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INTRODUCERE

În România, la fel ca peste tot în sfera regimurilor totalitare, isto‑
riografia a avut serios de suferit de pe urma contextului politic exis‑
tent. Mai mult decât oriunde în altă parte, mai puţin poate Uniunea 
Sovietică, realităţile istoriografice au fost dintre cele mai sumbre. 
Instrumentalizarea istoriei s‑a făcut pe arii foarte extinse în primul 
rând datorită unei acute dorinţe de legitimare resimţită ca urmare a 
trecutului nu tocmai glorios al Partidului Comunist, ajuns fraudu‑
los la putere în mai multe etape între anii 1945–1947.

Prezentul volum face o analiză transversală asupra raportului din‑
tre ideologie şi istorie de‑a lungul unei jumătăţi de secol românesc 
aflat sub Cortina de Fier, cu un plus de accent pe intervalul 1965–
1989, anii în care la conducerea Partidului Comunist Român s‑a 
aflat Nicoale Ceauşescu. Am extins cercetarea pe întreaga perioadă 
comunistă pentru a determina mai uşor evoluţia scrisului istoric, 
ingerinţa directivei politice, dar mai ales pentru a urmări continui‑
tăţile şi discontinuităţile istoriografice de la o etapă la alta, în func‑
ţie de imperativele momentului, generate de necesităţile regimului. 
Investigaţia noastră îşi propune să discute raportul dintre politică şi 
istorie începând încă de la instaurarea guvernului marionetă Groza, 
deci implicit a regimului comunist1, încheiat cu evenimentele din 
decembrie 1989, să explice histopolitografia2 comunismului româ‑
nesc, locul scrisului istoric în politică precum şi mai ales al politicii 
în istoriografie. 

1 R. Markham, România sub jugul sovietic, Bucureşti, 1996, p. 127–141
2 Termen utilizat de Vlad Georgescu ce ni se pare adecvat realităţilor istoriografice 
româneşti.
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Metodologic am urmărit în primul rând principalele etape 
ale evoluţiei discursului istoric, etape care corespund în gene‑
ral perioadizării istoriei postbelice româneşti. Deşi încă există 
controverse între specialişti vizavi de periodizarea istoriografiei 
în această perioadă3, am încercat o cronologie proprie a histopo‑
litografiei comunismului românesc. Distingem astfel o primă 
perioadă încadrată între 1945 şi 1948, urmată de alta între 1948 şi 
1955 şi de ultimele două cuprinse între 1955–1960 şi 1960–1965. 
Ultimii douăzeci şi cinci de ani ai regimului comunist au fost, la 
rândul lor, împărţiţi în două intervale, fiecare cu propriile caracte‑
ristici, primul cuprins între 1965 şi 1971, iar ultimul delimitat de 
anii 1971–1989. Desigur că graniţele nu sunt ermetice. Ele sunt 
suficient de permeabile pentru a permite continuităţi evidente de 
la o perioadă la alta, anii desemnaţi ca limite cronologice fiind 
aleşi pentru faptul că marchează totuşi nişte puncte de reper evi‑
dente pentru intervalul desemnat, caracterizat printr‑o serie de 
dominante clare. 

În cadrul fiecărui capitol analiza a pornit de la documentele de 
partid şi de la istoriografia oficială denumită şi de „linie”, pusă în 
slujba regimului, punctând apoi evoluţia interpretativă a principa‑
lelor momente, procese sau fenomene ale istoriei româneşti şi ter‑
minând cu evoluţia accentelor şi temelor istoriografice favorite ale 
regimului într‑o epocă sau alta. 

3 Vlad Georgescu, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români (1944–1977), 
Bucureşti, 1991; F. Kellog, O istorie a istoriografiei române, Iaşi, 1996; A. Petrencu, 
Învăţământul istoric din România (1948–1989), Chişinău 1991; Şerban Papacostea, 
Captive Clio. Romanian Historiography under Communist Rule, în European History 
Quarterly, vol. 26, Londra, 1996, pp. 181–208; Keith Hitchins, Historiography of 
the Countries of Eastern Europe. Romania, în American Historical Review, vol. 97, 
1992, pp. 1064–1084, Dionisie Ghermani, Theorie und Praxis der rumänischen 
Historiographie der Nachkriegszeit (1984–1978), în Südostdeutches Archiv, Band XXI, 
1978, pp. 105–117, Idem, Die kommunistische Umdeutung der rumänischen Geschichte 
unter besonderer, Berucksichtigung des Mittelalters, Munchen, 1967; W.P. van Meurs, 
Chestiunea Basarabiei în istoiografia comunistă, Chişinău, 1996; Katherine Verdery, 
Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu, Bucureşti, 1996; Al. Zub, 
Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Iaşi, 2000; R. Popa, Arheologia 
românească sub presiune. Activişti şi securişti în templul lui Clio, în 22, an I, nr. 2–3, 
1991; L. Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, 1997
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Am descoperit nu fără surprindere o realitate interesantă a isto‑
riografiei româneşti valabilă în toată această perioadă. Dacă rostul 
istoriei este în general acela de a sluji prezentului ca povaţă şi model 
pentru prefigurarea viitorului, cazul românesc sfidează toate teori‑
ile fizicii venind cu explicaţia în sens invers, din viitor spre prezent 
pentru a explica trecutul. Trecutul era adesea explicat prin viitor. 
Bazându‑se pe o ideologie teleologică4, care presupune modelarea 
trecutului în funcţie de coordonatele viitorului, istoria românească 
devine din obiect, subiect, o materie forjabilă conform viziunii fina‑
liste din viitor5. Istoriografia, supusă puternic politicului, trebuia să 
fie cea care interpreta, reinterpreta şi re‑reinterpreta istoria de câte 
ori era nevoie, conform aceloraşi necesităţi politice de moment. 

În cea de‑a doua parte a volumului am realizat o analiză pe ver‑
ticală asupra unor segmente istoriografice care vin să argumenteze 
implicarea politicului în scrierea istoriei, precum şi alte aspecte 
concrete care vin să sublinieze o dată în plus manipularea trecu‑
tului prin intermediul unor instituţii, unele create special în acest 
sens precum muzeele, cinematografele şi teatrele.

4 V. Georgescu, op. cit., p. 5
5 Ibidem, p. 6


