.
Dar înaintea abuzului exist utilizarea, respectiv caracterul fatalmente selectiv al naraiunii. O
povestire exhaustiv nu este posibil, omisiunile fiind inevitabile. Or, strategiile uitrii se
bazeaz pe aceast neputin, cci putem povesti totdeauna altfel, suprimând, deplasând
accentele, aezând i reaezând protagonitii, contextul i contururile aciunii. Trecând de la
constituirea identitii personale la cristalizarea identitii comunitare, aceea care structureaz
legturile noastre de apartenen, pericolul major, la captul parcursului, se afl în mânuirea
istoriei autorizate, impuse, celebrate. Motivul? În istoriile oficiale activeaz o form
contorsionat a uitrii, ivit din aceea c actorii sociali sunt deposedai, de ctre puterea
politic, de puterea originar de a povesti ei înii39. Cutând s recuperm acest drept la
povestirea autonom o dat cu sfâritul unor regimuri represive, regsim acele formule de
sprijin pe care memoria fiecruia le poate gsi în memoriile celorlali care, pe de o parte, ne
ajut s povestim într-un mod convenabil tuturor, iar pe de alta ne autorizeaz spusele, ne
confirm ca povestitori40.
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b. GERMANIA
Timpul a fost din totdeauna vzut ca un pericol pentru stabilitatea relaiilor
interumane, mereu pasibile de a fi aruncate în comarul incertitudinii1. i cum cea mai radical
ameninare a timpului este, fr îndoial, moartea, naraiunea apare omului ca una din cele
mai bune exorcizri, acionând ca interpretare i, oarecum, ca neutralizare a acestei solicitri
extreme, implacabile, a duratei. Iar istoria este povestirea model cu care depim nelinitile
dându-ne modele de interpretare readaptabile vremurilor. Ea transcende ideea de mortalitate,
lrgind orizontul de semnificaii al evenimentelor dincolo de puterea de cuprindere a unui
singur individ. Ajungem astfel la marele adevr al povestirilor din „O mie i una de nopi” sau
„Decameronul” unde personajele tiu c a istorisi înseamn s îndeprtezi moartea: naraiunea
este deci, o demortificare simbolic a vieii.
În ceea ce privete naraiunea istoric, teoreticianul german Jorn Rusen („Studies in
Metahistory”, 1993) îi atribuie trei trsturi care o individualizeaz: a) naraiunea istoric este
legat de mediile memoriei; ea mobilizeaz acele fapte istorice încrustate în respectivele
medii, astfel încât prezentul s devin inteligibil iar ateptrile viitorului realizabile; b) naraiunea istoric organizeaz unitatea intern dintre trecut, prezent i viitor cu mijlocirea ideii de
continuitate, care adapteaz cunoaterea precedentelor semnificative la inteniile i speranele
omului; c) naraiunea istoric servete la conservarea identitii sociale a autorilor i cititorilor
/asculttorilor si în deplin colaborare cu aceeai idee de continuitate, cea care trebuie s ne
conving de perenitatea noastr în ciuda oricror prefaceri.
A avea contiina timpului este tot una cu a putea s povesteti despre el. Naraiunea
este, potrivit gândirii germane actuale (Hans Georg Gadamer cu lucrarea „Adevr i metod”
fiind doar cel mai cunoscut exemplu), un construct discursiv pe baza cruia contiina istoric
îi îndeplinete funcia de ghidare a vieii practice. Aceast competen, „making the sense of
the past” cum o numete Rusen, se divide în alte trei abiliti, uor definibile în termenii celor
trei caracteristici ale naraiunii: form, coninut, funcie. Gândindu-ne la coninut putem vorbi
de competena conferit de experiena istoric, referindu-ne la form invocm de fapt funcia
de interpretare a istoriei i, în cele din urm, cutând funcia nu gsim altceva decât
capacitatea de orientare istoric. Experiena ne înva cum s privim trecutul, cum s-i
sesizm particularitile, cum s decelm ceea ce desparte o epoc de alta, ceea ce
îndeprteaz trecutul de prezent. Interpretarea ne asigur abilitatea de a lega într-o sintez
coerent diferenele de mai sus, eliminând orice asperitate în numele nevoii de sens.
Orientarea articuleaz identitatea individual sau colectiv în funcie de cunoaterea istoric
__________________________

Recenzia cʅrʴii lui Jorn Rusen, Studies in metahistory, a apʅrut sub titlul Despre nara˖iune ca experien˖ʧ
a timpului, în "Xenopoliana", X, 1-4/2002, p. 173-183.
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i mai ales de transformrile aduse de timp. Cu alte cuvinte, ne deprindem s a) s facem
diferena între „noi” i „ceilali”, b) s interpretm acomodând aceste incongruene, adic
gsindu-le, prin povestire, un punct de intersecie, c) s dm interpretrii un scop, o aplicare
în practic.
Teoreticienii urmresc strategiile culturale care dau un îneles sau altul experienelor
temporale ale lumii umane. Raportându-se la constante antropologice prin lentila crora
investigheaz semnificaiile date de oameni relaiei lor cu timpul, Jorn Rusen arat c
principala noastr ipostaz este aceea de homo narrans: interpretarea contingenelor,
accidentelor i traumelor din istorie se face spunând o poveste.
În centrul preocuprilor lui Jorn Rusen se afl noiunea de contiin istoric
(historical consciousness), din care încearc s extrag nu o istorie a istoriografiei ci una a
modalitilor de înscriere în durat, a felurilor de a ne tri, recunoate i accepta istoricitatea.
Dup Jorn Rusen, istoria societilor este, în esen, istoria actelor de interpretare i de
simbolizare, în cursul crora se realizeaz o lectur a lumii i a propriei identiti. Urmrete,
aadar, un mecanism de autodesemnare simbolic, aflat la originile oricrui fapt din istoria
culturii, sau cum spunea el însui într-un alt context, „to understand the understanding of time
(…) as a means for empirical research, mainly in intercultural comparison”.
Timpul este o dimensiune fundamental a vieii noastre dar fiind tulburat de
contingene firul su nu poate fi urmrit decât în funcie de specificul cultural al societii
analizate. i, în plus, nu exist nici o orientare cultural care s nu subziste fr o fr o
complex întreptrundere între ateptare i memorie. tim c istoria, aa cum o înelegem
astzi, nu poate fi reperat în toate culturile i nici în toate epocile. Dar întotdeauna omul i-a
dorit s conceptualizeze timpul, distingându-i dimensiunile trecute, prezente i viitoare. Mai
mult, în orice cultur experiena timpului este tradus într-o matrice de semnificaii (pattern of
significance) care face schimbarea inteligibil, acceptabil, ghidând astfel activitile sociale.
Urmrindu-le, înelegem, indirect îns, ce schimbare conteaz i cum anume se impune în
mintea uman, în fricile, speranele i amintirile noastre, graie unor gesturi, meditaii sau
atitudini care nu au ca prim finalitate gestionarea relaiei dintre om i istorie. În toate
societile, povestirea a fost acea practic de ordin cultural care procura interpretrile necesare
identitii sociale, împcrii cu noi înine, în aa fel încât însi contingena – definit de
Rusen drept ceva petrecut „by chance”, „occurent by accindent”, „being out of order”,
„beyond a pattern of meaning” – s devin purttoare de sens, semnificant a dezideratelor
colective dintr-un moment istoric anume. Prin intermediul naraiunii care selecteaz i omite,
integreaz i d sens, gândirea domin hazardurile istoriei i toate acele provocri care
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perturb nevoia de a ne reprezenta scurgerea anilor cât mai raional sau mai consolator cu
putin. Naraiunea mediaz experiena uman a timpului, descoperindu-i scopuri i valori cu
ajutorul crora captureaz fluiditatea duratei în secvene bine delimitate, cu veleiti de
explicaii ultime, suficiente lor înile (shape of time). În societile arhaice aceast aspiraie
spre explicaii totale s-a concretizat în extinderi ale individului

la dimensiuni cosmice,

atotcuprinztoare, expiatorii, atemporale dac nu anacronice. În epoca modern îns, locul
cosmologiilor a fost luat de istorii universale care dau curs ispitei totalizante doar la nivel
sublunar, dar fr a ezita s apeleze la recuzita retoricii de tip eshatologic.
Jorn Rusen fixeaz centrul de greutate al demonstraiei sale la intersecia experienei
de via cu interpretarea acesteia. Considerând c nu exist întâmplare creia s nu-i gsim
semnificaii pentru mai târziu, el caut în aceste fabule intenionalitatea, acel amestec, greu
sesizabil, de prejudecat i premeditare, care ne ghideaz discret memoria, intuiiile,
expectativele.
Naraiunea este una din modalitile de a face fa timpului, de a cdea la învoial cu
evenimentele, de a negocia nite concluzii care s salveze imaginea de sine i compatibilitatea
noastr cu istoria urmtoare. Propunând o tipologie a regimurilor temporale Rusen remarc, în
primul rând, o dimensiune mitic, divin a timpului, strict separat de cea uman, de viaa de zi
cu zi; în al doilea rând o dimensiune istoric, a irurilor de fapte i a seriilor cauzale, împrit i
ea în naraiuni tradiionale, exemplare, critice i genetice; în treilea rând, o dimensiune
alegoric, rezumat în formula historia magistra vitae, cu rosturi pedagogice, valabile
oricând i de aceea vzut ca extra-temporal; în al patrulea rând, o dimensiune mistic, de
sfârit al vremurilor, unde primele trei se combin, dar nu într-un „meta-temporal moment” ci
în ideea de Kairos, când transcendena se întrupeaz într-o situaie istoric bine determinat
(încarnarea lui Dumnezeu-Tatl în fiul su Iisus, entuziasmul adus de o revoluie etc).
Primele dou registre, mitic i istoric, trezindu-i interesul în mod special, Jorn Rusen
vine cu alte precizri. Bunoar, vede sentimentul religios al timpului în trei variante: a) timpul
eshatologic, care face ca sfâritul istoriei sacre s depind, paradoxal, de fiecare act al istoriei
profane, punând în relaie de filiaie sau de semnificant-semnificat epoci iniial izolate una de
alta din punct de vedere cronologic; modul cum Vechiul Testament îl anun pe cel Nou
exemplific destul de bine puterea de semnificare a unei naraiuni care, prin intermediul
analogiei, poate conferi unui singur fapt, crucificarea, o capacitate de simbolizare
transcultural, unificatoare; b) dac sensul eshatologic nu se opune timpului care l-a precedat,
existând o bun mediere între ceea ce a fost înainte i ceea ce a urmeaz, între istoria
oamenilor i cea a zeilor, sensul apocaliptic aduce o ruptur net a timpului divin de cel
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prozaic; c) atunci când apocalipticului i se dau înelesuri mundane putem vorbi de simul
imediat al timpului, în care devenirea este stopat în aa fel încât legtura dintre „înainte” i
„dup” este tiat, la fel ca i conexiunile cu alte evenimente; ruptura este inut minte i
primete sens din ea însi, din unicitatea ei, fiind prezervat i reiterat graie comemorrilor.
În cazul dimensiunii istorice Rusen subliniaz faptul c funcia orientativ a naraiunii se
realizeaz în patru ipostaze (tradiional, exemplar, critic, genetic) corespunztoare, fiecare
în parte, celor patru condiii pe care autorul le consider indispensabile acordului cu noi
înine, persistenei eului: afirmarea, regularitatea, negarea, transformarea.
Naraiunile tradiionale pstreaz memoria originilor. Ele constituie prezentul vieii
sociale, continuitatea ca permanen a organizrii sociale iniiale, identitatea prin afirmarea,
recunoaterea vechilor coduri cu care societatea se autodefinete i, de ce nu, sensul timpului
ca sim al eternitii. Sunt povestiri fondatoare, genealogice, integratoare, legitimante,
jubiliare, limitate ca i coninut empiric, spuse de unii altora în ideea de a verifica soliditatea
relaiilor interpersonale, acea togetherness – a fi împreun – de care vorbete Rusen. Atunci
când se prezint sub forma unor tradiii sublimate în comportamentul social, contiina
istoric implic obligaia de a reitera evenimente instauratoare i de a dovedi astfel fora
unificatoare a valorilor religioase sau morale.
Naraiunile exemplare perpetueaz memoria acelor cazuri particulare care ilustreaz
reguli cu caracter general, continuitatea ca validitate a respectivelor reguli, susceptibile s se
fac aplicabile peste tot, în ciuda tuturor specificitilor, identitatea ca generalizare a
experienelor singulare ajunse norme universale de conduit i sensul timpului ca extensie
spaial a ”deja tiutului”. Ele anun trecerea de la faptele imemoriale la faptele empirice
atestabile, de la argumentul tradiiei la cel al regulii, de la valori morale bine contextualizate,
în funcie de cultura sau religia locului, la extrapolri care îi uit sursa devenind atemporale
i aspaiale. Dac naraiunile tradiionale au un echivalent destul de firav în realitate, memoria
istoric structurat de exemple este deschis unui numr infinit de fapte trecute care nu au o
semnificaie prin ele însele ci numai în coresponden cu o idee preconceput, abstract
despre om i istorie. Naraiunea exemplar, marxismul de pild, implic derivarea unor
principii de mare întindere din întâmplri cu consecine foarte restrânse în prim instan dar
extinse ulterior, prin analogie, asupra tuturor faptelor asemntoare.
Naraiunile critice, aparinând modernitii, conserv memoria tuturor evoluiilor,
problematizând organizrile sociale contemporane, continuitatea tocmai ca alterare a
precedentelor idei despre aceeai continuitate, identitatea ca negare a formulelor identitare în
vigoare, sensul timpului doar ca obiect al judecii umane. Sunt aadar, mai mult nite anti43

povestiri, punând în discuie conveniile sociale care stau la temelia înelegerii timpului.
Deschid calea unor noi coduri culturale i subzist din rememorarea devierilor care pun sub
semnul întrebrii ideea, cultural i ea, de continuitate. Pretind c o salveaz chiar în ceea ce
distrug sub acoperirea dorinei de a separa binele de ru, „progresul” de „reaciune”.
Construiesc identitatea prin negaie, prin sublinierea a ceea ce nu este o colectivitate. În
asemenea naraiuni faptul empiric este mai mereu contra-argument, prob a contra-realitii, a
decderii sistemului de valori. Nu întâmpltor, tendina de a se utiliza teorii generale,
atotcuprinztoare, este respins ca neavenit, optându-se pentru inventarierea, fetiizarea
rupturilor. Se spune „nu” oricrui tip de predeterminare, contribuia acestor naraiuni la
valorile sociale constând chiar în critica acestor valori. Le relativizeaz valorile ori le disloc
spre a le înlocui cu altele, confruntându-le sistematic cu dovezi palpabile ale originii lor
partizane, ipocrite, sau construind antiteze între aspiraia lor spre

universalitate i

aplicabilitatea lor restrâns.
Naraiunile genetice întrein o memorie a transformrilor propriu-zise, a devenirilor în
curs, continuitatea ca dezvoltare constant în care organizarea social se caracterizeaz printro stabilitate dinamic, identitatea ca mediere între vechi i nou unde schimbrile i
permanenele fac parte din procesul de auto-definire, i, în cele din urm, sensul timpului ca
sim al temporalizrii, al contextualizrii, al istorizrii valorilor prin acceptarea alteritii, a
culturilor strine, a pluralitii punctelor de vedere. Dominant aici este progresul, în cursul
cruia valorile nu se schimb decât pentru a se adapta mai bine momentului i a se
permanentiza. Ele marcheaz trecerea de la morala premodern, teoretic una a reperelor
imuabile, la morala modern obedient împrejurrilor care îi dau natere. Principiile morale
includ de acum posibilitatea propriei lor metamorfoze. Dac naraiunile critice înlocuiesc un
pattern cu altul, naraiunile genetice vin cu ideea c schimbarea este gritoare prin ea însi.
Povestirile de tip genetic devin ele însele agente ale acestei substituiri, luând-o sub control i
dându-i astfel o justificare cu care oamenii s fac fa angoaselor viitorului. Naraiunile din
aceast categorie domesticesc noutatea, înfiând-o ca o simbioz între precedent i
nemaivzut, ca o metamorfoz aproape miraculoas a strinului în ceva familiar nou. În
procesul modernizrii, asemenea fabule evalueaz continuitatea ca evoluie, fcând din
reformarea obiceiurilor de via tradiional însi condiia aprrii lor.
Simul timpului prinde contur o dat cu împrirea istoriei în epoci i chiar propria
noastr via capt sens din racordarea la aceast periodizare. Numai c Jorn Rusen nu e
interesat atât de criteriile acestor compartimentri cât de substratul lor cultural, preexistent,
aproape incontient, de modurile diferite în care oamenii au construit, de-a lungul istoriei,
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ideile de obiectivitate, adevr, probitate. Pe urmele lui Paul Ricoeur, Rusen deosebete trei
feluri în care percepiile noastre asupra timpului ne influeneaz, involuntar, viaa: a) funcional,
puin

contientizat,

instinctual

aproape,

cotidian,

activând

în

contexte

culturale

predeterminate, ca „invenie”, în sensul construciei sale umane, imemoriale, nedatabile,
simbolice, convenionale; b) reflexiv, instituionalizat prin naraiune de instane religioase,
tiinifice sau politice îndrituite s dea evoluiei sociale o interpretare global, unanim
acceptat dac nu canonizat; c) operativ, atunci când reflexivitatea este pus în practic i
coordoneaz, legitimeaz sau tempereaz la modul concret activitile sociale. Fiecare din
cele trei stadii depinde de celelalte dou, neexistând aciune uman fr o ulterioar motivare
valoric, extins uneori, mult mai departe, asupra unor aciuni lipsite de legtur cu motivaia
iniial.
La nivelul teoriei istoriei, conceptualizarea timpului a cunoscut numeroase schimbri
care au afectat mai ales interpretrile totalizante ale istoriei, date de Kant, Hegel, Marx etc.
Tentativa de a descoperi o concepie unic despre timp, aplicabil oricrei culturi i oricrei
perioade, i-a pierdut astzi credibilitatea tiinific. Acest declin se datoreaz unei noi
filozofii a istoriei, deosebit de precedenta prin logica sa reconstitutiv, sau reconstructiv
cum crede Rusen, voit fragmentar, i nu teleologic, dedicat unui sfârit dinainte tiut sau
unei idei preconcepute despre trecutul omenirii. Ireversibilitatea acestei schimbri rezult din
faptul c în perioada premodern timpul era vzut ca o calitate obiectiv a lucrurilor i
evenimentelor preexistente nou (every thing has its own time ) pe când acum este apreciat ca
un construct subiectiv al minii umane. În cele din urm chiar i timpul natural, iniial
intangibil, ajunge s fie evaluat drept construct uman datorit raionalizrii la care a fost supus
prin intermediul cifrelor. Altfel spus, omul l-a luat în stpânire cu ajutorul aritmeticii, dându-i
aceleai coninuturi subiective.
Rusen gsete i trei modaliti de contestare a vechilor concepii despre lume: a) un
prim tip ar fi cel cruia îi spune normal, i care provoac potenialul interpretativ al unei
societi, fcând-o s povesteasc i integreze astfel noutatea oarecum fr efort, punând la
lucru numai paradigmele în vigoare; în acest caz miturile fondatoare ale unei ceti nu numai
c nu sânt puse în discuie ci, dimpotriv, se autoconfirm chiar prin intermediul acelui fapt
neprevzut care le solicit i le scoate în eviden capacitatea de a învinge realitatea cu
ajutorul fabulei; b) un al doilea tip ar fi cel critic, când o experien nou a timpului nu poate
fi inclus în cadrul narativ i cultural existent, necesitând anumite schimbri în naraiunile cu
care societatea fcuse pân atunci fa provocrilor de orice fel; ca exemplu, Rusen face
trimitere la felul în care societatea chinez a rspuns crizei în care se afla prin confucianism,
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adic prin raionalizarea religiei cu ajutorul moralei, ceea ce a dus i la rectificarea ordinii
politice tradiionale; c) un caz extrem este cel traumatic, când o criz anume, imposibil de
integrat în istoria de pân atunci, nu schimb cosmologia în vigoare ci o distruge pur i
simplu, fr putina dea o înlocui cu o alt interpretare a lumii noastre; cel mai cunoscut caz
este, bine îneles, Holocaustul.
Pentru Jorn Rusen, timpul înseamn ceva mai mult de cât conceptele care încearc s
îl delimiteze, acesta transgresându-le în dinamica devenire colectivitilor. Dar aceast limit
nu este, în opinia sa, o grani de netrecut. Dimpotriv, experiena timpului constituie o
permanent provocare, depind mereu definiiile livreti i modificându-le coninutul în
funcie de ultimele evenimente. De aceea, limitele care ni se impun în cristalizarea ideii de
„timp” se acomodeaz cât se poate de bine cu spectaculoasa istoricitate a acestei noiuni.
Nu orice relaie cu trecutul este istoric per se. Caracterul istoric al unui fapt anume
rezult din acele contacte care ne sugereaz diferenele calitative dintre trecut i prezent,
fascinaia pe care ne-o procur aceast distanare. Un trecut este istoric atunci când se întinde
dincolo de limitele inerii de minte individuale prezentând caliti care fac din el, simultan,
ceva revolut i, totodat, actual. Este autentic numai dac este activ în prezentul comunitii
care îl resuscit, deoarece autenticitatea este calitatea existenial a amintirii. Cu alte cuvinte,
contiina istoric se origineaz în memorie, principalul constituent al subiectivitii umane.
Narativitatea i obiectivitatea sunt cele dou dimensiuni de baz ale cercetrii istorice.
Prima apropie studiile istorice de literatur, de reprezentrile ei dttoare de sens, cea de a
doua tinde spre o cunoatere garantat de reguli prestabilite, care s furnizeze concluzii cât
mai puin arbitrare.
În perioada premodern munca istoricului era apreciat ca literatur cu scopuri
veritative, dar plcut auzului, ca roman adevrat i carte de înelepciune, pentru ca în epoca
modern raionalizarea cercetrii prin norme unanim acceptate s dea senzaia plusului de
obiectivitate i ambiia de a reconstitui istoria întocmai, aa cum a fost ea în realitate. Dac în
timpurile premoderne atenia cdea pe relaia dintre istoric i auditoriul su, pe obligaia
moral a celui dintâi de înfia asculttorilor fapte istorice despovrate de ficionalitate, din
care s se poat trage învminte sau reguli de conduit în practica de zi cu zi, discursul
istoric modern respingea acest estetism, artând c totul se restrânge numai la raporturile
dintre istoric i obiectul su de cercetare, documentul. Acestea ne-ar asigura recuperarea
integral a istoriei, vzute de Ranke drept realitate neperisabil, sublimat în urme de ordin
material i ateptându-i nerbdtoare descoperitorii. De la fidelitatea fa de tradiie, se
trecea, începând cu a doua jumtate a secolului XVIII, la încrederea în istoric. Nimeni nu îi
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fcea griji pentru confuzia dintre voina istoricului de a cunoate i felul inevitabil arbitrar în
care îi delimiteaz domeniul de interes, afectând din start rezultatele anchetei. Este ceea ce
numim astzi istoricism. Obiectul cercetrii istorice, trecutul, nemaiexistând la modul
palpabil, istoricul este deci i judector i parte, alegând, din infinitatea surselor doar cele care
îi sprijin ipotezele despre un trecut oarecare. De vreme ce inta curiozitii sale nu îi
preexist în totalitate, la fel ca în tiinele exacte, istoricul însui construindu-o, suprapunerea
dintre obiectul cunoaterii i criteriile destinate studierii lui pare inevitabil. Nu rareori,
folosind aceleai documente dar puneri în intrig diferite, istoricii ajungeau la concluzii
absolut antinomice. Postmodernismul afirmat drept critic a modernitii la începutul anilor
70 ai secolului XX, a condamnat acest scientism i preteniile lui de obiectivitate, punând
accentul pe aspectele retorico-lingvistice ale naraiunii istorice, pe modul în care limbajul ne
mediaz accesul la trecut, pe analiza discursului istoric ca text literar, pe disjuncia dintre
faptul istoric „brut” i reprezentarea lui în istoriografie.
Propunându-i unele nuanri, Jorn Rusen spune c istoria încearc s fie obiectiv în
dou feluri: a) ca depozitar a cunotinelor de ordin practic, anecdotic, legendar, valoric,
sapienial, când timpul este venerat în calitate de sediment al dezvoltrilor trecute care îi
spun cuvântul în prezent; b) ca tiin întemeiat pe critica izvoarelor susceptibile s ne dea
informaii despre felul cum s-a petrecut un fapt istoric, cine i-au fost actorii, unde s-a produs
i când a avut loc. Este evident c în plan social, experiena împrtit a avut totdeauna
câtig de cauz în faa documentului studiat. Prin prisma naraiunilor cu care se înscriu în
durat, într-un mod acceptabil pentru ei, oamenii îi procur o identitate istoric. O dat
obinut aceasta transform individul în parte a unui ansamblu temporal mai larg decât
limitele propriei viei, pe care le transcende cu mijloacele memoriei. De pild, acest gen de
imortalitate se regsete foarte bine în identitatea naional. Deducem de aici c adevrul
este o chestiune de consens, periodic negociat între povestitorii i asculttorii care îi pun de
acord viziunile despre trecut. Este subordonat contiinei istorice sau, altfel spus, acelor
concepii despre actualitatea trecutului care personific duratele de timp dându-le o anume
concretee, corporalitate, uor de remarcat, bunoar, în cazul unor tratate de pace mai
longevive, capabile s fac epoc. Atunci contiina istoric îmbrac valori morale cum ar fi
loialitatea, respectul cuvântului dat, în haina percepiilor despre timp, mediindu-le,
sintetizându-le i legându-le retrospectiv de situaii concrete unde joac rol de arbitru, de
cluz. Nu este deci vorba de o plauzibilitate logic a valorilor, în sensul coerenei lor
teoretice, ci de o plauzibilitate practic, în sensul c au o bun relaie cu realitatea.
Acumularea unor informaii de ordin istoric, transmise din generaie în generaie, duce la
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coagularea unor modele de interpretare care adun diferite tipuri de cunoatere a trecutului
într-un ansamblu comprehensiv, într-o imagine dezirabil a istoriei. Aceste modele
interpretative nu iau neaprat forma unor teorii dar pun totui la dispoziia noastr anumite
chei de interpretare. Ele nu faciliteaz cunoaterea istoriei, aa cum o înelegem astzi, ci
activeaz mai mult la nivelul reflex al observaiei i ordonrii, hotrând care eveniment sau
fenomen merit s fie inut minte. O dat cu trecerea timpului i cu strângerea cât mai multor
informaii cresc i competenele noastre în interpretarea istoriei, ceea ce înseamn c
respectivele paradigme sunt puse în discuie tot mai des, devenind mai flexibile i putând fi
introduse în argumentaia de tip academic. Modelul explicativ tradiional ajunge s fie critic,
cel exemplar evolueaz spre stadiul critic, iar cel critic spre ipostaza lui genetic.
Procesul globalizrii a sporit atenia pentru studiile comparative, stimulând ieirea din
cadrele idiomatice ale ideologiilor naionale sau regionale, occidentale sau orientale bunoar.
E timpul s nu mai judecm culturile ca entiti imuabile, autonome, independente una de
alta, cu limbaje i coduri culturale numai ale lor, intraductibile, oprindu-ne în schimb asupra
istoricitii lor, i nu în ultimul rând, asupra interferenelor prin care, în timp, i-au cosmetizat
formele spre a pstra mai bine coninuturile.
Considerând c identitatea istoric reiese din reprezentarea unor întâmplri exemplare
de ctre generaiile care îl povestesc iar i iar, perpetuu, Jorn Rusen propune cititorilor si o
tipologie a acestor evenimente: a) evenimente cu funcie pozitiv, fondatoare, cum ar fi
plecarea din robia egiptean la evrei, învierea lui Iisus la cretini, Declaraia de Independen
la americani; b) evenimente care forjeaz identiti într-un mod negativ, când oamenii se
autodefinesc i îi consolideaz imaginea de sine încercând s reziste unor împrejurri care le
contest vehement valorile, identitatea, felul de a tri; cea mai potrivit ilustrare este
Holocaustul, datorit rolului avut în reconturarea postbelic a identitii evreieti i a celei
germane deopotriv; evreii au fcut din experiena concetraionar epicentrul memoriei
naionale în timp ce germanii se strduiesc i astzi s se împace cu povara unei uriae
vinovii; c) evenimente ori lanuri de evenimente care înlocuiesc mai vechile concepii
despre identitatea colectiv cu altele noi; un exemplu ar fi acela când schimbrile însei devin
obiect al comemorrilor, substituind, totodat, imaginea de sine iniial cu alta mai adaptat
situaiei actuale: de pild, procesul de secularizare care transform identitatea religioas întruna laic, de obicei etnic. Rusen insist îns asupra influenelor reciproce existente între
experiena unei crize i formarea unei identiti sociale cu mijlocirea inevitabil a contiinei
istorice. Teoreticianul german asociaz noiunea de criz acelora de contingen, de aleatoriu,
de nepremeditare, de bruscare a sentimentului continuitii temporale, când constatm,
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resemnai, c de acum încolo nimic nu va mai fi la fel. Acestei dezordini mentale contiina
istoric îi rspunde fie cu numeroase tentative de raionalizare, adic de integrare a lucrurilor
aparent fr noim într-o ordine narativ, într-o poveste care s ne conving c faptul
imprevizibil se înscria de mult vreme în orizontul nostru de ateptare, fie, mai grav, cu
înlocuirea grilelor culturale prin care lecturam, pân atunci, realitatea imediat. Rusen crede
c evoluia gândirii istorice este cel mai bine redat de aceste discontinuiti în faa crora
culturile se mobilizeaz, evideniind în mod expres convingeri pân atunci neverbalizate,
neasumate, dac nu chiar negate. De aceea se poate spune c la originile contiinei istorice
st, nu rareori, o criz, o traum în jurul creia individul îi reconstruiete identitatea, propria
coeren în relaie cu ceilali i cu el însui. Suntem ceea ce suntem datorit unor evenimente
sau în pofida acestora. Nu întâmpltor, Jorn Rusen se oprete asupra locului pe care faptul
traumatic îl deine în istorie. Trauma nu este altceva decât incapacitatea de a rspunde la
întrebarea „de ce?”. Neputându-i gsi o logic, ea ne debusoleaz, ne împinge dincolo de
obinuinele cotidiene i de limitele cunoaterii de sine, silindu-ne s-i descoperim, totui, un
sens o dat cu care s ne recâtigm securitatea existenei. Or, istorizarea este ea însi o
strategie cultural de surmontare a tulburrilor de sens iscate din marile catastrofe, de felul
ciumei din secolul XIV. Atunci când oamenii încep s spun povestea a ceea ce s-a întâmplat,
ei schieaz deja primul pas în direcia aducerii acelui traumatism în marginile unei noi
concepii despre ei înii. La sfâritul acestui drum naraiunea acord traumei un loc anume
într-un ir de evenimente sau de relaii cauz-efect, acomodând-o într-o istorie oarecare i
anihilându-i astfel fora distructiv. A scrie istorie înseamn s propui sensuri unor fapte în
aparen entropice. Cci atât pentru practica rutinier cât i pentru identitatea noastr, ideea de
continuitate în timp este sinonim cu logicul, cu raionalul i coerena ca atribute exclusive ale
gândirii noastre, fiindu-ne absolut indispensabil. Detraumatizarea prin istorizare se realizeaz
cu ajutorul mai multor strategii de plasare într-un context istoric a ceea ce pare fr precedent:
a) anonimizarea este cea mai la îndemân, lsând culpa pe seama unor colectiviti, epoci i
îndeosebi noiuni ce nu pot fi responsabilizate la modul concret; exemplificm cu ideile, de
„strin”, „destin”, ”mileniu întunecat”, „tranziie”, „vreme de rzboi” i ali asemenea actori
neaparinând ordinii curente a lucrurilor; b) clasificarea subsumeaz trauma unor categorii de
evenimente deja cunoscute nou, ajutând victimele s-i defineasc i s-i îneleag drama;
desemnând-o în termeni consacrai, aceasta îi pierde singularitatea, doza ocant de
neprevzut i neinteligibil; însi folosirea cuvântului „tragedie” ne sugereaz lucruri oribile dar
care fac parte dintr-o poveste cu un anumit mesaj pentru participani i asisten; c) normalizarea d sens, dizolvând potenialul perturbator al celor întâmplate; în acest caz trauma
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apare drept ceva care are loc de când lumea, în toate spaiile i toate timpurile, fiind explicat
ca o realitate înrdcinat în aa-zisa „natur uman”, aceeai de la bun început; d) moralizarea domesticete i ea puterea traumei apelând la valoarea ilustrativ, pedagogic a
exemplificrii; nefericitul eveniment devine un „caz” care concretizeaz o permanen sau o
„lege” a istoriei, a comportamentului uman; unele traume pot ajunge, cu timpul, modele
pozitive, important fiind ca povestirea lor s emoioneze; exemplele cele mai apropiate
publicului românesc sunt btlia de la Kossovopolje, mai precis transfigurarea unei înfrângeri
pe câmpul de lupt într-un martiraj, într-o victorie moral a sârbilor sau filmul „Lista lui
Schindler” care subliniaz importana deciziei umane i faptul c nu am învat înc suficient
din Holocaust; e) teleologizarea împac trecutul traumatizant cu prezentul prin faptul c
evenimentul produs cândva este înscris într-o serie cauzal care duce direct în actualitate,
justificând-o, legitimând-o; în discursurile de aceast factur se spune c toate suferinele
comunitii nu au fost zadarnice, ele întemeind pân la urm contemporaneitatea luminoas;
statul Israel ca efect al Holocaustului este cel mai cunoscut precedent; tradus ca etap sau
jertf inevitabil pe drumul ctre o mare reuit trauma nu mai presupune ameninarea
recidivei i tocmai prin acest caracter irepetabil devine întrucâtva memorabil, dar în sensul
merituos al cuvântului; f) reflecia metaistoric evapor trauma prin abstractizare, o eludeaz
printr-un limbaj scientist despre istorie în general, despre modurile ei de reprezentare, despre
raporturile ei cu adevrul i ficiunea, despre tot ceea ar caracteriza-o, în general, ca
experien i ca disciplin academic. Toate aceste strategii istoriografice de tratare a traumei
urmresc, potrivit lui Rusen, extrateritorializarea acelui trecut care nu vrea s treac,
încercând s îl elimine din biografiile colective i s îl atribuie altor actori, altor
responsabiliti, altor istorii.
Identitatea nu este o unitate uor delimitabil, la vedere, aidoma unui lucru, ci un
compromis între diferenele i asemnrile dintre oameni, un mod de a tri împreun cu alii i
de ai crea sentimentul apartenenei la o lume (intersubiectivity). Ea provine din dou surse: a)
transferul trsturilor identitare de la o generaie la alta, de la tririle cotidiene i acumulrile
cognitive ale comunitii la cele ale individului i, uneori, invers; altfel spus, de la înlnuirea
biologic-generaional la o unitate temporal, transindividual, a trecutului, prezentului i
viitorului pe care oamenii o recepteaz drept contiin colectiv; b) dezvoltarea ei din fapte
trecute dar pstrate în actualitate graie memoriei sau consecinelor de lung durat pe care le-au
avut. Cu toate c memoria i contiina istoric sunt dependente una de alta, ele nu
desemneaz unul i acelai lucru. Contiina istoric are, într-adevr, memoria ca punct de
plecare, dar ea recldete un trecut aflat dincolo de aducerile aminte ale grupurilor sociale sau
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indivizilor în via. Ea chiar fortific ori d noi profiluri acestei memorii prin faptul c îi
cedeaz experiene de secole în forma conceptualizat, codificat, a unor valori, cutume i
mituri însuite de noi ca i cum ar fi amintiri personale. Graie plusului de cunoatere pe care
contiina istoric îl d memoriei, aceasta din urm îi mrete puterea de cuprindere,
racordându-ne la trecuturi altfel pierdute i la o continuitate de generaii greu de imaginat cu
alte mijloace.
În definitivarea unei identiti istorice evenimentele joac un rol decisiv. Ele sunt
rememorate sau chiar comemorate i, astfel, explicate, reprezentate, acceptate drept
componente eseniale ale imaginii despre sine. În plus, oamenii se identific de multe ori cu
propria dram, contingena, hazardul acesteia ajungând, surprinztor, s semnifice unicitatea,
originalitatea identitii lor. Cstoria de exemplu, a fost din totdeauna un element al
identitii personale i sociale, fiind construit, ceremonial, ca rit de trecere, ca eveniment
irepetabil. În societile arhaice fiecare etap a vieii avea o importan social i era
acompaniat de o festivitate care traducea destul de fidel imaginea pe care comunitatea o avea
despre individ i reciproc, modul cum acesta îi vedea raporturile cu ceilali. Ulterior,
evenimentele speciale erau inute în via de ctre memoria generaiilor care perpetua fie prin
ritual, fie prin exerciiul comunicrii i interaciunii sociale, identitatea constituit în jurul
acelor momente.
Din cele prezentate mai sus nu trebuie s înelegem c aceast contiin istoric s-ar
limita doar s aplice valorile prezentului evenimentelor trecutului. Lucrurile sunt mult mai
complicate. Viaa noastr este marcat, vizibil sau nu, de fapte istorice ale cror repercusiuni
se fac simite înainte de a fi luate în atenie de istoricii care le gsesc înelesuri conforme mia
mult contemporaneitii i mai puin contextului istoric originar. Identitatea social nu este
doar imaginat, construit sau inventat sub impulsul prejudecilor de ordin cultural ci este
predeterminat, în mod real, de evenimentul propriu-zis, „inocent” din punct de vedere al
interpretrii, al recrutrii lui în ordinea unei naraiuni istorice. Din cele afirmate de Rusen
deducem c posteritatea faptului istoric comport mai multe nivele de reprezentare,
diversificate fie în funcie de apropierea sau distana cronologic fa de acel moment, fie de
câi intermediari ne faciliteaz accesul la el. Astfel, relatarea unui martor ocular ar semnala un
prim nivel de reprezentare, felul cum asculttorii îi însuesc mrturia ar fi un al doilea nivel,
preluarea celor receptate într-o naraiune istoric tardiv ar fi cel de-al treilea iar
eventualitatea unor comemorri i mai târzii ale evenimentului narat ar desemna al patrulea
nivel, de regul unul cosmetizant, mitic, plasat dincolo de mediul familiar nou. Dar aceasta
nu înseamn c oamenii sunt gata s cread în ceva ce nu s-a întâmplat. Dimpotriv, realitatea
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unui eveniment mitizat este estimat ca fiind cea mai acut posibil, ipostaza lui de arhetip
atemporal, nemuritor, fcându-l mai autentic decât orice cunoatere imediat. Mitizarea modific statutul ontologic al evenimentelor, adic modalitatea lor de a fi în lume, ridicându-le din
registrul factualitii banale, profane, precis delimitate ca timp i spaiu al producerii, ctre
stadiul superior, etern, de eveniment al lumii zeilor. Mitul defavorizeaz faptele istoriei
privilegiind ideile extrase din ea i care, o dat formulate, dau naraiunilor tradiionale acea
putere de a ne dirija vieile cu gândul la proveniena divin a lumii. Dar dac mitului îi este
suficient un singur fapt, acela instaurator, din care decurg apoi toate evoluiile omenirii,
istoriei, pentru a fi credibil, îi sunt necesare atât date precise i urme de ordin material, cât i
o reea de mai multe evenimente cu mare capacitate de semnificare.
Dar pentru autorul lucrrii în discuie, naraiunea rmâne, întâi de toate, manifestarea
interaciunii sociale, a intersubiectivitii, cea din urm garantând plauzibilitatea celei dintâi.
Este un mod de control asupra propriei viei, o tentativ de a ne reda prezentul i a ne regsi
identitatea ca povestitori, în strâns concordan cu interesul sau dezinteresul celorlali. Ideea
c ceilali te continu în contiinele lor, te multiplic i te transmit astfel memoriilor viitoare
este una din convingerile lui Jorn Rusen dar i ale întregii culturii universale. O regsim, de
pild, la sud-americani sau mai exact în Povestaul lui Mario Vargas Llosa, din care redm
acum, la încheiere, un scurt fragment: „… Povestaul sau povestaii trebuie s fie un fel de
potai ai comunitii. Personaje ce mergeau de la un ctun la altul, pe întinsul teritoriu pe
care se risipiser indienii machiguengas, povestind unora ce fceau alii, informându-i
reciproc despre evenimentele, întâmplrile sau nenorocirile acestor frai pe care îi vedeau
rareori sau poate niciodat. Însui numele îi definea. Povesteau. (…) Gura lor era liantul
acestei societi, pe care lupta pentru supravieuire o obligase s se frâmieze i s se
risipeasc în cele patru zri. (…) Povestaul nu aduce numai tiri actuale ci i despre trecut.
Probabil c e i un fel de memorie a colectivitii, c îndeplinete un rol asemntor celui
jucat de trubadurii jonglerii medievali”.
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III. ISTORIE I LIMBAJ
Nu putem fi cu totul obiectivi. Cuvintele cu care istorici diferii descriu acelai fapt
istoric, ne fac uneori s credem c ei se refer la evenimente diferite. Suntem sortii în mod
istoric istoriei, rbdtoarei construcii a discursului despre discursuri, sarcinii de a înelege
ceea ce s-a spus deja1. Dar a vorbi despre gândirea celorlali înseamn s faci o analiz a
semnificatului2. A comenta înseamn a admite prin definiie un surplus al semnificatului fa
de semnificant, un rest neformulat al gândirii pe care limbajul îl las în umbr. Este un
reziduu i în acelai timp o esen împins dincolo de secretul ei3. Critica noastr nu reduce
înelesurile operei la un presupus adevr ultim, ci le continu, dedublându-le4. Interpretarea nu
mai trebuie privit ca regsire a unui adevr sau ca atribuire de sens, ci ca evaluare a
pluralitii textului5. Critica apare aadar ca un discurs al lecturii, intervenia teoretic ivinduse din comentariul progresiv al textului. i pentru c vizeaz semnificantul, decuplajul critic
nu mai presupune o responsabilitate metodologic în sensul “clasic” al cuvântului – întemeiat pe semnificat – devenind arbitrar. Scopul lui nu mai este atât explicarea, cât urmrirea
textului pe msura construirii sale6. Deci cutm în text ceea ce autorul a vrut s spun, fr
a refuza s gsim ceea ce textul mrturisete, independent de inteniile autorului su7.
Istoricul nu descoper i nici nu exprim cunoaterea ci doar o organizeaz8. Îi alege
datele în funcie de interesul su privitor la un eveniment unic, particularizat de un context
anume. Probele trebuiesc îns selecionate în funcie de ceea ce pot spune despre acel fapt
singular i nu în funcie de categoriile generale care par s îl explice9. Tocmai aceasta este
principala caren a discursului istoric de inspiraie marxist-leninist: uzitarea cunoscuilor
1
2

Michel Foucault, Naterea clinicii, traducere de Diana Dnior, Bucureti, Editura tiinific, 1998,, p. 13.
Ibidem, p. 14. În semiotic, simbolul are dou pri: una concret i alta abstract; de exemplu,

obiectul concret, ramura de mslin, este semnificantul, iar înelesul pe care i-l dm, acela de simbol al pcii, este
semnificatul.
3

Ibidem, p. 13.

4

Dan Eugen Raiu, Disputa modernism-postmodernism, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, p. 96.

5

Ibidem, p. 100.

6

Ibidem.
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Idem, Limitele interpretrii, traducere de tefania Mincu i Daniela Buc, Constana, Editura

Pontica, 1996, p. 25.
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Frank Ankersmit, History and Tropology. The Rise and Fall of Metaphor, Univesity of California

Press, Berkeley, Los Angeles,1994, p. 8.
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Alun Munslow, Deconstructing History, Routledge, London, New York, 1997, p. 4.

termeni “mod de producie”, “lupt de clas”, “infrastructur” funcioneaz ca real
autoverificat: simpla invocare a unui concept trece drept argumentare. În plus, imixtiunile
politicii destabilizau sensurile, relaia dintre semnificat i semnificant nefiind nici stabil, nici
univoc. Decodificarea unor texte din acel timp are, de aceea, un caracter deschis, incert,
ambiguu. Semnificaiile pariale se instituie în funcie de sensul global10. Semnificantul nu
trimite la un semnificat invariant, formarea sensului depinzând, aproape ca în literatur, nu de
ceea ce se spune ci de modul cum cititorul, cu individualitatea lui ireductibil, înelege
mesajul11. O deficien a analizei de discurs const în faptul c se concentreaz asupra
emitorului de discurs neglijând total receptorul. Sau, mai grav, presupune c cele afirmate
de emitent – o autoritate politic, de exemplu – sunt receptate i însuite întocmai la nivel
macrosocial. Sarcina noastr ar consta, deci, în reconstituirea relaiei dintre emitent i
auditoriul su, istorici în cazul nostru, de a-i sublinia reuitele, dar i mai mult sincopele,
sincretismele îndelung negociate. De unde i accepia restrâns pe care o dm verbului “a
interpreta”. Cu siguran nu este o lmurire sau o înelegere conceptual, este mai degrab
comprehensiune i explicitare12. A interpreta înseamn, la origine, a arta într-o direcie13.
Credem c e important ca o interpretare s nu precizeze o int precis ci doar s orienteze
descifrarea spre ceva deschis, care se poate îndeplini în diferite moduri14. Înelegem despre ce
e vorba orientându-ne dup ceea ce se manifest prin contrast15. Un lucru în privina cruia nu
avem nimic de interpretat i nici de rstlmcit este, de pild, univocitatea ordinului, care
pretinde supunere. Asemenea enunuri nu formeaz obiectul cercetrii noastre. Este
interpretabil numai ceea ce nu are sens stabil, fiind deci lipsit de precizie, echivoc16.
inând cont de acest lucru precizm ceea ce ne desparte de vechea definire a izvorului
istoric. Pentru moderniti, sursa era, în esen, dovada c ceva s-a petrecut în trecut17. Ei
aplicau urmtorul raionament: pornind de la “urm” se caut i se recupereaz, integral, o
realitate istoric ascuns, toat, în spatele respectivei probe18. Potrivit concepiei postmoderne
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18
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sursa nu duce ctre trecut ci ctre o alt interpretare a trecutului19. De aceea, cel mai mult
conteaz ce surs folosim. Ea nu ne trimite înapoi în trecut dar ridic întrebarea: ce poate face
un istoric cu ea, aici i acum? Informaia cea mai interesant poate fi gsit în ceea ce nu se
spune, în ceea ce o perioad anume nu afirm despre ea însi20. Nu întâmpltor, G. Duby îi
compara cercetarea cu developarea negativului21. Cele mai prezente i mai definitorii trsturi
rmân necunoscute epocii însei, nefiind reperate decât dup ce perioada cu pricina ia
sfârit22.
Atât cât ne-au permis materialele avute la dispoziie am încercat s lum distan fa
de prezumia lectorului model23: un cititor fictiv, ideal, foarte competent, cooperativ,
înelegând din start ceea ce emitorul de discurs a vrut s spun24. Subordonat politicii,
vulgata marxist-leninist îi schimba profilul prea des, istoricii, docili sau nu, neputând s i-o
însueasc temeinic, definitiv. Dimpotriv, cutarea lectorului real ca informator pertinent are
ca scop s semnaleze surprizele aprute în transmiterea de sensuri, s stabileasc locurile în
care ateptarea e contrariat de apariii imprevizibile. Lectura “real” este, de fapt, cea a
cercettorului, cât mai “impresionist” cu putin, interesat s separe aprecierea de
interpretare25. Lectorul real tinde ctre o cunoatere cât mai puin subiectiv, fr a uita
situarea istoric a emitentului i receptorului, fr a neglija propria istoricitate, ca motenitor
cultural al textului. De exemplu, cel care abordeaz istoria comunismului trebuie s reziste
tentaiei de a confunda reconstituirea perioadei cu dezaprobarea acesteia.
Naraiunea istoriografic nu epuizeaz acel pol al coninutului pe care îl numim
semnificat. Nu ne interesm atât de maniera în care s-a scris istoria, cât mai mult de investiia
cultural reperabil pe care o epoc anume o face în imaginea ei despre trecut. Preferina
pentru discursul academic nu e aleatorie, acest decupaj vizând un plus de rigoare în analiz.
Nu trebuie s contabilizm scrieri istorice. Sesizm, mai curând, un cod cultural,
competenele care îl susin, temele recurente care pot recompune, dup o lectur integral, un
model de situare în durat. Decisiv îns este descoperirea variaiilor produse la nivelul
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subiectelor-cheie care actualizau schema interpretativ dominant. Descifrarea canonului
cultural-ideologic trebuie s ne dea indicii despre orizontul de ateptare al factorilor de
decizie, despre modelele de scriitur practicate de istorici. Ceea ce productorii de discurs au
în comun este un sistem de referine constante, de repere comune, interdependente, unite întrun “câmp de posibiliti strategice”26. Dac un fapt istoric declaneaz în acelai moment i în
acelai spaiu cultural lecturi aproape identice, rezult c autorul i cititorii folosesc sisteme
de convenii similare, altfel spus, c au un mod analog de a pune în context rmiele
trecutului27. Din punctul nostru de vedere structura unui text nu e o entitate substanial ci o
ipotez de lucru, bazat pe selectarea anumitor “motive” i organizarea lor în configuraii
posibile28. Nu poate fi vorba de un acord aprioric între productorul de criterii/texte i
destinatar dar e posibil o convergen relativ29, axat pe cunoaterea comun, dei inegal, a
conveniilor necesare schimbului de informaii cu caracter istoric. Înelegerea neobinuitului
i evaluarea gradului de abatere de la dogm presupun deci inventarierea prealabil a
normelor uzuale30. Pân la urm, decizia de a reface un model de scriitur plecând de la un
anumit fel de recurene depinde totui de opiunea celui interesat31. Aceast operaiune nu e
niciodat justificat, intuiia cercettorului, tradiia sau moda critic a momentului desemnând
practica discursiv cutat i descoperit în “eantionul” dinainte precizat32 .
Pe de o parte, suntem de acord c stilul redactrii nu opereaz doar asupra expresiei,
dovedindu-se un foarte activ element de coninut. El propune o transformare la nivelul
referinei, a modului cum este interpretat, realitatea extratextual, atât de autor cât i de
receptor33. Din acest motiv am i dedicat un capitol limbajului istoriografic din anii ’50. Un
loc important îl ocup aici teoria tropilor, construit pe ideea atribuirii arbitrare: un
semnificant poate fi suportul mai multor semnificai, nu are o relaie privilegiat cu unul din
ei34. Totul depinde de alegerea vorbitorului, ipoteza utilizrii involuntare neavând prea multe
argumente la îndemân. Pe de alt parte, demersurile formaliste nu mai mulumesc, contextul
26
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elaborrii unui discurs fiind decisiv în cazul istoriografiei “democrat-populare”. Construirea
sensului, pe care o înelegem ca un proces complex, implicând actori, forme, practici diverse,
nu mai poate fi redus la funcionarea impersonal a limbajului35. Astzi nu se mai crede în
contradicia obligatorie dintre un demers semiotic i o lectur contextualizat. Am cutat,
deci, s corelm secvenele de discurs cu eventualele determinri de ordin politic.
În 1977, cu prilejul “Leciei” inaugurale a Catedrei de semiologie literar de la
Collège de France, Roland Barthes se altura lui Foucault plecând de la presupoziia
pluralitii i ubicuitii puterii care, înscris în discursuri, nu ar fi doar un obiect politic, ci o
prezen trans-social i trans-istoric. Limbajul apare ca adevratul sediu al puterii, dar al
unei puteri opresive care repet i impune stereotipurile sau, altfel spus, “naturalizeaz”
valorile dominante. Rezulta concluzia c vorbirea i discursul nu înseamn comunicare ci
supunere36. Discursul nu e plasat în afara puterii ci, prin faptul c puterea e definit drept
categorie discursiv, acesta e consacrat drept adevratul ei sediu37.
Cuvintele sunt uniti lexicale singulare. În comparaie cu ele, secvenele mai lungi de
cuvinte sunt numite discurs. Acesta este o organizare transfrastic, determinat de situaiile
particulare ale interlocutorilor, ca i de contextele generale, social-istorice, ale producerii i
interpretrii sale38. Relaia lui cu ideologia rezult de la sine39. Este, de asemenea, un mod de
organizare a faptelor pe care le comunicm: selectm anumite aspecte, le valorizm i le
prezentm într-o anumit ordine40. În funcie de situaia în care ne aflm, tratm într-un
anume fel faptele, astfel încât s putem produce efecte legitime asupra auditoriului sau
cititorilor41.
Prin discurs ne distribuim subiectivitatea într-o situaie anume, de interaciune social
relativ reglementat42. Producându-l, depindem de diferite tipuri de resurse i convenii
sociale, precum i de potenialul acestora pentru situaia în care ne aflm (reglementare
extern). Pe de alt parte, pentru a formula un “discurs” trebuie s imprimm exprimrii mai
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multe trsturi constante care indic poziia asumat într-o situaie dat (reglementare
intern). Spre deosebire de “discursul natural”, lipsit de calcul strategic, i de dorina de a
“deturna” auditoriul, “discursul strategic” transmite “coerene” i “adevruri” care
declaneaz procesul de persuasiune, care instaureaz i, în acelai timp, modific o situaie
anume43. De obicei, prin “discurs” înelegem produsul sau rezultatul mai multor enunri,
aadar, al unor moduri diferite de utilizare a limbii i a altor limbaje în situaia respectiv.
Unele moduri de enunare sunt cultivate în împrejurri specifice de ctre anumite grupuri
sociale, de unde i efectele tipice rezultate. Vorbim, în acest caz, de practici discursive44.
Acestea acoper cele dou niveluri care reglementeaz simultan orice discurs: pe de o parte,
“arhiva”, ansamblul enunrilor exprimând aceeai poziie, termen aproximativ echivalent cu
ceea ce Foucault numete “reguli”; pe de alt parte, comunitatea discursiv, adic grupul sau
reeaua de grupuri în interiorul crora sunt produse i utilizate textele provenind din aceeai
“arhiv”45. Chestiunea de baz pentru analiza unui discurs const în identificarea
precondiiilor care permit unui actor social s enune i, totodat, s exploateze actul
enunrii. Cu precizarea c ceea ce se enun i modalitatea enunrii nu conteaz decât în
msura în care trimit la reguli generice de enunare:
•

statutul unui actor social care îi confer dreptul de a se exprima;

•

dispozitivul instituional în care acest statut se manifest;

•

tipul de situaie în care este plasat actorul social prin statut i instituii46.

În opinia lui Pierre Bourdieu, avem discurs atunci când enunurile noastre satisfac
unele “reguli de recunoatere”:
•

suntem persoana legitim pentru a comunica un anumit coninut;

•

situaia în care comunicm este legitim i justific actul enunrii;

•

destinatarii vizai prin enunare sunt cei legitimi în situaia respectiv;

•

limbajul în care comunicm este legitim dac e s inem seama de identitatea

noastr, a destinatarilor notri i de situaia în care ne aflm47.
Îndeplinind aceste reguli, discursul nostru respect regulile de “acceptabilitate
social”48. Enunând, ne filtrm subiectivitatea în funcie de un spaiu convenional care ne
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“autorizeaz” s comunicm într-un anumit mod i s dobândim “autoritate”. Potrivit lui
Bourdieu, “autoritatea” social este constitutiv oricrui discurs. Din acest motiv, discursul
presupune din partea autorului operaii de autocenzur i denegare simbolic, de eufemizare
i compromis, toate indicate la nivelul enunrii49.
Plecm de la premisa c ansamblul de cunotine al unei istoriografii trebuie
caracterizat nu atât prin totalitatea informaiilor despre trecut pe care le ofer, cât mai ales
prin organizarea intern a cunoaterii, adic prin forma comun pe care o capt indiferent de
domeniul de aplicaie. Aceast form pe care Foucault o numete epistem se modific de la o
epoc la alta, prin transformri discontinue i nu printr-o sporire neîncetat a cunoaterii. Ne
propunem, aadar, o “arheologie” a discursului istoric postbelic, inventarierea acelor rupturi
i discontinuiti care îl caracterizeaz, independent de coninuturile vehiculate50. Nu urmrim
numai sensurile enunurilor – ceea ce ar echivala cu o operaie de parafrazare – ci i
raporturile pe care le întrein unele cu altele, regulile în virtutea crora un tip anume de enun
este susceptibil s exclud sau s convoace un alt tip de enun51. Nu cutm neaprat nite
începuturi relative, stabilite într-un an anume, ci mai curând transformri sau “cotituri”
interpretative mai greu de observat în uniformitatea aparent a discursului despre trecut. Nu
descoperim conexiuni ascunse, mai tcute sau mai profunde decât ar suporta hârtia. Ne bizuim
pe neutralitatea minim a textului de citit, pe ideea c istoricul exist în msura în care se
exprim deschis prin intermediul scrierilor sale. Încercm s definim relaiile aflate la
suprafaa însi a discursurilor, deloc perceptibile tocmai pentru c sunt ubicue, prea la
vedere. Concentrarea exclusiv pe momentele de ruptur nefiind totalmente eficace,
cercetarea noastr ia în considerare i coerena expunerii, ca memorie discursiv, menit s
asigure solidaritatea elementelor constitutive i s instituie discursul ca “existen istoric”
sau co-prezen a lui “dejà dit”, “dire” i “à dire”52. Urmrim, deci, o coeren manifestat ca
proprietate de corelare a unor enunuri care depind fiecare în parte de interpretri ce se
condiioneaz reciproc53. Întrucât evenimentele sunt întotdeauna cunoscute prin deducii
pariale i indirecte, rmân suficiente lacune pe care le vom suplini fcând retrodicie. Numai
retrodicia, bazat pe o “înscriere” a unor cauze asemntoare i pe probabilitatea diferitelor
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cauze, ne permite s dm unele rspunsuri54. Sinteza const în acoperirea golurilor provenite
din înelegerea imediat55 pentru c istoria nu rspunde decât la întrebrile pe care i le
punem, atâta vreme cât nu avem posibilitatea material de a chestiona în totalitate56.
Din punct de vedere metodologic, demersul nostru trebuie s se bazeze, în mare parte
pe analiza de text, pe investigarea unei scriituri istorice lipsite, uneori, de referent. De
exemplu, dac ne ocupm de istoriografia perioadei staliniste, dm întâietate urmtoarelor
surse: documente de partid; brouri cu caracter de “directiv” editate de Mihail Roller ca
expresie a receptivitii fa de discursul oficial i ca model de urmat; literatur istoriografic
propriu-zis reprezentând marile centre universitare (Bucureti, Iai, Cluj); principalele
reviste; procese-verbale de edin; dri de seam; dezbateri legate de întocmirea tratatului de
Istorie a României; memorii, jurnale. Evident, deconstrucia discursului marxist trebuie
corelat cu informaii de arhiv care pot confirma sau nu acurateea aprecierilor noastre.
Polemicile iscate de dosarele Securitii i suspiciunile privitoare la autenticitatea
documentelor de arhiv clasificate în anii stalinismului ne-au fcut s privim cu ali ochi
textele editate atunci. De regul, una din cutumele activitii de cercetare d întâietate
documentului nepublicat, fcându-se, nu rareori, confuzia între sursa inedit, absolut
necunoscut i cea needitat, consultat de muli istorici, neîncredinta tiparului dar fetiizat
ca izvor de prim mân. Or, documentul de arhiv îi dovedete valoarea numai dac aduce
un plus de noutate i se completeaz în mod fericit cu alte tipuri de izvoare. Nu este corect s i
se atribuie aprioric o relaie privilegiat cu adevrul. Or, misiunea istoricului este aceea de a
construi scheme explicative ale trecutului, nu de a face dezvluiri cu orice pre. Iar valoarea
unui izvor nu depinde de locul depozitrii sale ci de felul cum contribuie la formularea
argumentaiei noastre. Spre a nu fi acuzai c “vânm” senzaionalul unor însemnri
personale, de conjunctur, în care autorii lor nu s-ar mai recunoate astzi, considerm c
textul publicat, semnat i deci asumat asigur cercetrii noastre un grad sporit de obiectivitate.
Meseria de istoric reclam o prezen permanent în spaiul public tocmai printr-o editare
responsabil a rezultatelor cercetrii. Exprimarea lor pe cale oral în alte spaii decât în agora,
nu poate trece drept activitate tiinific nici chiar în situaia limit a regimurilor totalitare. Nu
putem fi învinuii c folosim materiale de sertar sau biografii absconse, confecionate la
comand, autojustificri, anecdote greu de verificat, calomnii poate, tiri aflate sub imperiul
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oralitii. Nu aducem în discuie acele scrieri spectaculoase din punctul de vedere al
informaiei dar nesigure ca veridicitate i susceptibile s ne atrag într-un vacarm al
dezminirilor i al acuzaiilor de amatorism, rea credin etc.
Preocupându-ne de un segment al istoriei recente, atât de schimbtoare de la o zi la
alta, evoluiile i rupturile ne sunt sugerate mai ales de revuistica domeniului. Crile cu un
singur autor conin i ele indicii importante, îns caracterul lor punctual le face mai puin
revelatoare. Cu toate c dein multe nuanri sau “defeciuni” discursive, ele nu ne pot furniza
concluzii pentru o perioad mai lung de timp ci numai pentru momentul editrii. Or, în
demersul istoriografic, esenial este identificarea acelor texte de comentat susceptibile s dea
o imagine coerent a transformrilor survenite de la an la an: autori, subiecte tratate, locul
publicrii i, nu în ultimul rând, frecvena cu care unele nume sau titluri apreau. Dei toate
marile periodice din epoc sunt relevante, o mare parte a referirilor noastre trebuie s vizeze,
obligatoriu, revista “Studii”. Aceast preferin nu se justific doar prin importana pe care
periodicul cu pricina o avea pentru regim ci prin faptul c este una din puinele publicaii care
acoper întreaga perioad 1948-1965, oferindu-ne un eantion precis conturat din punctul de
vedere al participrii subiecilor, al temelor cercetate, al orientrilor doctrinare i al reperelor
cronologice.
De vreme ce repetiia contribuia decisiv la înstpânirea în real, discursul istoric din
anii ’50 are ca principal caracteristic omogenitatea, stereotipia, reluarea neobosit a
acelorai noiuni, expresii, concluzii. Pentru a nu ne aglomera inutil expunerea, textele prin
intermediul crora ne probm comentariile nu sunt foarte multe, cititorul trebuind s îneleag
c mostra oferit de noi presupune existena altor câtorva zeci sau sute de aceeai natur57.
Demersul nostru se întemeiaz pe metodele colii franceze de analiz a discursului,
mizând constant pe experiena acumulat de Michel Foucault, Roland Barthes, Pierre
Bourdieu etc. Dar, conform practicilor postmoderne indiferente fa de filiaia ideilor, fa de
“puritatea” trimiterilor de subsol, i mult mai sensibile la îndemânarea cu care acestea sunt
combinate, ajutând la o bun punere în scen, am apelat la întregul evantai al lecturilor
noastre, cu încrederea c cititorul nu va condamna prea sever micile nonconformisme.
Specificitatea analizei de discurs în varianta colii franceze const tocmai în faptul c
nu îi alege ca obiect de studiu nici organizare textual în ea însi, nici situaia de
comunicare, ci legtura dintre un mod de enunare i un loc social bine determinat. Studiul

57

Nu este mai puin adevrat c aceast simplificare creeaz de multe ori pericolul suprainterpretrii, al

glosrii gratuite.

61

nostru va urmri atât planul enunului (adjective posesive, timpurile verbelor, etc.) – vizibil
mai ales în procesele verbale sau în articolele orientativ-directive – cât i planul discursului
unde sensul nu mai rezid într-un singur enun ci în ansamblul textului. Sintetizând, vom
spune c avem în vedere o dispersie de texte al cror mod de înscriere istoric permite
definirea lor ca spaiu de regulariti enuniative.
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IV. ISTORIE I MEMORIE
Ca replic la istoria-tiin, poate prea specioas i mult prea ideologizat în secolul
trecut, studiul memoriei sociale postcomuniste ine de ceea ce francezii numesc „istorie
imediat“. „Imediat“ nu în sensul cronologic de „recent“ sau „instantaneu“ ci în sens
relaional: este vorba de vechea aspiraie spre un contact cât mai direct posibil între cercettor
i obiectul cercetat, între istoric i trecutul iremediabil consumat. Iar cercetarea posteritii
imediate a unui eveniment pare s faciliteze acest deziderat de vreme ce memoria este definit
ca istorie trit atât de istoric cât i de principalii si martori sau urmai ai acestor martori.
Care ar fi avantajele investigaiilor asupra memoriei? Ce aduc ele ca element de noutate dac
sondarea nemijlocit a trecutului nu este, pân la urm, posibil?
Din punct de vedere conceptual, preocuparea pentru memorie s-ar dori o reacie fa
de binecunoscuta analiz de discurs, aplicat de obicei istoriografiei, ideologiilor oficiale,
propagandelor de tot felul. Analiz care, concentrându-se asupra emitorului de discurs neglijeaz total receptorul. Sau, mai grav, presupune c cele afirmate de emitent – o autoritate
politic, de regul – sunt receptate i însuite întocmai la nivel macrosocial. Socialmente
recunoscut i prin aceasta diferit de amintirea individual, memoria colectiv prezint
avantajul c e trit ca experien comun i e exersat deliberat prin rememorri aleatorii sau
comemorri programate. Studiind-o, descoperim msura în care istoria oficial sau cea
tiinific se fac auzite, modul în care discursul elitelor este retradus în limbajul omului de
rând, în memoria strzii. Cu alte cuvinte, istoricul memoriei nu este acela care face s
vorbeasc oamenii trecutului ci acela care îi las pe ei înii s se prezinte. Este la fel de
adevrat c fenomenul în discuie, memoria, nu e mereu vizibil, cu atât mai puin lizibil. De
aceea, specialitii au artat c interesul pentru memorie reprezint un demers construcionist
axat pe ideea de memorie ca fapt cultural, antropologic, inând de însui felul de a fi al omului
în lume. Urmrind ceea ce oamenii îi apropie sau îi îndeprteaz din trecut i mai ales cum
fac acest lucru, avem posibilitatea de a recupera acele coduri comportamentale, omologate
social, pe care individul le exprim fi, dar nu neaprat contient. Istoria memoriilor
colective beneficiaz de reabilitarea factologiei atât prin prisma istoriei imediate cât i prin
mai vechea reevaluare a evenimentului reuit de întreaga generaie a volumului Faire de
l’histoire. Le Goff, Nora, Chartier au insistat pe ideea c cercetarea mentalitilor, mai corect
spus a reprezentrilor i practicilor culturale dintr-o societate, poate indica ecoul pe care un
fapt istoric îl are în memoria generaiilor. Datorit tensiunilor pe care le rezum, factologia

evideniaz, la fel de bine ca i durata lung, acele structuri care alctuiesc o comunitate, acei
factori care construiesc o memorie sau faciliteaz o uitare colectiv.
Rpit istoriei-relatare, faptul memorabil poate fi instituit ca loc de observaie
susceptibil s perceap un sistem cultural i, îndeosebi, clivajele care îl caracterizeaz.
Evenimentul rememorat sau cel trecut sub tcere sunt, în acest caz, nite indici cu ajutorul
crora excepionalul este obligat s redea obinuitul, regulile unei funcionri sociale.
Memoria colectiv este ubicu, comunitar, public, labil, afectiv, neacademic, fiduciar,
comercial uneori. Se resoarbe în cele mai diverse domenii de semnificaie cum ar fi limbajul,
religia, etica, estetica, imaginarul sau simbolurile unei epoci, revendicând sondarea registrelor
de existen în care subzist i recuperarea aceluiai moment din cât mai multe unghiuri de
vedere cu putin.
Din punct de vedere metodologic, atenia acordat memoriei ar implica o
„democratizare“ a surselor de analizat. Pe de o parte, am avea o diversificare a posibilitilor
de informare, determinat de privilegierea mrturiilor orale, a anchetelor de teren, a
sondajelor de opinie, interviurilor, a izvoarelor iconografice i audiovizuale specifice istoriei
imediate (fotografii, filme, recensminte, jurnale, hri, pres, publicitate etc.). Nu putem
crede c exist documente absolut indispensabile unei evocri istorice. Absena unora este
suplinit, cu siguran, de omniprezena altora. Logica cercetrii istorice cere s operm
reconstituirea de la ceea ce avem la un moment dat. Contieni de aceast realitate, arheologii
ne redau istoria unei epoci îndeprtate bazându-se doar pe nite rmie ceramice i pe câteva
fragmente de text. Pe de alt parte, inând cont de caracterul declarativ, voluntar, al
rememorrilor am obine i un surplus de valoare probatorie, de credibilitate pentru
materialele aduse în discuie. Spre deosebire de controversatele surse ale istoriei – neîntocmite
pentru un destinatar anume i selecionate, peste ani, de istoricul care, în funcie de nevoile
anchetei sale, le d o semnificaie – mrturiile memoriei au un caracter intenional indubitabil.
Cimitirul, statuia sau muzeul sunt locuri consacrate ale memoriei, iar cercettorului de mai
târziu nu îi rmâne decât s le considere ca atare.
Descoperindu-l pe morarul Menocchio i fcându-l eroul crii sale, Brânza i viermii,
Carlo Ginzburg consacra, în plan istoriografic, celebra distincie dintre cultura produs de
clasele populare i cultura impus acestora. Insistând îns asupra elementelor inerte, obscure,
incontiente, cei preocupai de mentalul colectiv risc unele extrapolri fr acoperire.
Dimpotriv, ca istorici ai memoriei ne intereseaz, cu deosebire, cultura creat i mai puin
receptat, asumarea explicit, scandat unde e cazul, a acelor idei sau obiecte cu ajutorul
crora oamenii îi explic trecutul. Ne vom dedica autoconstituirii subiectului, felului în care
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oamenii îi exteriorizeaz unele aduceri aminte, referindu-se deschis la ei înii, la ceilali, la
istorie.
Dorind s reconstituim memoria unui mediu social aparinând istoriei recente avem
ansa unui contact direct cu obiectul de studiu. Iar misiunea noastr va fi cu atât mai facil cu
cât ne alegem un eantion mai omogen adic una din acele categorii bine conturate în
ansamblul societii: defavorizai, minoritari, marginali, exclui. Dat fiind c ceea ce este
diferit este semnificativ ne-am oprit asupra reprezentrilor divergente pe care grupurile unei
aceleiai societi i le fac despre valorile tiute drept comune. Nu ne propunem s detectm,
printre proaspeii disponibilizai, o memorie istoric, savant, ci s surprindem deliberata ei
traducere în „cheie“ popular, originalitatea reaciilor de aprare fa de istoria cult.
Esenial este radiografierea unei culturi alternative care, împotrivindu-se fi memoriei
oficiale – anticomunist, prooccidental, procapitalist –, cheam în ajutor un sistem de valori
sau de surogate ale acestora.
Atât istoria mentalitilor cât i cea a memoriei au, pân la un punct, acelai obiectiv:
s dea cuvântul tcuilor istoriei. Cea dintâi trezete îns un îndreptit scepticism atâta timp
suntem de acord c nu contiina istoric este cea care st la originea faptelor noastre. Aceast
contiin nu explic totdeauna un comportament deoarece istoria unei societi nu este istoria
valorilor ei. Cele din urm sunt nite evenimente ca oricare altele i nu dublura mental a
corpului social. Nu trebuie s lum în serios interpretarea pe care oamenii o dau propriei
societi. Într-un moment anume al istoriei, valorile nu pot determina, ele singure, o aciune.
Peste ani îns, memoria respectivei aciuni se înfirip începând cu insistenta lor invocare. Un
rzboi nu se declaneaz din dorina de a face acte de bravur, dar posteritatea lui se va
întemeia, negreit, pe valoarea eroismului. La fel, o perioad de penurie nu poate constitui un
prilej de mândrie dar, o dat consumat, amintirea ei poate apropia cuvântul „srcie“ de aria
semantic a cuvântului „sacrificiu“: modelele prezentului funcioneaz drept cadre sociale ale
memoriei i dau îneles evenimentelor trecutului.
În toate epocile oamenii au receptat evenimentele cu team, vzând în ele
discontinuiti periculoase, susceptibile s amenine stabilitatea structurilor în vigoare. Dar în
vreme ce societile tradiionale rarefiau surprizele graie tradiiilor i timpului ciclic dup
care triau, societile moderne tributare timpului liniar, accelerat, se perpetueaz, dimpotriv,
printr-un exces de tiri-tip, mereu aceleai, care banalizeaz evenimentul1, preschimbând
1

Pierre Nora, Le retour de l’eveniment, in Jacques Le Goff, Pierre Nora (eds.), Faire de l’histoire, tome I,

Paris, Gallimard, 1974, p.220; Jean Michel Adam, Francoise Revaz, Analiza povestirii, traducere de Sorin Pârvu,
Iai, Institutul European, 1999, p.28-29.

65

neobinuitul (accidente, decese, cataclisme) în fapt divers. Prezentul se transform mult prea
repede în istorie imediat, una care explic i istoricizeaz totul, înainte chiar ca fenomenul s
se fi consumat2. De aceea, ca moderni descoperim în memorie un bun pretext de a încetini
timpul i a privi în urm. Or, distana dintre istorie i memorie este cea dintre succesiune i
asemnare3, pretenios numit i contiguitate. Timpul memoriei revine, într-o form sau alta,
la origini, esenial pentru el fiind începutul. Timpul istoriei este îns unul al progresului,
pentru care nu momentul primordial conteaz ci scopul4. i tocmai acest utilitarism ne
îndeamn acum s redescoperim viaa tcut a statuilor, compensând lipsa de prezent printrun surplus de trecut.
Contextul modern, socio-mental, care favorizeaz fetiizarea eroilor, a vechilor
vestigii i a monumentelor s-ar rezuma la urmtoarele coordonate: a) sentimentul unei
deveniri istorice prea accelerate; b) pierderea familiaritii cu trecutul; c) perceperea timpului
modern ca fiind doar cotidian i, implicit, frustrarea c prizm o istorie fcut de alii,
niciodat de noi, epigonii; d) criza modern a subutilizrii individului, convins c prsete
istoria prea anonim, c societatea nu îl remarc, nu îl valorific i c trebuie s ia pe cont
propriu prezervarea sinelui; e) riscul de a ne slbi puterea de asemnare, de comparaie sau de
identificare cu epoci anterioare; f) raportarea anacronic la vremuri legendare cu care form
contemporaneitatea prin felurite modaliti de regresiune în timp; g) sentimentul de vinovie
fa de acele istorii glorioase ori pitoreti la care nu am luat parte, dar a cror memorie este, în
schimb, ameninat cu extincia; h) preschimbarea trecutului din simplu precedent ori model
prestigios în motenire de salvat; i) folosirea paseismului inerent conservrii patrimoniului ca
discurs antimodern, antiindustrial; scoaterea din dezbaterea public a unor subiecte delicate
prin descoperirea valorii lor patrimoniale i transformarea lor în amulet (de exemplu salvarea
artei monarhice franceze, în timpul Revoluiei, sub titlul de valoare naional); realitatea c
elementele de patrimoniu pretind o anumit pietate, o tcere sui generis în jurul istoriei lor
reale, de unde i pericolul de a înlocui investigarea trecutului cu tezaurizarea, cumularea lui
într-o indistincie respectuoas, anticamer a ignoranei i uitrii (arhivele fostelor servicii
secrete din perioada comunist); j) perceperea istoriei prin analogie cu finitudinea obiectelor:
ele ne dau imaginea unui trecut încheiat, uor de recapitulat i dominat cu ajutorul artefactelor
care îl simbolizeaz numai, fr a-l povesti, fr a-l reconstitui în amnunime; k) antiteza
2
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dintre realizrile cantitative ale tiinei moderne i unicitatea creaiilor artistice; l) ambivalena
ideii de datorie: pe de o parte mgulitoare, cci o dat asumat ne acrediteaz drept
continuatori, oferindu-ne o biografie i nite strmoi de seam; pe de alt parte, greu de
onorat pe msur ce timpul se refugiaz cel mai adesea în statui, tot mai multe i ele.
Memoria social selecteaz amintirile nu în mod raional ci în msura în care
contiina istoric

cedeaz feluritelor încercri i se las impregnat de ele5. Faptele

memorabile nu sunt deci, simple informaii. Sunt experiene existeniale6, resimite individual
i colectiv, cu sau fr voia noastr. Lucrurile stau cu totul altfel în privina faptului istoric,
receptat ca strin, „rece”, fr nici o valoare de istorie trit. Astfel se explic de ce istoria nu
e de la sine îneleas7, „natural”, cerând un efort cognitiv de mare amploare.
Faptul memorabil sintetizeaz îns experiene comunitare, împrtite, care se impun
tuturor cu atât mai mult for cu cât par mai lipsite de motivaii precise sau de o ancorare
trainic în real8. Or, identificarea devenirii comune constituie chiar fundamentul memoriei
sociale, imperativul ei9. Cci anonimatul ne inculc deseori impresia lipsei de identitate,
determinându-ne s ne punem laolalt amintirile. Luate împreun, sublimate, redenumite,
generalizate în funcie de context, cazurile singulare capt semnificaii colective, dttoare
de sens, indiferent dac se integreaz sau nu în ordinea naraiunii. Fr a depinde obligatoriu
de o serie cauzal, faptul memorabil este autosuficient, o explicaie în sine.
Dac faptul istoric face parte dintr-un trecut definitiv închis, resimit ca îndeprtat i
tiut doar din documente, din istoria scris, faptul memorabil, nu neaprat oral, aparine unui
trecut care nu trece10. Se afl într-o relaie de continuitate, de apropiere i familiaritate cu un
prezent al contiinei istorice11. Ne faciliteaz redeschiderea, experimentarea trecutului,
educându-ne, prin aceasta, simul timpului12.

5
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Faptul istoric face parte dintr-o descriere discontinu, fragmentat de periodizrile
inerente cunoaterii academice13. Faptul memorabil provine din supravieuirile memoriei vii
i are o mare autoritate în perioadele de schimbri profunde, când tradiiile sunt chemate s
salveze stabilitatea identitilor colective.
Faptul istoric are un caracter episodic i ocup o poziie bine delimitat în economia
povestirii. Adus în atenie prin explicaii de tip cauz-efect, particip la reconstituiri
diacronice ale trecutului. Faptul memorabil are valoare exemplar, i o mare putere de
iradiere, de mobilizare, semnificând, sincronic, mai multe lucruri deodat. Faptul memorabil
este participativ, trit i retrit, aici i acum, cel istoric este desemnat, retrospectiv i
convenional14, dintre atâtea altele, numai dac servete unei construcii istoriografice. Dac
într-un moment anume se întâmpl ceva, respectivul fapt nu devine istoric decât dac este
cunoscut i consacrat de specialiti. Dimpotriv, faptul memorabil se impune de la sine ca
notoriu, perpetuându-se ca fenomen de comunicare, adeverire, reamintire.
Dac faptul istoric este descoperit i verificat, faptul memorabil este transmis i crezut.
Primul este considerat veridic, stând sub semnul fidelitii epistemice fa de ceea ce s-a
întâmplat efectiv, cel de-al doilea e mai mult imaginabil, inând de practici ale aducerii
aminte15.În general, exist numai prin faptul de a fi spus, neapelând la o alt posibilitate de
autentificare16. Triete din povestire, adic dintr-un proces teoretic inepuizaibil. Esenial nu
e ritualizarea ci motivaia de a duce relatarea mai departe, cci povestitorul care nu las
impresia c ar putea continua la infinit nu e un povestitor17. Iar când continuitatea devine
tradiie aceasta nu înseamn conservare nealterat ci transpunere18. Oricât ar fi de paradoxal,
inerea de minte se bazeaz mai mult pe recunoatere i mai puin pe tehnici mnemonice. Prin
recunoatere, înelegem aici perceperea a ceea ce este durabil din ceea ce este trector,
sesizarea generalului în forma lui remanent, purificat de hazarduri, construirea unei
familiariti crescânde cu lumea în care trim19. Activând ca tradiie unificatoare, unde toi se
îneleg i se întâlnesc cu ei înii, recunoaterea este un alt nume al faptului memorabil. El
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deine coninutul comun al reprezentrilor despre trecut20. Recunoscându-l, ne acceptm
propria biografie fie i prin intermediul nostalgiei, regretului sau fricii.
În fluiditatea devenirii, memoria ne fixeaz, aadar, puncte de reper, faptele
memorabile. Acestea împac multitudinea experienelor individuale – în ciuda eterogenitii
lor – i mai ales le încadreaz valoric(adevr, bine, libertate, consens). Joac astfel rolul
mrcilor de recunoatere care ne asigur identitatea, adecvarea la prezent21. S-a spus c faptul
istoric este cognitiv, iar cel memorabil afectiv. Într-adevr, dac amintirea unui sentiment este
totdeauna un sentiment, amintirea cunoaterii nu este neaprat o cunoatere22. Ne putem
aduce aminte c am tiut cândva perioada în care a fost construit mnstirea Putna23 dar c
între timp am uitat-o. În schimb, încercm o plcut nostalgie ori de câte ori ne amintim cât
de impresionai am fost de faptul c pim pe aceleai dale de piatr clcate, cu secole în
urm, de celebrul personaj. Aceasta este continuitatea de sentiment, legtura permanent pe
care, prin intermediul faptului memorabil, o întreinem cu trecutul. Sentimentele sunt
conservate în memorie care, la rândul ei, se las perpetuat de sentimente. Ele presupun, de
asemenea, repetiia obligatorie a ceea ce, neaflându-se în amintire, se întoarce acolo de
altundeva24. De aceea, faptul memorabil nu aparine neaprat istoriei recente. Confruntând
sentimente actuale cu reactulizarea unor sentimente trecute25 el ne poate menine în contact cu
epoci demult apuse.
Un eveniment este catalogat adesea, drept fapt istoric sau memorabil în funcie de
putina ori neputina noastr de a iei din consecinele lui. Teoretic un fapt istoric,
comunismul se menine în memoria colectiv prin retardrile resimite din plin de societatea
noastr. Totui, departajrile operate de noi nu trebuie s induc ideea c între faptul istoric i
cel memorabil ar exista o antitez ireparabil. Deosebirile de nuan semnalate, oarecum
livresc, pentru o mai bun înelegere a fenomenelor abordate, sunt greu sesizabile în viaa de
zi cu zi, unde memoria i istoria se întreptrund, deseori, pân la confuzie. O întâmplare
anume poate fi, rând pe rând, fapt istoric i fapt memorabil. Uitat din diverse motive, un fapt
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memorabil supravieuiete ca fapt istoric în crile de specialitate, fr ca aceast schimbare
de accent s fie definitiv.
Atât istoria cât i memoria extrag din prezent modelul curiozitii noastre fa de
trecut26. Numai c una nu vrea decât s explice, iar cealalt s justifice. De exemplu, e posibil
ca rzboaiele noastre medievale s fi fost memorabile pentru contemporani sau urmaii lor.
Dar dup sute de ani au ajuns, cu siguran, doar fapte istorice, a cror eviden nu au avut-o
decât cronicarii. Odiseea lor nu a luat îns sfârit, cci în secolul XIX, o dat cu afirmarea
sensibilitii romantice, a ideii naionale i a dorinei de independen, luptele lui Mihai
Viteazul27 redeveneau antecedente memorabile, mobilizatoare. Dup cele mai sus artate,
conchidem c memoria împac necesara prezervare a reperelor cronologice cu dorina ei de a
dura, adic de a se afla în venic micare, readaptare, reutilizare28. Este i motivul pentru
care vedem în faptul memorabil un armistiiu, mereu înnoit, între inventar i invenie29.
În funcie de emitentul discursului mnemonic deosebim urmtoarele ipostaze ale
faptului memorabil:
1) faptul fr precedent, insolit, ieit din comun, eventual mediatic dar neprogramat,
contemporan i, deci, autobiografic, inut minte, mrturisibil, rememorat aleatoriu, fr un
ritual anume ( întâlnirea cu o personalitate, rememorat ulterior în memorii);
2) memorabilul instituionalizat: identitar, eroic, macrosocial, legitim, declarativ,
comemorat public, fie periodic, în form narativ, fie permanent, în forme simbolice, de
regul statuare; (1 decembrie 1918, ziua naional a românilor); memorat, „primit”, exersat,
examinat, didactic, autoritar dar argumentativ (rzboiul antiotoman din 1877-1878); inventat,
decretat, propagandistic i deci, persuasiv dac nu constrângtor (luptele ceferitilor de la
Grivia, din 1933, preschimbate de istoriografia stalinist, dup 1948, într-un moment de
referin din istoria Partidului Comunist Român);
3)

memorabilul generaional, transmis oral, fiduciar, ca amintire colectiv (al doilea

rzboi mondial i traumele lui); testamentar, scris, sapienial, suplinind o absen viitoare,
aceea a donatorului, a personajului care are ceva de transmis (testamentele politice i nu
numai); patrimonial, reificat, inând de funcia mnemonic a lucrului vechi i a utilizrilor
26
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acestuia; trecerea unor edificii de la un rol funcional la unul de vestigiu (casele memoriale)
sau invers, meninerea lor în amintire printr-o deviere de la rosturile simbolice spre atribuii
strict utilitare, consumiste, turistice; (ruinele romane în Evul Mediu, coleciile personale
incluse în muzee, palatele dinastiei Hohenzollern, casele de vacan ale liderilor comuniti)
4) memorabilul cotidian, rezultat din obinuin, experien de via, memorabilul
recidivant, rutinier i de aceea venic în atenie, permanentizat, incorporat; (amintirea penuriei
din ultimii ani ai regimului Nicolae Ceauescu30)
5) faptul obsesiv, traumatic, uneori indicibil; secretul asigur aici continuitatea,
echilibrul între trecut i prezent; (decimarea armatei române, aliat cu aceea german, în
btlia de pe Don, perioadele de recluziune în închisorile comuniste)
6) memorabilul autonom, alternativ: paralel, marginal, nostalgic ori concurent fa de
cultura dominant fa de memoria oficial; substitutiv, resemantizat, terapeutic,
compensatoriu, vizând uitarea altui fapt memorabil; se cere extragerea, din amintirile
traumatizante, a unei valori exemplare, pe care doar transformarea memoriei în proiect o face
pertinent: dac traumatismul trimite la trecut, exemplaritatea trimite la viitor; (evenimente
care produc mari rupturi, de felul celor din decembrie 1989, când regimul comunist îi gsea
sfâritul, ideea postdecembrist c era mai bine în comunism, când nivelul de trai era sczut
dar sigur)
7) memorabilul experimental este i el de dou feluri: întemeietor, notoriu i tocmai
de aceea inut minte, prospectiv (execuiile publice ori cele filmate, cum ar fi aceea a
generalului Ion Antonescu31 sau, un mai recent, a familiei Ceauescu, iniiativele legislative,
mai ales cele extrem de prohibitive): mitul noului început; analogic, predictiv, provenit din
imitarea sau aplicarea unui model politic/cultural de prestigiu, în ideea de a obine aceleai
rezultate; (stilul neoclasic, modelul sovietic impus în tot Estul Europei)
8) memorabilul cu surs nelocalizat, necunoscut, ritualizat sau nu, cu sugestii de
atemporalitate, imortalitate: a)simul comun, generalul valabil, ideile primite b) folclorul,
tradiia, cutumele c) memorabilul ca fapt miraculos, supraistoric, inexplicabil, epifanic,
recuperat prin intermediul liturghiei, icoanelor, mitului d) memorabilul impersonal, aa-zisele
memorii perfecte, fr uitare: fotografiile, înregistrrile audio-video.
30
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Din totdeauna oamenii s-au strduit s îi reprezinte cumva timpul trit, s îl asocieze
cu o imagine mai concret, mai vizibil, spre a-l înelege mai bine i a mai liniti angoasele pe
care scurgerea lui le prilejuiete. Instinctual, prima tentaie este s îl cuprindem într-o
regularitate msurabil, stabilind periodizri, cicluri, cronologii, durate precise i mai ales
repetabile. Asemnat cu rotirea astrelor i cu succesiunea anotimpurilor, scurgerea anilor a
fost definit, prin urmare, ca micare reversibil i, tocmai de aceea, controlabil. În plus,
circularitatea a inspirat mereu de ideea de plenitudine: vzându-l în totalitatea lui cifric,
raional, parc la îndemân, omul a crezut mereu c poate salva timpul i o dat cu el,
propria nemurire32. Aa se ntea pasiune noastr pentru cifrele „rotunde”, ca prim soluie,
cantitativ, de domesticire a devenirii. Cea de a doua, calitativ, ne ofer imaginea lui
particular ori chiar personalizat, renunându-se deseori la pretenia validitii universale în
favoarea unui adevr local, a unei mrturisiri ori a unei reconstituiri a trecutului33. La acest
nivel, funcia calendarului este aceea de a întemeia o comunitate, de a îndemna un grup
anume s se raporteze în acelai fel, la un acelai timp, prin intermediul acelorai valori,
acelorai evenimente investite simbolic34. Nedorind s ne percepem temporalitatea decât prin
lupa continuitii, aniversrile colective ne înscriu într-un cerc perfect închis, protector, din
mijlocul cruia sfidm hazardurile, rupturile cotidianului35. O istorie repus periodic în
practic este o istorie împrtit, o istorie în care individul tinde s se implice de parc ar fi
fost contemporan cu toate momentele pe care semenii si obinuiesc s le comemoreze. În
asemenea ocazii sunt re-culese, aduse împreun, toate acele aspecte care, cu trecerea anilor, sar dispersa, pierzându-i astfel coeziunea i înelesul36.
Timpul ameninându-ne s treac mereu ireparabil, fr consecine, luând totul cu el,
faptele, epocile i personajele istorice dobândesc o unicitate apstoare, susceptibil s
genereze estetizri, eroizri, legende. De aceea, reînviind o perioad mai îndeprtat,
comemorrile îi confirm, apoi îi consolideaz existena în amintirea noastr. Esena lor este
recuperarea prin repetiie. Opus ireversibilului, adic îniruirii de evenimente aleatorii, fr
posteritate, stereotipia ne obinuiete cu un sens anume, contribuind la întreinerea lumii, la
32
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reproducerea i stabilizarea ei37. i aceasta cu atât mai mult cu cât un act comemorativ este
întotdeauna un simbol incomplet, prin care publicul nu triete experiena fizic a ritualurilor,
ci doar a limbajului despre ele. Chiar dac oamenii sunt martorii unei întâmplri
semnificative, cuvintele folosite pentru a o defini sunt cele care îi dau efectiv un sens38. Mai
mult, marcarea unui jubileu se transform repede într-un basm spontan care repovestete
subiectul srbtorii i mai ales ritualurile care o compun. Narativizarea39 celor din urm, a
gesturilor desemnate s provoace aducerea aminte, face în aa fel încât comemorarea faptului
sau a personajului memorabil, s devin, la rândul ei, una de referin.
Comemorrile lui tefan cel Mare40 din 1904 i din 2004 pun în eviden unul din
paradoxurile culturii noastre istorice: dei milenii întregi ne stau la dispoziie, Evul Mediu
pare c semnific cel mai bine noiunea de trecut. Or, dac istoria nu mai poate fi recuperat
acum decât la modul festiv, ne permitem s relevm o axiom pe cât de simpl pe atât de greu
de contientizat: posteritatea extrem de îndelungat a unei personaliti afecteaz chiar i
demersurile specialitilor care îi mai cerceteaz înc viaa. Cci expus insistent
comemorrilor, gloria unui trecut demult apus, a celui medieval cu precdere, devine istorie
recent. i situându-ne în prelungirea acesteia, ne închipuim c excelena acelor vremuri
continu înc, scutindu-i pe urmai de obligaia de a mai demonstra ceva. Credem, de aceea,
c timpul ne st la dispoziie, c se mai poate întoarce, pentru ca noi s retrim doar ceea ce
ne place din el i, astfel, turcii s fie învini la Vaslui41 ori de câte ori memoria noastr
cheam în ajutor amintirea unui succes.
Structura profund a legendelor istorice, de felul celei tefaniene, are la baz un
paradox: dozei de prezervare îi corespunde o alta, considerabil, de uitare. Admitem trecerea
implacabil a timpului, dar în paralel, ne autoamgim, fabricându-i felurite copii sau efigii
care ne ajut s mai credem în reversibilitatea lui. Doar aa putem înelege cheltuielile
37
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generate de aducerea în România anului 2004, chiar de ctre preedintele Turciei, a unei sbii
despre care doar se bnuiete c ar fi aparinut lui tefan cel Mare. Reîntorcându-se nostalgic
spre aceste universuri de poveste care le prelungesc biografia, oamenii disimuleaz,
momentan, divergene de ordin ideologic sau partinic, dându-i întâlnire pe un „teren” neutru
i îndeprtat, unde se pot accepta unii pe alii ca descendeni ai unei aceleai istorii. Iar
legendele patriotice îngduie acest „armistiiu”, deoarece ele comunic, de obicei, între ele,
fac schimburi de timpuri, de scenarii, de personaje. i le oblig pe cele din urm s joace întro singur i cuprinztoare pies, unde fiecare element se menine în memorie ca analogie a cu
totul altor lucruri. Probitatea lor este salvat mereu de armistiiile i simbiozele dintre eroii
bunicilor i super-eroii nepoilor. Altfel spus, rezist mai departe ca adevruri legendele
nedezminite înc de alte legende.
Longevitatea unei comuniti este, aadar, aceea a putinei de a povesti neîntrerupt
despre ea însi. Iar aniversrile vin în întâmpinarea acestei nevoi, revigorând potenialul
narativ, cerând s ne punem în scen istoria, s o retrim ritual, în scopul de a lsa celor ce
urmeaz principalele ei semnificaii. Cci prima form de a consimi la o anumit imagine
despre trecut este aceea de a o transmite mai departe. Ritul transfer, în asemenea ocazii, o
cunoatere încorporat cultural, pe care indivizii consider c o dein în comun, mcar pe
durata ceremonialului, cu generaiile precedente sau cu semenii care triesc înc, dar în cu
totul alt parte42. Nu degeaba se spune c prin mijlocirea lui societile caut în exterior ceea
ce nu au înuntru, c sublimeaz, într-un cod festiv, nostalgia ,,prii-lips”43. Reiterarea
trecutului prin comemorare nu se limiteaz numai la rolul de conservare a unei memorii. Se
bazeaz i pe analogia trecut-prezent, pe capacitatea ei de comparaie, de inovare, de
prognoz (“atunci deci i acum”, „acum deci i în viitor”). O tim deja, nu exist fapte de
repetiie în istorie, îns eterna reîntoarcere pare s fie condiia istoric sub care ceva nou se
produce efectiv44. Dac francezii începutului de secol XIX se defineau ca “romani înviai”,
ceva mai târziu, românii, neavând o antichitate clasic care s inspire modelul agorei, se
reîntorceau sistematic la Evul Mediu, din care extrgeau modele idilice de solidaritate i
armonie între conductori i condui.
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Celebrarea evenimentelor memorabile secret naraiuni45 cu semnificaii supraistorice,
omnivalabile, în stare s fac uitate momentele dificile, pasagere, din viaa social. Oricât de
traumatizant ar fi fost trecutul, aceste povestiri par c ne ajut s ne regsim, ca prin minune,
într-un prezent întotdeauna mai bun.
Bunoar, tefan cel Mare era srbtorit în 1904 nu atât în ipostaza de lupttor pentru
neatârnare, cât în acelea de garant al unitii culturale a românilor de pretutindeni i de
precursor al viitoarei reîntregiri teritoriale. Repetiia ritual relua deci, nite posibiliti
deschise anterior, permiând înelegerea unor timpuri unice, revolute, dar care, în opinia
elogiatorilor, nu încetau s conin i germenii prezentului46. Turcii ne mai fiind o problem
stringent, repetiia, retrirea ritual a epocii tefaniene semnifica acum cutarea unei „noi
înrdcinri a actualitii”, cum ar spune Ciprian Mihali. Mai curând noii vecini, unguri i
rui, preau s moteneasc – de vreme ce deineau Transilvania, nordul Bucovinei i
Basarabia – postura de adversari postumi ai politicii pan-româneti a voievodului moldovean.
A comemora însemna atunci s licitezi nite granie.
Astzi, în sfera mass-mediei se spune tot mai des c prin aniversarea eroilor medievali
importm din trecut doar modele autoritare. Ca istorici, ar fi bine s evitm aceste cliee i s
explicm cât mai credibil nevoia anumitor societi de a comemora i a se redefini periodic
prin prisma acestui gen de manifestri. Practic, cuvântul „model” nu are o realitate definitiv,
termenul supravieuind prin nenumratele contextualizri, duplicate, derivate care îl menin în
discuie de-a lungul timpului. Transmis de tradiie, nu poate subzista decât adaptându-se,
schimbându-se necontenit. Memoria activând mai mult ca o cultur a precedentului,
readaptarea modelului nu este posibil decât în urma a nenumrate comparaii între ceea ce a
fost i ceea ce urmeaz. Totui, eroul nu deine aceste mari însuiri în mod excepional.
Providena se exprim prin ele, spuneau românii la 1904, oricine putând fi la un moment dat
alesul ei. Dac eroul ar fi o raritate nu ar fi dat drept exemplu i, mai mult chiar, l-am detesta,
aa cum tim s detestm persoanele care, prin reuitele lor, ne pun la încercare instinctul de
conservare, trezindu-ne complexe de inferioritate. Un asemenea om ar imposibil de îneles, de
stimat i, implicit, ne-am denigra pe noi înine. Nerecunoscându-ne în el am fi de acord cu
faptul c nici calitile lui nu ne mai pot aparine vreodat. Modelul eroic nu se legitimeaz
decât printr-o întreag dinastie de replici care îl menin în memoria social. Nu persist prin
unicitatea lui ci tocmai prin aceea c poate fi imitat, aplicat în limita posibilitilor. tim, de
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altfel, c atunci când comemorm o personalitate nu ne dorim, în primul rând, s aflm tiri
noi despre ea. Dimpotriv, resortul rememorrilor este acela de a-l reînvia pe cel disprut aa
cum îl tiam deja, eventualele nouti nefiind acceptate decât în msura în care pot îngroa
profilul consacrat. Aseriunile noastre se subsumeaz aprecierilor formulate de Hans Robert
Jauss care completa, din punct de vedere estetic, o cunoscut teorie despre modele i cluze,
schiat de Max Scheler: legtura de sânge, tradiia sau credina în indivizi nu sunt singurele
purttoare de exemplaritate, tiut fiind c mai avem i tendina s iubim întregul nefragmentat
al unor indivizi, pornind de la impresia valoric global pe care o las47. Întregul nefragmentat
nu are, subliniem, un sens fizic, ci e desvârirea unei perspective din care admirm o
persoan ca fiind eroic, frumoas, sfânt. Funcia eminamente social a identificrii prin
intermediul esteticului se manifest în istorie atunci când se impun noi direcii ale gustului,
ale literaturii, aa cum s-a i întâmplat, de fapt, la începutul secolului XX, în cultur
româneasc dominat de „smntorism”48. Reorientrile de aceast factur provoac i
schimbri de comportamente prin mijlocirea unor modele individuale care simbolizeaz i
sprijin apariia sau coagularea unor identiti de grup49. Cu meniunea c este mult mai
probabil s observm un obiect, o persoan sau o activitate atunci când se deosebete în mod
flagrant de mediul în care apare50. De aceea, comemorrile iau de multe ori forma unor puneri
în scen, cu costume de epoc, a unor cortegii pitoreti care îi propun s reconstituie cât mai
exact o epoc revolut i s îndemne spectatorul la retrirea ei.
Trecerea într-un nou secol, fie el XX sau XXI, îndeamn la retrospective, coexistente
îns, cu sentimentul c prezentul se lsa prea mult invadat de angoasele viitorului,
îndeprtându-i certitudinile trecutului. De aceea, febra comemorrilor desemneaz o
preocupare a distinct politicilor patrimoniale: a lua definitiv în eviden i a conserva, mcar
la modul declarativ, amintirea marilor momente ale istoriei colectiv. Sancionarea
siroposului din discursurile aferente acestor ocazii neconstituind pentru noi o miz real,
privim scenariile comemorative mai degrab ca posibiliti de a identifica nu atât legendele
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cât mai ales reperele i categoriile prin intermediul crora trecutul îndeprtat se menine în
memoria modernitii. Or, în memoria social a societii moderne ziua morii unui erou,
oricât de legendar, nu este, de obicei, foarte cunoscut, nu este un fapt memorabil în sensul
propriu al cuvântului. Aici intervin îns eforturile deliberate de a readuce i menine
evenimentul în atenie. De altfel, contiina patrimonial nu se verific în asiduitatea cu care
comemorm un personaj anume ci în vinovia pe care o resimim atunci când realizm c am
încetat s ne mai amintim de el. Culpabilitatea reconforteaz loialitile mai mult decât o
poate face sentimentul de recunotin.
În societile moderne, mai ales în cele de tip victorian, a exersa în mod public
gratitudinea fa de un erou era o modalitate de a cpta existen social, de a te regsi i
omologa în atitudinea similar a celorlali. La asemenea ceremonii asistena fcând parte din
spectacol, nu trebuie s ne mirm c venirea funcionarilor publici era obligatorie.
Comunitatea nu se identifica decât în aciune, cerând participanilor o demonstraie fizic,
crearea unei prezene, a unei „încarnri”51. Motenirile se transmit îndeobte în mod ritual, dar
nu puine sunt situaiile în care ritualul însui creeaz sau recreeaz obiectul motenirii.
Grija pentru aparene insinua, la 1900, o form de virtute, deoarece inuta fuzionase,
din punct de vedere social, cu demnitatea, întreinând, dup model occidental, un raport destul
de strâns între identitate, apartenen la ceva i respectabilitate52. Somptuozitatea exterioar
corespundea, înc din epoca clasic, excelenei morale interioare, magnificena srbtorilor
politice asimilând frumosul cu binele i pe acestea dou cu credibilitatea guvernrii53. Ceea ce
se vedea era tot una cu ceea ce se percepea, cu ceea ce se înelegea, orice festivitate trebuind,
cu orice pre, s fie plcut privirii, s dea sentimentul de perfeciune, ordine i în special
puritate54. Ritul aducea cu el un cod de exprimare a emoiilor55 i trecea drept un model de
funcionare ideal a societii. În obligaia colilor i a funcionarilor publici – din vremea lui
Spiru Haret56, bunoar – de a participa la comemorrile publice, exegei cu vederi de stânga
ai fenomenului ritualic ar gsi dovada c serbrile colective au fost mereu formale i c
trecutul era folosit doar propagandistic, ca s ajute la reproducerea regimului în vigoare.
Menirea riturilor, în aceste condiii, este de fapt s descopere mize publice i lucruri de salvat.
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De aceea, prezena obligatorie a funcionarilor la srbtori ar trebui totui vzut altfel. Ei
îndeplineau un rol pedagogic, urmând s inspire societii o atitudine-model i, îndeosebi, o
stare de spirit care s contribuie la consolidarea spaiului public: locul unde, i prin
comemorri, oamenii redescopereau, ciclic, ceea ce aveau în comun. Cu alte cuvinte,
ritualurile nu numai c incit, ele instruiesc, punându-l pe individ într-o dispoziie receptiv57.
Iar emotivitatea este una din mtile sub care o societate se arat dispus s accepte, s
rediscute, s îi retriasc trecutul. Cerând gesturi vizibile pentru a-i demonstra prezena a fi
crezut, afectivitatea este luat de multe ori ca efigie a autenticitii. Iar exagerrile inerente
celebrrilor patriotice nu sunt neaprat nite dovezi de rea credin ori de ficionalizare
premeditat a istoriei. Ele pretind mai mult indulgen, fiind

efecte ale empatiei, ale

interesului pe care o civilizaie irecuperabil pierdut le mai putea trezi oamenilor din secolul
XX. Ilicite în plan academic, lirismul i encomiastica nu favorizeaz, în cadru festiv, decât un
plus de comprehensiune, de identificare cu cellalt în sensul romantic al cuvântului. De
patologie nu vorbim, totui, decât atunci când separaia dintre cele dou domenii este anulat
i festivitatea intr în tratatele de istorie. Nu întâmpltor, în rândurile de fa nu ne ocupm de
istoriografia profesionist ci de un fenomen mai larg, cultura istoric58, prin care înelegem,
mai pe scurt, felul cum povestea unei personaliti istorice este „citit” în strad. Iat doar
câteva din articulaiile acestui concept: a) emitorul discursului istoric, în general oficial sau
academic; formaia istoricului (coli, profesori, orientri politice, religioase); b) receptorul
acestui discurs, publicul avizat i mai ales cel „profan”, adic colar, politic, militar; grad de
instrucie, situaie social, sociabiliti de lectur, forme de diseminare i de consumare a
informaiei cu caracter istoric cum ar fi teatrul, romanul istoric, foiletonul din pres,
cinematograful; c) pe de o parte valorile cu ajutorul crora istoricii reconstituie trecutul
(adevr, probitate, argumentaie), iar pe de alt parte valorile, de obicei diferite, prin
intermediul crora societatea îi însuete informaiile date de istoric( bine, frumos, pitoresc,
glorios, recunotin, interes naional); d) modalitile „silenioase” prin care istoricii prezerv
cunoaterea despre trecut (articole, cri, tratate, volume de documente, arhive) i practicile
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comemorative prin care societatea, insistând pe oralitate i imagine (aa –zisul
„performance”) înelege s pun în aplicare, s exerseze i astfel s conserve istoria tiut; e)
modul în care istoricul profesionist se arat dispus s in cont de reaciile publicului su,
uneori exagerate, redimensionându-i ori nu scriitura.
„Discursul nostalgic se afund cu plcere în detaliile gratuite, sesiza V. Jankélévitch;
i chiar prin aceasta este evocator. Discursului didactic i raional, care comunic o contiin
proiectând lumina asupra esenialului i lsând în umbr detaliile de prisos, i care este deci
organizat dup legile perspectivei, discursului de aciune, cel al elocvenei care, posedând arta
persuadrii, ar dori s obin un anumit rezultat, le opunem discursul sugestiv, discursul
muzical care, doar prin evocarea trecutului, induce magic, auditoriului sau cititorului, o
anumit stare de graie poetic. A vorbi nu înseamn aici a explica, nici a transmite ordine, ci
a face ca auditoriul s retriasc, s resimt, s recreeze el însui trecutul. Mai mult, – cci
încetineala trimite iari la neputin: a vorbi nu înseamn «a face» ceva, ca în cazul
tribunilor i avocailor, la care vorbirea este un act; a vorbi înseamn aici a povesti […], altfel
zis a face singurul lucru pe care în putem face atunci când nu mai este nimic de fcut”59. Într-o
societate a începutului de secol XX care se autosuspecteaz sistematic de ingratitudine fa de
eroii si, probele de ataament extrase din aceast suspiciune nu reprezint o obligaie
împovrtoare ci intr în „reeta” reuitei sociale, în coordonatele bunului cetean.
Metodologic vorbind, atât pentru cultura istoric la care facem referire cât i pentru lectura
liric a trecutului, esenial nu este poezia unui autor consacrat, ci dorina, nestimulat
instituional, a unor anonimi, de a scrie versuri despre felurite fapte memorabile, de a le face
publice i de a se simi mgulii dac erau incluse mcar în scenariul unei serbri colare.
Tocmai pentru c nu sunt incluse, supralicitate, în vreo istorie a literaturii, aceste persoane nu
puine la numr, pot fi luate în eviden ca indicatori ai sensibilitii istorice dintr-o vreme
oarecare. Dac în zilele noastre versurile patriotice sunt aezate sub zodia kitschului, acum o
sut de ani, acest tip de prestaie era o tentativ de autoconfirmare în ochii comunitii.
Ancorarea unei comemorri în realitatea social ne este sugerat de iniiativele „de jos” ale
profesorilor, preoilor i tuturor pasionailor de istorie cu suficient notorietate în aezrile
unde triau. Evident, nu avem informaii sau statistici care s ne dea msura exact a
receptrii discursului memorial, dar aceti voluntari spun ceva despre ateptrile existente
deja în jurul unei ceremonii.
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Dac actuala srbtorire a celor 500 de ani de la moartea lui tefan cel Mare se leag
de interesele electorale ale partidului de guvernmânt, în 1904, jubileul celor patru secole de
la dispariia aceluiai personaj a întrunit consensul întregii societi româneti. Despre el se
tia c a avut multe btlii, c a construit multe biserici i, mai ales, c a domnit mult, ceea ce
îngduia, întrucâtva, sentimentul de împlinire: un lucru rar în istoria românilor. Tocmai
aceast longevitate a fost îneleas, înc din secolul XIX, ca fiind una a întregii naiuni. Un
mic stat balcanic aflat în curs de modernizare, de afirmare internaional i, uneori, de
extindere teritorial, avea nevoie s tie c ceea ce întreprindea nu era imposibil, c nu
îndrznea prea mult, c unii predecesori reuiser câte ceva, fie i fragmentar, cu mult înainte.
De pild, contextul deosebit de riscant în care România a decis de partea cui s intre în primul
rzboi mondial probeaz utilitatea acestei psihologii. Comemorarea modern morii unui erou
avea deci, înainte de regimul comunist, o funcie demonstrativ, stimulând îns mai mult grile
de gândire, mai puin comportamente. i cum nimeni nu vrea s retriasc o eveniment
negativ, decesul, îl exorcizm, rememorând perioada premergtoare, a vieii, cu adevrat
pozitiv în cazul eroilor naionali. De aici rezult i cel mai bun mijloc de abolire a distanelor
temporale i de prezervare patrimonial: ideologia „testamentului” politic, a sarcinilor rmase
de îndeplinit, care leag strâns „printele” de „copil”, trecutul celui dintâi de viitorul celui din
urm. Punând în dialog epoci care, aparent, nu ar avea ce s îi spun, patrimoniul naional
faciliteaz filiaii directe cu acele rstimpuri fa de care dorim s ne simim îndatorai. Într-o
alt formulare, a ne considera recunosctori fa de un ev mai îndeprtat, fa de monumentele
pe care le-a lsat ori fa de faptele cu ceva consecine i în actualitate, înseamn s
resuscitm o continuitate de contiin istoric între perioade de timp care, în mod normal, nu
comunic prea uor.
Accepia ideii de succesiune ne determin s definim panteonul naional drept o
motenire incomplet adjudecat, perfectibil, o motenire pe care beneficiarul i-o
autodisput la nesfârit. Contiina patrimonial ne oblig, fcându-ne, paradoxal, motenitori
ai unor monumente, ai unei memorii, dar i „executori testamentari”, silii s transmitem cele
primite celor de dup noi. Conform acestui „contract”, prezentul se poate revendica de la
trecut, înnobilându-se, atâta timp cât îl reînnoiete, prelungindu-l în posteritile viitoare. Dei
discursurile patrimoniale se adreseaz fiecrui cetean, ele mizeaz pe o dezindividualizare
simbolic i pe crearea credinei c, devotându-ne unor lucruri care de fapt nu îi aparin în
sensul propriu al cuvântului, ceteanul îi asigur o mai bun reprezentare de sine, intrând, cu
adevrat, în posesia propriei identiti. Ideea de patrimoniu pare c resacralizeaz raporturile
dintre generaii: a prezerva ceva cu gândul la alii însemna s dai ceva din tine, s te sacrifici
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oarecum; potrivit acestei ascetici de ordin laic a lsa motenire e o renunare care ne
îmbogete. i la o prim privire, s-ar prea c efortul merit osteneala:

procesul de

transmitere, din generaie în generaie, a memoriei unui om însemnat, include i conserv, o
dat cu gloria lui, numele descendenilor care o in în via. Posteritatea comemoratului i
comemoratorilor asociindu-se la un moment dat, tradiia comemorrii unor fapte sau
personaliti este primit astzi împreun cu amintirea celor care au în îndeplinit înaintea
noastr acest ritual (Nicolae Iorga, A.D. Xenopol, Dimitrie Onciul etc).
Contiina patrimonial agreeaz parc mai mult actul de a drui decât darul însui.
Din acest motiv, ne îngrijim nu atât de evenimentul fondator în sine, cât de intervalul de timp
aprut între producerea lui i zilele noastre. Privind astfel lucrurile, ne dm seama c serbrile
naionale nu au ca prim intenie s reconstituie ad litteram un moment istoric anume, ci s ia
în eviden i s omagieze timpul care, de atunci, continu s se scurg, i nu în zadar,
sporindu-ne vechimea, îmbogindu-ne genealogia. Aniversrile eroilor din panteonul
naional sunt i pretextul unor autochestionri, în urma crora o colectivitate îi recalculeaz
coordonatele, latitudinea i longitudinea actualitii sale. Socotind anii care ne despart de o
etap oarecare a istorie noastre, ne localizam pe noi înine, contientizând ceea ce am ajuns
între timp. Întrucât continuitatea unei istorii spune ceva i despre cei care, de la un secol la
altul, in socoteala acestei pereniti, identitatea unei etnii poate poposi i în contiina unei
distane temporale. E o ocupaie ciclic, reluat când i când, din cauz c trecutul nu se
cuminete, nu se resemneaz în cronologiile noastre, devenind, pe msur ce înaintm în
vârst, parc tot mai instabil. E ca i cum am vrea s fugim cât mai departe de linia
orizontului, dar am constata, atunci când întoarcem capul, c el nu st acolo unde lsasem,
venind, impasibil, dup noi. Ne cere deci, s ne oprim i s încheiem noi socoteli, mcar
pentru o vreme. Dac ezitm sau încercm s eludm problema, e ca i cum am încerca s
plecm în deert fr busol. Aa se cuvin înelese, antropologic vorbind, pasiunea „cifrelor
rotunde”, vigilena comemorativ, angoasele patrimoniale, teama c artefactele nu sunt
conservate, nu sunt prea bine „fixate” în timpul lor i ne „urmeaz” prea îndeaproape,
evoluând ori deczând odat cu noi. În secolul XXI relicvele nu se pstreaz, cu bani grei, de
dragul unor reverii fragile. Unii se strduiesc s nu le dea uitrii pentru c ele mai pot
constitui înc un barometru al schimbrilor pe care le suferim, jucând, oarecum, rolul unor
fire ale Ariadnei. A conserva memoria eroilor nu înseamn, spun ei, s instigm la patetism
ci s administrm sensurile care mai iradiaz, cine tie, din vestigiile altor timpuri. Eroii
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medievali Mircea cel Btrân60, Vlad epe61, tefan cel Mare i Mihai Viteazul îi au înc
fanii lor i se mai pot se înfia, posteritii ca simboluri al reuitelor româneti din
totdeauna. Ideea transpare în permanen, în tot secolul trecut, atât în discursurile unor
specialiti cât i în cele ale unor diletani pentru a se vedea c, în context comemorativ,
deosebirile sunt greu sesizabile. Dei diferenele dintre cele dou tipuri de discursuri subzist
i nu trebuiesc scpate din vedere, important ne apare mai mult intruziunea retoricii
aniversare în demersurile profesionitilor. Cu precizarea c nu avem ca scop ironizarea acestei
encomiastici - un demers mult prea facil în opinia noastr – mrginindu-ne s surprindem, în
cuprinsul ei, utilizarea conceptelor (continuitate,

preceden,

vechime,

motenire,

descenden, merit, autenticitate) i a atitudinilor (îndatorare, comparaie, eroism, elogiere i
autoelogiere, învinovire, sacrificiu, angajare) cu ajutorul crora se asigura permanena
transferurilor de factur patrimonial. Oprindu-se asupra însemntii acestui exerciiu,
Vladimir Jankélévitch nota: „…Un trecut pe care viitorul nu-l mai aerisete, un trecut complet
împietrit i mineralizat, un trecut literalmente indelebil i de neters nici nu mai este «trecut».
i la fel, atunci când un trecut nu mai particip la recrearea continu a prezentului i când nu
mai exist nimeni ca s-l retriasc, prin ce anume este el un trecut i pentru cine i trecutul
cui este?”62.
Interogaiei de mai sus nu-i putem rspunde prea ferm din cauza rolurilor ambivalente,
când pozitive când negative, pe care memoria i uitarea le joac în vieile noastre. De
exemplu, a uita este, uneori, tot una cu a pune între noi i un moment anume, poate neplcut,
cât mai multe alte întâmplri care s fac trauma mai puin prezent, s îi uzurpe actualitatea.
Involuntar, amintirile indezirabile ne oblig s inaugurm alte istorii, din care comarurile s
nu fac parte. Altfel nu am avea altceva decât trecut, nu am putea lua distan i nici mcar nu
ne-am gândi s întoarcem spatele unui eveniment nscut ca nenorocire, dar maturizat ca idil
cu eterna comptimire fa de propriile persoane. Sunt cuvinte cu atât mai credibile, credem,
acum, într-o civilizaie care leag atât de mult memoria de imagine. Din acest punct de
vedere, a ne aminti înseamn s dobândim o imagine coerent despre ceva. A uita,
dimpotriv, presupune incapacitatea de a ne reprezenta, de a pune în imagini traductibile,
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familiare, un trecut oarecare; sau când imaginile nu-i mai fac datoria, când nu mai re-prezint
nimic, când „omeaz” i se recomand ca fiind ele însele acea realitate pe care o voiam
descifrat prin intermediul lor63. Memoria poate fi, aadar, dedus ca dicionar de echivalene
convenite, de sinonimii aproximative între faptul istoric i „traducerea” lui în imagini. Dar
când acestea din urm se emancipeaz i prolifereaz aleatoriu, excesiv, ajung, de fapt, s se
autosuspende, intervenind, inevitabil, amnezia.
Din acest amalgam de ipoteze, deducii i nuanri desprindem, spre final, doar câteva
sugestii care s-i afle sau nu confirmarea în interveniile viitoare:
a) Atâta vreme cât trecutul este dorit, cutat, cercetat, el rmâne viu i activ în prezent,
dar modificându-se fr încetare, schimbând vieile i identitatea celor care îl recunosc64.
b) Trecutul are consecine noi pentru fiecare generaie. Totdeauna îl reinterpretm dar
toate aceste noi viziuni beneficiaz numai de o înelegere postum, interzis perspectivelor
prezentului65.
c) O reprezentare a trecutului iese cel mai bine în eviden atunci când este
împrumutat sau însuit de ali actori decât cei care au creat-o66.
d) Istoria i memoria sunt distincte mai puin ca tipuri de cunoatere i mai mult ca
atitudini fa de aceast cunoatere67.
e) Orizontul fundamental al cunoaterii istorice transcende istoria convenional,
cuprinzând o istorie mai larg, o gam mai variat de surse i o noiune mai cuprinztoare de
„adevr”. Simul trecutului vine mai puin din crile de istorie i mai mult din ceea ce facem
i vedem în fiecare zi, fr intenia declarat de angaja o relaie anume cu timpul68.
f) Dup epoci de mari schimbri sau traume oamenii caut noi lucruri pe care s le
aib în comun. Pe msur ce trecutul se îndeprteaz de noi, tindem s înmulim toate acele
lucruri, fapte i oameni care sunt sau vrem s credem c sunt legate de el.
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