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O lecturã plãcutã şi facilã pentru cititorul de rând, volumul este
bine întocmit şi constituie o sursã ştiinţificã bine documentatã pentru
cercetãtor. Fie înspre beneficiul celor pasionaţi de istoria localã, fie înspre
acela al specialiştilor, cartea completeazã lipsa anterioarã a unor
informaţii structurate, ceea ce îi dã un caracter oportun. Publicarea sa
reprezintã o contribuţie binevenitã pentru memoria naţionalã.

Oana-Maria MITU
Alain Besançon, Nenorocirea secolului. Despre comunism, nazism
şi unicitatea „Soah”-ului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015, 156
p.:
Discipol al celebrului Raymond Aron, Alain
Besançon devine printre cei mai traduşi istorici
francezi în ţara noastrã. Printre cãrţile sale regãsim
şi lucrarea Nenorocirea secolului. Despre comunism,
nazism şi unicitatea „Soah”-ului. Scrisã în 1998, ea a
fost tradusã în România la mai puţin de un an,
cunoscând pânã acum trei ediţii, dovadã a unei
bune receptãri de care s-a bucurat în rândul
românilor.
Besançon este un specialist în istoria
comunismului, în general, şi în cea a Rusiei, în particular. Chiar dacã
vorbeşte şi despre nazism şi despre politica de exterminare a evreilor,
lucrarea de faţã scoate în evidenţã tot comunismul. De ce era nevoie de o
astfel de carte? La acest rãspuns ne vorbeşte chiar autorul în introducere,
precizând cã istoria şi memoria istoricã nu trateazã egal nazismul şi
comunismul. Plecând de la analiza spaţiului occidental, el sesizeazã cã
nazismul stârneşte, cu foarte mici excepţii, o repulsie aproape generalã.
Nu la fel vorbim şi despre comunism, care, deşi a cãzut relativ recent, se
bucurã, în continuare, de o mare popularitate atât în zona intelectualitãţii,
cât şi în sfera celor tineri. Dovadã stã faptul cã în 1997, când a fost
lansatã Cartea neagrã a comunismului de cãtre S. Courtois, a declanşat un
imens scandal şi acuze, toate venite, mai ales, dinspre stângã şi
simpatizanţii comunişti francezi. Din punctul nostru de vedere nu este
deloc întâmplãtor cã lucrarea de faţã a apãrut dupã doar un an de la
aceste evenimente.
E greu de înţeles de ce existã încã o imagine bunã despre regimul
comunist. De fapt, dacã am începe sã întrebãm pe românii noştri despre
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comunism şi ce pãrere au despre acesta, nu puţini vor fi cei care vor
spune cã a fost o perioadã bunã, superioarã celei de azi, mai ales în
privinţa vieţii de zi cu zi. Interesant este cã percepţia pozitivã este una
împãrtãşitã şi de occidentali. Dacã în cazul nostru aceastã opinie pozitivã
poate fi explicatã prin diseminarea acestei idei de cãtre generaţiile mai
vechi, altul este motivul pentru care în Europa vesticã comunismul este
încã la modã. Ei nu l-au experimentat ca noi şi se considerã cã ţãrile din
fostul lagãr socialist au greşit punerea în practicã a comunismului, acesta
nefiind rãu în sine.
Cartea este formatã din cinci capitole (la care se adaugã o
introducere şi o anexã). Primul dintre acestea, intitulat ,,Distrugerea
fizicã”, vorbeşte atât despre cea pusã în practic de cãtre nazism, cât şi de
distrugerea sub forma comunistã. Mãcelul l-a care au fost supuşi evreii au
fãcut din Şoah un lucru unic, dar, aşa cum aratã autorul francez, aceastã
unicitate nu a intrat în conştiinţa publicã decât la un timp dupã
evenimentul în sine şi dupã formarea statului Israel. Pornind de la
aserţiunea lui Hilber, care arãta ca distrugerea evreilor europeni s-a
realizat în cinci etape: expropriere, concentrare, operaţiunile mobile de ucidere,
deportarea şi centrele de exterminare, istoricul francez considerã cã regimul
comunist le cunoaşte pe primele patru, la care se adaugã execuţia judiciarã
şi foametea, elemente asupra cãrora acesta se opreşte şi le detaliazã.
,,Distrugerea moralã”, care este capitolul al doilea, este unul care
începe cu o idee a autorului, care considerã cã distrugerea minţilor şi a
sufletelor este poate cea mai dureroasã formã de distrugere realizatã de
aceste regimuri. Vorbeşte mai departe despre falsificarea nazistã a binelui
şi apoi tot despre falsificare, dar de aceastã datã despre cea realizatã de
cãtre comunism. Astfel, pentru nazism, avem evidenţiatã ideea cã binele
este reprezentat de rasa blondã, în timp ce rãul este portretizat de rasa
evreiascã. Pentru comunism, care crede şi el cã restaureazã binele, folosind
cuvinte precum dreptate sau egalitate şi altele din aceastã categorie.
Capitolul al treilea ne vorbeşte despre ,,distrugerea politicului”.
Observãm cã atât nazismul, cât şi comunismul, utilizeazã regulile jocului
politic. În momentul în care ajung la putere, ele distrug partidele politice.
Desigur cã nu sunt singurele elemente ce trebuie sã fie eliminate. Existã
şi ţeluri nelimitate ale ambelor regimuri. Nazismul, prin distrugere,
vizeazã o reamenajare a lumii. Comunismul doreşte o mutaţie radicalã în
ceea ce priveşte cultura, societatea şi indivizii din aceasta.
Existã, fãrã îndoialã, o teologie a celor douã regimuri, fapt
detaliat de Alain Besançon în urmãtorul capitol, intitulat ,,Teologie”.
Pornind de la analiza unor concepte precum rãul, demonul, mântuirea
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(termeni specifici teologie), introduce douã sintagme extrem de
interesante: biblismul nazist şi biblismul comunist. Astfel, primul oferã o
interpretare proprie a Vechiul Testament, dar comunismul nu rãmâne mai
prejos şi are în vedere o falsã imitaţie nu doar a Vechiului, ci şi a Noului
Testament. Comunismul a propus un mântuitor propriu, a avut o relaţie
pozitivã cu evreii dar se arãta necruţãtori cu creştinii. Desigur, ambele
„religii” pot sã aibã (şi au avut) şi forme eretice. Astfel, istoricul francez
vorbeşte şi despre gnosticism, marcionism şi milenarism, fiecare cu o
formã specificã celor douã regimuri autoritare.
Ultimul capitol, ,,Memoria”, vorbeşte despre uitarea (fiecare cu o
formã specificã), respectiv de memoria regimurilor analizate. El asociazã
comunismului o uitare pãgânã, dar şi o uitare creştinã, de neînţeles, mai ales
prin prisma faptului cã sub acest regim am avut cei mai mulţi martiri.
Comunismului i se asociazã şi o uitare evreiascã a comunismului, adicã o
evitare a realitãţii cã mulţi comunişti importanţi erau evrei. Despre
nazism, el vorbeşte despre memoria evreiascã şi despre memoria creştinã a
acestuia. Despre prima, este clar îngrijorat despre curentele de negare a
Holocaustului, dar şi despre banalizarea Şoah-ului, memoria umanã
considerând sinonime termenele de masacru şi genocid, chiar dacã ele sunt
lucruri diferite şi cu caracteristici bine delimitate. Vorbeşte şi despre
elementele mai puţin pozitive ale acestei memorii evreieşti referitoare la
Holocaust, detaliindu-le şi explicându-le pe larg. Vorbind despre
memoria creştinã a nazismului, istoricul sesizeazã cã existã diferenţe de
abordare a memoriei de facturã creştinã faţã de cele douã regimuri
autoritare. Dacã asupra comunismului putem vorbi de un fel de amnistie,
situaţia este radical opusã când vine vorba de nazism. Sub acest regim,
Biserica Catolicã, dar şi cele bisericile protestante, au acţionat constant şi
cu rezultate notabile în salvarea cât mai multor evrei.
Lucrarea se încheie cu un discurs pe care Alain Besançon l-a
susţinut, în toamna anului 1997, cu prilejul unei şedinţe publice ale celor
5 academii. Acesta vorbeşte despre memoria şi uitarea bolşevismului, în
care analizeazã comunismul, pornind de la compararea acestuia cu
nazismul. Acesta poate fi considerat un punct de plecare al cãrţii, mai ales
cã ea a apãrut la un an dupã susţinerea acestui discurs.
În concluzie, aceastã lucrare se adreseazã celor interesaţi atât de
istoria comunismului, cât şi de cea a nazismului. Fãrã a face abuz de
cuvinte, Alain Besançon reuşeşte sã aducã în faţã o carte care se
adreseazã deopotrivã cunoscãtorilor, dar şi celor care ştiu mai puţine
despre aceste regimuri. Nu doar cã vom vedea asemãnãrile dintre acestea,
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ci şi faptul cã ele sunt tratate diferit de memoria contemporanã, lucru
care nu ar trebui sã se întâmple.

Adrian-Cosmin IUŞAN
Kurt Horedt, Şi ce a dispãrut mi-a devenit aievea: amintiri,
traducere de Ioana Velica, Andra Pîrvu, Carmina Ungureanu, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2014, 197 p.:
Amintirile profesorului Kurt Horedt (19141991) au fost publicate pentru întâia oarã în anul
1988 la Bonn, pe atunci în Republica Federalã
Germanã, unde autorul a emigrat încã din anul
1981. Traducerea în limba românã a vãzut lumina
tiparului în anul 2014, la editura clujeanã Argonaut,
fiind efectuatã de cãtre doamnele Ioana Velica,
Andra Pîrvu şi Carmina Ungureanu. Volumul a
beneficiat de o prefaţã a reputatului istoric şi
arheolog Ioan Piso, profesor emerit la Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în care a fost evocatã atât personalitatea
autorului acestor memorii, cât şi marea contribuţie a saşilor la cultura
transilvãneanã. Prezentul volum aduce în faţa cititorilor români figura
unui savant important al Universitãţii Babeş-Bolyai, cunoscut prin
lucrãrile sale dedicate Antichitãţii şi Evului Mediu timpuriu în
Transilvania: Contribuţii la istoria Transilvaniei în secolele IV-XIII (1958),
Istoria comunei primitive (1970), Siebenbürgen im Frühmittelalter (1986) etc.
Kurt Horedt s-a nãscut la Sibiu în data de 30 martie 1914, în
familia profesorului Hermann Horedt. A urmat studiile primare şi
gimnaziale în oraşul natal, iar dupã susţinerea examenului de Bacalaureat,
în anul 1931, s-a înscris la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj,
unde a urmat studii de Litere şi Drept. În anul 1936 tânãrul sas a absolvit
ambele facultãţi şi s-a orientat spre un doctorat în strãinãtate. Studiile
doctorale au fost efectuate la universitãţile din Leipzig, Kiel şi Bonn, sub
îndrumarea profesorului Kurt Tackenberg (1899-1992), fiind dedicate
culturii Wietenberg, descoperite chiar de bunicul sãu, Carl Seraphin
(1862-1951).
În anul 1939, Kurt Horedt a devenit doctor în filosofie al
Universitãţii din Bonn şi a trebuit sã revinã în România pentru
satisfacerea serviciului militar. Pânã în anul 1940 tânãrul istoric a fãcut
parte din comitetul de redacţie al revistei Siebenbürgische Vierteljahresschrift
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