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Despre utopia
unei istoriografii
a Transilvaniei
sau pledoarie împotriva
persoanei întîi
singular ºi plural
În cadrul acestei sesiuni anuale (a Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, n.tr.) am dezbãtut probleme legate
de istoriografie, în special cele privitoare la aspectele ºtiinþifice ale istoriei istoriografiei despre Transilvania.
Problematica acestei sesiuni indicatã deja în titlul ei, în ce
mãsurã „istoriografia Transilvaniei” este vãzutã ºi practicatã
drept provocare ºtiinþificã sau sarcinã politicã, a rãmas însã
destul de marginalã. Astfel rãmîne valabilã întrebarea: existã
o„istoriografie a Transilvaniei” sau este doar un postulat teoretic al istoriografiei moderne, de fapt o utopie? În ultimul
veac ºi jumãtate au fost scrise o serie de istorii ale Transilvaniei care ori au pretins cã sînt produsul ºi sinteza cunoaºterii
ºtiinþifice, ori au exprimat fãrã echivoc finalitatea politicã.
Toate încercãrile de a scrie o istorie cuprinzãtoare ºi sinteticã
a Transilvaniei stau sub povara unei grele ipoteci, aceea a
scindãrii în trei grupuri istoriografice cu sfere de influenþã
externã proprii, care se întîlnesc în cel mai bun caz doar parþial, urmînd în schimb cãi separate. Grupurile de istorici de
limbã românã, maghiarã ºi germanã fac parte din ºcoli preponderent diferite, cu caracteristici proprii, lucreazã pe domenii proprii, considerate ca fiind „originare”, folosesc de regulã izvoarele ºi bibliografia proprie (fiind accesibilã din
punct de vedere lingvistic) – pe scurt: practicã o istoriografie
de grup.
Avînd în vedere marile progrese în discursul teoretic internaþional despre istorie ºi istoriografie, despre identitate,
etnicitate ºi naþiune din ultimele douã decenii ar trebui sã
presupunem cã ºi aici au fost încercãri de a depãºi viziunea
strîmtã de grup ºi de a se racorda la nivelul actual al comunitãþii ºtiintifice (scientific community).
O ºtiinþã a istoriei orientatã dupã rezultatele teoriei istorice, a cercetãrii sociale ºi a antropologiei istorice presupune o
despãrþire categoricã ºi radicalã de categoriile depãºite care
odinioarã au putut servi ca motivaþie pentru cercetarea
istoricã.
Astfel cercetarea istoricã ºi istoriografia ar trebui practicate doar în scopul cunoaºterii istorice ºi ar trebui sã fie lipsite
de „finalitate”. Ar trebui mãcar sã se considere libere în mod
radical de orice finalitate politicã pentru a satisface exigenþele discursului ºtiinþific contemporan ºi pentru a fi luate în serios pe scena internaþionalã.
Veþi considera, probabil, cã v-am plictisit cu asemenea banalitãþi. Desigur, toate acestea sînt banalitãþi – dar dacã este
aºa, de ce le este greu atîtor generaþii de istorici sã le ºi punã
în practicã? De ce aceste banalitãþi nu sînt luate în considerare de istoriografiile Transilvaniei?
Îngãduiþi-mi, vã rog, sã invoc cîteva din aceste banalitãþi:
Unul dintre aceste „lucruri fireºti” ar trebui sã fie distanþarea fãrã echivoc de la persoana întîi singular ºi plural: deci nu
poate fi vorba de „istoria noastrã” sau de „strãmoºii mei”, la
fel cum nu putem vorbi nici despre trecutul „poporului nostru” (orice s-ar înþelege prin asta) ºi nici de trecutul statului
în care „noi trãim”. „Noi” nu am participat la istorie prin gînd
ºi faptã. Cei care au hotãrît istoria, pe care îi cerceteazã sau
despre care scriu istoricii, au fost alþii, iar relaþia noastrã ca
indivizi sau ca grup cu aceºtia nu este deloc de interes. Obiectul istoriografic este o abstracþie distantã ºi care aparþine trecutului, care nu stã în nici un fel într-o relaþie directã cu persoana întîi a prezentului.
Cîte lucrãri istorice despre Transilvania existã în care
aceastã banalitate predatã studenþilor din anul întîi sã fie
transpusã în realitate?
Un alt aspect, care astãzi nu mai este pus la îndoialã, este
concluzia istoriografiei contemporane cã „naþiunile” ºi „popoarele” sînt imagined communities, deci nimic altceva decît comunitãþi imaginare, care nu existã în mod real. Desigur,
aici diferiþii ardeleni s-ar opune, deoarece, deºi ar înþelege cã
unenglez sau un german poate avea îndoieli asupra constituirii propriei naþiuni sau etnii, care este prea eterogenã ºi fãrã

conºtiinþã colectivã, sînt de pãrere cã diferitele grupuri care
trãiesc în Transilvania ar fi, dimpotrivã, un bun exemplu pentru existenþa istoricã de lungã duratã a comunitãþilor etnice.
Cît de profunde pot fi oare rãdãcinile acestei erori? Oare în ce
mãsurã se pot desprinde istoricii înºiºi de acele construcþii
ale colectivelor naþionale ºi etnice care au fost concepute,
propagate ºi asumate abia în secolul al XIX-lea?
Þãranii români din Munþii Apuseni au învãþat cu greu cã pe
lîngã confesiune ºi limbã mai existã ºi alte trãsãturi comune cu
locuitorii de la sud ºi est de Carpaþi. Nici secuii sau ceangãii din
Ciuc n-ar fi vãzut de la sine legãtura lor cu crescãtorii de cai din
Pustã, la fel cum ºi þãranul sas din Valea Hîrtibaciului sau meºteºugarul sas dintr-un oraº de pe Tîrnave nu s-ar fi considerat
legatde Prusia, Bavaria sau de orice alt teritoriu german. Acest
sentiment al apartenenþei faþã de oameni strãini ºi îndepãrtaþi
care sã treacã peste regiuni ºi hotare a trebuit sã fie întîi creat
de propaganda naþionalã. De multe ori doar întîmplarea a decis în ce grup va ajunge individul – orice ardelean ar trebui sã
chestioneze cu atenþie istoria familiei sale. Identitatea localã ºi
regionalã, în care desigur au existat delimitãri sociale, juridice, confesionale ºi lingvistice, a fost marginalizatã ºi înlocuitã
într-un proces care a durat aproximativ 150 de ani – sau cinci
generaþii – de o identitate naþionalã construitã ºi cuprinzãtoare. Deci pe parcursul unei perioade destul de lungi pentru a-i
face pe contemporani sã creadã cã întotdeauna ar fi fost aºa,
deoarece (s-a demonstrat ºtiinþific) memoria colectivã nu are
oduratã mai lungã de trei sau patru generaþii.
Este de la sine înþeles, cã istoricul nu se desprinde fãrã dificultãþi de societatea cãreia îi aparþine ca ºi de identitatea colectivã a acesteia. Avînd în vedere responsabilitatea lor în ceea ce priveºte propagarea, cultivarea ºi pãstrarea identitãþilor, poate, mai mult, chiar trebuie sã reflecteze asupra identitãþii proprii ºi a grupului. Abia dupã aceea devine posibilã reflecþia despre persoana întîi, ceea ce înseamnã cã cel aflat în
cãutarea cunoaºterii nu va mai cãdea pradã tentaþiei de a-ºi
transpune propria identitate asupra oamenilor care acþioneazã în istorie.
Cît de des se poate întîlni aceastã capacitate la membrii
breslei istoricilor care se ocupã de Transilvania?
În final ar trebui amintitã o a treia banalitate.
Background-ul religios sau confesional al autorului nu este în principiu de interes pentru propria-i activitate istoriograficã. Aºa sã fie oare? Nu avem mai degrabã de-a face în tratarea temelor transilvane cu o istoriografie confesionalã? Oare istoricii nu se limiteazã chiar ºi în cadrul temelor din afara
religiei ºi a bisericii aproape exclusiv la un singur grup confesional (de regulã propriu) acordîndu-i de multe ori respectivei biserici locul de onoare? Aceastã constatare este cu atît

mai valabilã în cazul istoriei ecleziastice, unde includerea a
mãcar douã dintre numeroasele comunitãþi confesionale ale
Transilvaniei reprezintã excepþia. S-a nãscut oare generaþia
capabilã sã se desprindã de persoana întîi, sã depãºeascã banalitãþile arhicunoscute ºi sã ajungã la o viziune care sã stimuleze într-adevãr cunoaºterea, pentru a scrie într-adevãr o
„istorie ecleziasticã” a Transilvaniei?
Sã ne îndreptãm atenþia spre exemple care sã ilustreze
unele tendinþe, spre cîteva dintre punctele critice ale istoriografiei actuale despre Transilvania. Astfel apare întrebarea –
pentru a opera cronologic – de ce aproape fiecare publicaþie
în limba românã trebuie sã înceapã ori cu susþinerea teoriei
daco-romane sau cu afirmaþii de principiu despre vechimea
maimare sau superioritatea demograficã a românilor asupra
ungurilor? Oare abia aceastã mãrturisire deschisã acordã legitimitate preocupãrilor legate de Transilvania?
ªi pentru a continua pe aceastã cale se ridicã întrebarea,
de ce trebuie infirmarea continuitãþii sã devinã introducerea
celor mai multe scrieri maghiare despre regiune, aºa cum
apare într-o recent publicatã istorie a bisericii catolice din România în secolul XX.
De ce aceastã temã nu poate fi lãsatã pe seama specialiºtilor în istorie veche, astfel încît istoricii care se ocupã de istoria transilvanã a ultimului mileniu sã se poatã concentra asuprapropriului obiect de cercetare?
Dece, aº întreba mai departe, este atît de greu sã se abþinã
istoricii de a da trecutului Transilvaniei conotaþii etnice, ca

una din cele „trei þãri române” sau ca strãbuna þarã maghiarã? Istoriografia sãseascã prezintã aceleaºi tendinþe atunci
cînd îºi trateazã temele atît de etnocentric, încît cititorii din
spaþiul germanofon ajung la concluzia cã Transilvania ar fi
fost – ca ºi Prusia Orientalã – aproape în totalitate germanã,
unfel de þarã germanã.
ªi de unde provine oare încãpãþînarea cu care fiecare þine
la erorile sale, fie aºa-numitele „lupte pentru libertate” ( szabadságharc, n. trad.) ale nobilimii ºi a unei pãrþi a maghiarilor, fie aºa-numita primã unificare a României acum 400 de
ani, fie presupusa bisericã popularã (Volkskirche, népegyház, n. trad.) moºtenitã din vechime sau cel mai vechi sistem
ºcolar al saºilor?
Cã în acest context etnonimele în înþelesul lor actual definite ºi impuse abia în secolul al XIX-lea – fie cã este vorba de români,de maghiari sau de saºi – sînt proiectate asupra unor perioade istorice mult îndepãrtate, pot fi acceptate ca niºte gafe.
Fireºte, am supradimensionat starea de fapt ºi am formulat
provocativ pentru a lãsa sã se întrevadã tendinþele dominante. Existã desigur deja încercãri îmbucurãtoare de a depãºi
persoana întîi ºi de a se integra discursului internaþional de
specialitate – în cadrul sesiunii noastre i-am putut saluta pe
cîþiva dintre referenþii ºi participanþii care au contribuit deja
decisiv în acest sens. Pe de altã parte, aceste încercãri ºi autoriilor întîlnesc adeseori în cadrul propriului grup dispreþ, sînt
discreditaþi ºi marginalizaþi – ºi anume în favoarea reprezentanþilor persoanei întîi. Apãrãtorii acestei nenorocite persoaneîntîi, care continuã în principal ruinele secolului al XIX-lea,
facun deserviciu nu doar grupului lor, ci ºi studiilor regionale
despreTransilvania în general, care pur ºi simplu nu sînt luate
în serios de disciplinele învecinate, de potenþialii interesaþi,
deoamenii de ºtiinþã exigenþi din afara domeniului.
Nuvreau însã sã-i disculp în nici un fel pe aceia pe care-i reprezint. Autorii de origine sãseascã adesea au cãzut ºi cad pradã în Transilvania ca ºi în Germania unidimensionalitãþii, de
fapt persoanei întîi. Numai cã aceia care lucreazã în Germania, Austria sau altundeva în strãinãtate, au ºansa suplimentarãde a trece peste etnocentrismul propriu, deoarece se aflã
cu lucrãrile lor alãturi ºi în concurenþã cu cercetarea ºtiinþificãinternaþionalã instituþionalizatã ºi recunoscutã. Pentru a fi
mãcar observaþi, trebuie sã þinã pasul cu aceste exigenþe. La
aceasta se adaugã ºi eforturile depuse pentru a-i interesa pe
specialiºtii care nu sînt legaþi de regiune în vederea cercetãrii
acesteia – istoria ei variatã ºi izvoarele bogate reprezintã cele
mai bune premise pentru o astfel de activitate. Fireºte cã
aceste eforturi dau roade doar în mãsura în care aceastã promovare a interesului se face nu din perspectiva punctului de
vedere sãsesc, ci pornind de la atitudinea criticã faþã de propriul grup, apoi dintr-o perspectivã general-transilvanã ºi, în
sfîrºit, într-un cadru comparatist european. În aceste condiþii
existã posibilitatea de a fi luat în serios ºi de a se integra în
cercetarea regionalã europeanã devenitã interdisciplinarã.
Istoria Transilvaniei – cei adunaþi aici o ºtiu foarte bine –
are multe de oferit ºi se poate compara fãrã probleme cu orice altã regiune europeanã. Dar istoriografia de grup din
Transilvania este depãºitã, fiind o moºtenire a secolului al
XIX-lea – cu unele rãdãcini chiar în epoca modernã timpurie
– pe care secolul al XX-lea n-a fost în stare sã-l depãºeascã. În
secolul al XXI-lea nu mai are ce cãuta. Pe scurt: persoana întîi
este „out”.
ªi totuºi se ridicã întrebarea: existã vreun motiv pentru
optimism? Va putea comunitatea micã a acelora care nãzuiesc sã depãºeascã miturile cu care au crescut, sã gãseascã ºi
alþi aderenþi? Sau continuãm aºa cum am fãcut ºi pînã acum?
O schimbare în viziunea istoricã nu poate fi reglementatã
prin lege sau prin schimbãri biologice; probabil doar transformarea societãþii va aduce schimbãrile necesare. Dar istoricii pot deveni ºi avangardiºtii societãþii, aºa cum s-a întîmplat
la sfîrºitul secolului al XVIII-lea ºi în secolul al XIX-lea, în epoca modernã cu construirea persoanei întîi, deci a identitãþii
naþionale ºi a miturilor. O istoriografie contemporanã despre Transilvania ar trebui sã fie iniþial destructivã, într-o anumitã mãsurã pre-modernã, ºi sã lase istoria regiunii ca întreg
– faþã de grupurile izolate cu istoriile lor particulare – sã iasã
în prim-plan.
N-ar fi oare o istoriografie astfel înþeleasã despre Transilvania o provocare ºtiinþificã? Trebuie cu orice preþ sã rãmînã
o utopie?
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