Colloquium politicum

An. I, nr. 1, ianuarie-iunie 2010

Aliatul inamic.
Despre controlul ideologic al construcţiei imaginilor
asupra războiului
Vasile Docea

Doctor în istorie, conferenţiar la Universitatea de Vest din
Timişoara, titular al disciplinelor Istoria relaţiilor internaţionale şi
Teoria relaţiilor internaţionale.

1. Introducere
Oricine poate spune despre sintagma din titlu, „aliatul inamic”, – şi ar
spune-o pe bună dreptate – că este o contradicţie în termeni. Cineva care mi-e
inamic, nu-mi poate fi totodată aliat. Aceasta dacă prin totodată înţeleg în acelaşi
timp, concomitent. Altfel spus, prietenul nu-mi poate fi în acelaşi timp duşman. Dar
e valabilă oare această constatare, întemeiată pe bun-simţ, în orice împrejurare?
O primă rezervă faţă de interpretarea din perspectiva bunului-simţ se poate
naşte atunci când lui totodată îi dau un înţeles mai larg. Voi constata, astfel, că un
inamic îmi poate deveni, la un moment dat, aliat. Dacă interesele cuiva care mă
urăşte îi spun că trebuie să-mi fie prieten, atunci, pentru a-şi împlini acele
interese, duşmanul care m-a urât îmi poate deveni prieten. În acest caz, avem o
transformare ce se petrece în timp: un inamic se transformă într-un aliat.
Reciproca e la fel de valabilă. O astfel de situaţie, în care, în funcţie de
momentul (contextul) istoric, aliatul poate deveni inamic sau inamicul se poate
transforma în aliat, nu mă interesează în acest studiu, decât poate în subsidiar.
O a doua rezerva îmi este sugerată de un capitol – Ce se întâmplă dacă
oponentul este şi prieten şi duşman? – din cartea lui Anatol Rapoport despre Lupte,
jocuri şi dezbateri. Pornind de la teoria jocurilor şi utilizând modele matematice,
autorul citat ajunge la concluzia că, în jocurile cu sumă non-nulă, pot exista
cazuri în care:
1. doi aliaţi adoptă o strategie comună (cooperează), ca expresie a unor
scopuri comune, dar concomitent se pot suspecta reciproc, aşadar sunt
potenţiali inamici, din cauză că, dincolo de scopurile comune, fiecare are
şi obiective proprii;
2. doi inamici, pe care îi despart scopuri specifice, pot ajunge să coopereze,
în timpul conflictului, deoarece fiecare are astfel mai puţin de pierdut
(Rapoport, 1992: 166-179).
Cazurile descrise de Anatol Rapoport nu sunt reale. Ele sunt situaţii ideale, a
căror consistenţă provine din deducţii logice şi calcule matematice. Sunt situaţii
abstracte, motiv pentru care nu le iau în considerare în acest studiu.
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Ceea ce mă interesează este o altă abatere de la interpretarea bazată pe bunsimţ a relaţiei aliat-inamic. E vorba de felul în care eu îl receptez pe celălalt, de
modul în care îl percep. Altfel spus, e vorba de imaginea celuilalt. Referentul, în
acest caz, nu mai este celălalt, fie el inamic sau aliat, ci sunt eu însumi. Eu sunt
cel care percep imaginea celuilalt. Corect ar fi să spun că percep nu o imagine, ci
mai mule. Pe de altă parte, eu nu sunt un receptor pasiv al unor mesaje, ci
contribui la rândul meu, într-un fel sau altul, la percepţie. Astfel, imaginile pe
care mi le fac despre celălalt sunt, într-o anumită măsură, construite de mine
însumi. Aşa stând lucrurile, eu – şi când spun eu mă gândesc aici la un actor
politic, fie el un partid, un stat sau o altă organizaţie – pot construi despre
celălalt imagini diferite, fără ca celălalt să se fi schimbat: astăzi o imagine cu
înfăţişare de aliat, mâine una cu aspect de inamic.
Obiectul acestui studiu îl reprezintă, aşadar, nu inamicul şi aliatul „în
realitate”, ci felul în care noi ne formăm imaginile despre inamic sau aliat,
modul în care le studiem şi, nu în ultimul rând, le manipulăm. Vom vedea că,
pusă pe acest teren, expresia „inamicul aliat” nu mai este atât de contradictorie.
Imaginea inamicului devine compatibilă cu cea a aliatului, deoarece în
construcţia acestor imagini nu mai operează doar bunul-simţ. Uneori, acesta
este înlocuit de imperativul ideologic, care forţează construcţia unei anumite
imagini asupra alterităţii. Sub impulsul factorului ideologic, celălalt poate avea
când imaginea prietenului, când pe cea a duşmanului.
Pentru a fi precis până la capăt, voi adăuga aici că mă interesează să studiez
felul în care, în vremea regimului comunist, imaginile asupra trecutului au fost
manipulate ideologic. Manipularea a avut loc în aşa fel încât un anumit stat sau
popor a fost prezentat, în funcţie de oportunitatea politico-ideologică a
momentului, când ca aliat, când ca inamic.
Din câte îmi este cunoscut, studiul relaţiilor internaţionale – din perspectivă
politologică – s-a ocupat până în prezent de felul în care, în perioada războiului
rece mai ales, a funcţionat mecanismul imaginilor asupra inamicului şi aliatului
în Vestul Europei şi în Statele Unite ale Americii. Voi prezenta în continuare, pe
scurt, câteva din încercările de teoretizare din această perspectivă (în capitolul
2). Voi încerca, apoi, o prezentare a felului în care imaginile asupra inamicului şi
aliatului au funcţionat în spaţiul comunist, mai ales în România. Deoarece
pentru această zonă lucrurile au fost încă insuficient explicate, voi recurge la un
studiu de caz: felurile contradictorii în care istoriografia românească, inclusiv
cea din perioada comunistă, a prezentat un episod din timpul primului război
mondial (în capitolul 3). Deşi mă voi limita aici la analiza unui singur caz de
manipulare a imaginilor inamicului şi aliatului, consider că acesta este cât se
poate de relevant pentru a înţelege felul în care factorul ideologic influenţează
construcţia imaginilor asupra relaţiilor internaţionale.

82

Colloquium politicum

An. I, nr. 1, ianuarie-iunie 2010

2. Despre teoria imaginilor asupra inamicului şi aliatului
2.1. Războiul rece şi „imaginile simetrice”
Operarea cu imagini în studiul relaţiilor internaţionale a cunoscut mai multe
forme. Una dintre ele este cea care utilizează conceptul de „imagini în oglindă”
sau „imagini simetrice” (în engleză: „mirror images”). Ea s-a dovedit extrem de
fertilă în perioada războiului rece, când a fost folosită pentru a descrie relaţiile
ostile dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică. Teoria imaginilor în
oglindă îşi propunea să analizeze relaţiile internaţionale în general, cele
americano-sovietice în special, pornind de la prezumţia că popoarele celor două
state au ajuns să aibă atitudini reciproce similare. Fiecare credea despre sine că
este plin de calităţi, că iubeşte pacea şi respinge războiul, pe când celălalt era
reprezentat ca imperialist, agresiv, brutal, inuman, războinic, neîncrezător şi
mincinos. În opinia fiecăreia dintre părţi, cealaltă acumula toate caracteristicile
negative, blamabile: celălalt era considerat agresor; guvernul celeilalte părţi era
cel care îşi exploata şi îşi dezinforma propriul popor, care nu era nicidecum
solidar cu regimul; celălalt nu era credibil; politica celuilalt depăşea limitele
normalităţii, ba chiar friza nebunia (Brofenbrener: 325).
James E. Dougherty şi Robert L. Pfalzgraff, autori ai unui foarte cunoscut
manual de teoria relaţiilor internaţionale, care au analizat teoria imaginilor
simetrice, consideră că relativizarea absolută pe care o provoacă imaginile
simetrice ridică serioase piedici în calea cunoaşterii relaţiilor internaţionale.
Piedicile ar apărea din cauza distorsiunii imaginilor, provocată tocmai de acea
relativizare extremă. Conform celor doi autori americani, imaginile distorsionate
ar crea o serie de confuzii, precum:
 „diminuarea drastică a posibilităţii noastre de a distinge între valorile
sociale şi politice ale celor două părţi” (altfel spus, ne-ar fi indiferent că
uneia dintre părţi îi sunt specifice valorile democratice, pe când celeilalte
părţi îi sunt specifice valorile şi practicile totalitare);
 „imposibilitatea distribuirii către oricare dintre cele două părţi a rolului de
agresor” (de fapt, noţiunea însăşi de agresor îşi pierde orice sens, în
această optică);
 „imposibilitatea distribuirii responsabilităţii pentru producerea de
tensiuni internaţionale, din moment ce amândouă părţile au dreptate”.
(Dougherty, Pfalzgraff: 276)
Această variantă a teoriei imaginilor în oglindă, care relativizează în mod
absolut lucrurile, induce ideea că ambele părţi au în mod egal dreptate. Din
punct de vedere logic, însă, ideea nu are sens: a afirma că amândouă părţile
aflate în conflict au dreptate e la fel de adevărat cu a spune că nici una dintre
părţi nu are dreptate (Dougherty, Pfalzgraff: 276-277).
2.2. Imaginile ca instrumente ale politicii externe
În toiul disputei privind „imaginile simetrice”, aşadar în plin „război rece”,
în anul 1970, apărea cartea lui Robert Jervis despre Logica imaginilor în relaţiile
internaţionale. Cartea lui Robert Jervis are un rol important din perspectiva care
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ne interesează aici. Încă de la prima frază, din Introducere, autorul îşi avertizează
cititorii că
„subiectul acestei cărţi este un aspect al politicilor internaţionale încă
puţin luat în considerare şi anume căile prin care statele pot controla
imaginile pe care alte state le au despre ele şi cum, în felul acesta, pot
exercita influenţă fără a plăti costurile mari ale modificării propriilor
politici majore”. (Jervis: 3)

Asupra importanţei imaginilor pe care actorii relaţiilor inernaţionale şi le fac
unii asupra altora, Robert Jervis nu are nici o îndoială. El oferă câteva exemple
concrete, pentru a ilustra rolul unor astfel de imagini în luarea deciziilor de
politică externă. Unul dintre ele este cel relatat în continuare. În octombrie
1962, în plină „criză a rachetelor”, administraţia americană a reuşit să modifice
imaginea pe care URSS o avea asupra SUA. URSS a început să perceapă
imaginea unui adversar care nu va renunţa cu nici un preţ la a ţine rachetele
nucleare ruseşti departe de Cuba. Costurile mari pentru URSS, pe care le
presupunea această atitudine americană, au condus în timp la o modificare a
politicilor sovietice faţă de înarmarea nucleară (Jervis: 5).
De multe ori, conchide Robert Jervis,
„imaginea unui stat poate contribui în mod decisiv la atingerea de către
acel stat a scopurilor sale. Propagarea unei imagini dorite poate fi
adeseori mai eficientă decât creşterea puterii militare sau economice. Din
contră, o imagine nedorită poate aduce costuri ce nu pot fi compensate
prin folosirea formelor obişnuite de putere şi poate constitui un handicap
aproape imposibil de înlăturat”. (Jervis: 6)

În jocul acesta al proiectării imaginii proprii şi al perceperii imaginii celuilalt,
esenţiali sunt, crede Jervis, doi parametri: semnalele şi indiciile. Semnalele sunt
acele informaţii despre sine însuşi, pe care un stat le lansează în mod deliberat.
Indiciile, în schimb, sunt informaţiile pe care adversarul sau partenerul le
„citeşte” sau le descifrează, fără ca acestea să fie transmise deliberat. Atât
semnalele, cât şi indiciile pot fi manipulate, astfel încât un stat să le „vândă”
celorlalte imaginea despre sine pe care o doreşte şi care îi aduce un maxim de
foloase.
Robert Jervis conceptualizează imaginile nu la nivelul studierii relaţiilor
internaţionale, ci la acela al practicii politice. Pentru el imaginile nu sunt doar
„constructe” cognitive, ci sunt, înainte de toate, un fel de unelte sau arme, pe
care statele le folosesc spre a-şi atinge scopurile externe. Altfel spus, sunt
instrumente ale politicii externe.
2.3. O abordare psihologizantă a imaginilor asupra relaţiilor
internaţionale
Charles W. Kegley şi Eugene R. Wittkopf, doi profesori americani, primul la
University of South Carolina, celălalt la Louisiana State University, au încercat o
explicare diferită a imaginilor asupra relaţiilor internaţionale, pornind de la
geneza psihologică a acestora. Ei consideră că imaginile apar la nivel individual
şi îşi au sursa în ceea ce „mintea noastră învaţă să selecteze, să-şi reprezinte şi să
filtreze din lucrurile pe care le percepe” (Kegley, Wittkopf: 14). Factorii care ar
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influenţa formarea imaginilor asupra politicului în general, asupra relaţiilor
internaţionale în particular, ar fi, în opinia celor doi autori: predispoziţiile
psihice specifice personalităţii, ca rezultate ale experienţelor din copilărie (cum
ar fi, de exemplu, încrederea sau neîncrederea); ceea ce ne-au învăţat părinţii,
profesorii şi cei apropiaţi, încă din copilărie, să gândim asupra relaţiilor
internaţionale; aceste lucruri sunt expresia valorilor specifice sistemului nostru
cultural (de exemplu toleranţa sau intoleranţa); felul în care am înţeles istoria
lumii, influenţat de profesorii din şcoală şi de cărţile pe care le-am citit; opiniile
asupra diferitelor probleme internaţionale, pe care ni le formăm împreună cu
persoanele cu care intrăm cel mai adesea în contact, precum prietenii apropiaţi;
opiniile exprimate de diferiţi oameni politici şi de experţi pe care îi respectăm;
poziţia noastră şi rolul pe care îl jucăm în societate (de exemplu, student,
funcţionar, întreprinzător, diplomat etc). (Kegley, Wittkopf: 14-15)
Pornind de la aceste variabile, Charles W. Kegley şi Eugene R. Wittkopf
ajung să distingă existenţa a trei mari imagini asupra lumii, care au determinat
abordări distincte ale relaţiilor internaţionale. Acestea ar fi imaginea idealistă
asupra lumii, cea realistă şi imaginea lumii ca interdependenţă complexă.
Imaginea idealistă, reprezentată de nume precum Alfred Zimmern, Norman
Angell sau – mai ales – Woodrow Wilson, se întemeiază pe o serie de
convingeri, care, în enumerarea celor doi autori americani, ar fi (Kegley,
Wittkopf: 20):
 „Natura umană este în mod esenţial bună sau altruistă, iar oamenii ar fi,
din această pricină, capabili să se ajute reciproc şi să colaboraze.”
 „Oamenii ar fi preocupaţi în mod fundamental de binele celorlalţi, fapt
care face posibil progresul.”
 „Formele rele de comportament uman sunt determinate nu de oamni răi,
ci de instituţii defectuoase şi de acele aranjamente structurale care îi fac
pe oameni să acţioneze egoist şi să îşi facă rău reciproc, inclusiv prin
război.”
 „Războiul nu este inevitabil şi frecvenţa apariţiei sale poate fi redusă prin
suprimarea instituţiilor care îl fac posibil.”
 „Războiul este o problemă internaţională, care poate fi controlată mai
degrabă prin străduinţe colective sau multilaterale decât prin efort
naţional.”
 „Societatea internaţională trebuie să se reorganizeze ea însăşi, pentru a
elimina acele instituţii viciate, care fac posibil războiul.”
În funcţie de accentul pus pe una sau pe alta dintre convingerile enumerate,
imaginea idealistă poate avea forme diferite, precum moralismul, optimismul
sau universalismul.
Imaginea realistă, reprezentată, între alţii, de E. H. Carr, Reinhold Niebuhr,
George F. Kennan, Hans J. Morgenthau şi Henry A. Kissinger, s-ar întemeia pe
un alt set de credinţe (Kegley, Wittkopf: 23):
 „Istoria ne arată că oamenii sunt în mod natural păcătoşi şi slabi.”
 „Dintre toate păcatele omeneşti, cel mai puternic şi periculos este pofta
instinctivă de putere, manifestată prin dorinţa de a-i domina pe ceilalţi.”
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 „Eliminarea instinctului puterii este o aspiraţie utopică.”
 „Relaţiile internaţionale sunt o ‹‹luptă a tuturor împotriva tuturor››.”
 „Obligaţia primordială a unui stat este de a promova „interesul naţional”,
definit ca o acumulare de putere. Toate celelalte scopuri trebuie să-i fie
subordonate acestuia.”
 „Natura sistemului internaţional face necesară acumularea de capacităţi
militare în cantitate suficientă, încât să descurajeze atacurile potenţialilor
inamici.”
 „Pentru securitatea naţională, problemele economice sunt mai puţin
importante decât cele militare. Economia este importantă doar ca mijloc
de acumulare a puterii şi a prestigiului.”
 „Aliaţii trebuie să contribuie la capacitatea unui stat de a se apăra, însă nu
trebuie pus prea mare preţ pe loialitatea lor.”
 „Autoprotecţia nu trebuie înceredinţată niciodată organizaţiilor
internaţionale sau dreptului internaţional.”
 „Deoarece toate statele tind spre maximizarea puterii, stabilitatea rezultă
din echilibrul puterilor, stimulat de sisteme flexibile de alianţe.”
În sfârşit, imaginea interdependenţei complexe, reprezentată între alţii de
Robert O. Keohane şi Joseph S. Nye, este o imagine sistemică holistă, care
dezvoltă tradiţia idealistă a studiilor asupra relaţiilor internaţionale (Kegley,
Wittkopf: 33). Ea se întemeiază pe următoarele principii:
 Politicile internaţionale reprezintă suma părţilor aflate în interacţiune în
interiorul „societăţii globale”. Aceste părţi nu sunt doar statele, ci şi
actorii nonstatali.
 Problemele de securitate naţională nu sunt singurele probleme
importante care sunt avute în vedere în procesul de luare a deciziilor de
politică extrnă.
 Forţa militară nu este singurul şi nici cel mai important mijloc de a
exercita influenţă în relaţiile internaţionale.
 Instituţiile internaţionale joacă un rol important în politicile mondiale.
La felul în care Charles W. Kegley şi Eugene R. Wittkopf aplică noţiunea de
imagine pot fi aduse mai multe obiecţii. Prima este legată de însuşi referentul
noţiunii, adică de lucrul pe care noi – sau cercetătorii – ni-l reprezentăm prin
intermediul imaginilor. În unele locuri, cei doi autori vorbesc de „imagini asupra
lumii”, în altele de „imagini asupra relaţiilor internaţionale” sau de „imagini
asupra politicilor mondiale”, fără a face explicit distincţie între acestea. Ele, însă,
nu pot fi confundate, căci una înseamnă imaginea asupra lumii în ansamblu şi
cu totul altceva imaginea asupra politicilor internaţionale. Politicile
internaţionale se pot desfăşura la nivel global, însă ele nu acoperă nicidecum
lumea în ansamblu. E vorba, aşadar, de o confuzie între obiectele imaginilor şi,
prin aceasta, de o inconsecvenţă în folosirea conceptului.
Folosirea variabilei psihologice în clasificarea abordărilor asupra relaţiilor
internaţionale este şi ea discutabilă. Înainte de toate, ea are în acest domeniu o
aplicabilitate cât se poate de limitată. A folosi această variabilă presupune a
analiza amănunţit structura personalităţii fiecărui autor care s-a ocupat de
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studierea relaţiilor internaţionale. Dezideratul, pe cât de seducător din punct de
vedre teoretic, devine imposibil atunci când încercăm să-l punem în aplicare.
Lipsa accesului direct la persoanele autorilor îngustează simţitor posibilităţile
noastre de a-i analiza psihologic. Ceea ce noi avem la dispoziţie – şi ceea ce ne
interesează, în ultimă instanţă – sunt textele acestor autori şi nu biografiile lor.
Ar fi greşit să întreprindem analiza structurii psihice a autorilor prin investigarea
numai a textelor pe care le-au scris.
Pe de altă parte, presupunând că totuşi variabila psihologică a imaginilor
asupra relaţiilor internaţionale ar fi relevantă, este greşit să considerăm, aşa cum
fac cei doi autori, că ea este singura ce merită luată în considerare. Printre
convingerile pe care se întemeiază construcţia diferiteleor imagini, multe sunt de
natură ideologică. Ele nu pot avea decât în mod incidental legături cu structura
psihică a autorilor, legături care, oricum, sunt greu, poate imposibil de dovedit.
2.4. Imaginile asupra lumii ca mari teorii ale relaţiilor internaţionale
Uneori, conceptele „imagine” şi „teorie” devin interşanjabile. Acest lucru se
petrece mai ales în ultima vreme, de când principiile constructivismului social sau instalat în diferite domenii ale cunoaşterii, inclusiv în studiul relaţiilor
internaţionale. Din perspectivă constructivistă, imaginile şi teoriile sunt
constructe teoretice. În studiul relaţiilor internaţionale se poate întâmpla ca ele
să aibă conţinuturi asemănătoare, dacă nu chiar identice.
Un exemplu al acestui fel de a vedea lucrurile ne este oferit de Gert Krell,
fost profesor la Universitatea din Frankfurt am Main, în cartea sa Weltbilder und
Weltordnung (Imaginile asupra lumii şi ordinea mondială)1. El defineşte imaginile
asupra lumii în felul următor:
„Prin imagini asupra lumii (Weltbilder) nu înţeleg fotografii ale globului
nostru terestru, chiar dacă aici e vorba şi de globalizare. Înţeleg prin ele
constructe de raţionamente ştiinţifice generale, despre ceea ce am putea
numi, împreună cu Faust al lui Goethe, rostul lumii. Aici nu este vorba,
desigur, despre rostul fizic al lumii, ci despre miezul politicii, în cazul
nostru despre miezul relaţiilor internaţionale şi al ordinii mondiale.”2

Pentru a explica mai amănunţit ce înţelege prin aceste imagini asupra lumii,
profesorul german ne spune ce ce poate fi înlocuit eventual acest concept:
„În loc de imagine asupra lumii (Weltbilder), puteţi spune şi mare teorie
(große Theorie), mod de gândire (Denkweise), tradiţie teoretică
(Theorietradition) sau şcoală (Schule), deşi îmi este cât se poate de clar
că, la o analiză comparativa riguroasă, conceptele amintite nu sunt
complet sinonime.”3

Aceste mari teorii, care pornesc fiecare de la un anumit set de principii şi
explicaţii asupra rostului lumii, au rolul de a ne orienta cunoaşterea, de a o
structura şi, în ultimă instanţă, de a o face posibilă. Efectele utilizării marilor

Gert Krell, Weltbilder und Weltordnung. Einführung in die Theorie der Internationalen Beziehungen,
ediţia a III-a, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004 (prima ediţie: 2000).
2 Ibidem, p.
3 Ibidem, p.
1
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teorii asupra studierii şi cunoaşterii relaţiilor internaţionale sunt explicate de
acelaşi Gert Krell:
„Marile teorii ale relaţiilor internaţionale formulează supoziţii generale
despre actorii cei mai importanţi, despre scopurile şi preferinţele lor, ca şi
despre calitatea şi structura contextului în care acţionează aceşti actori,
despre forţele centrale ce impulsionează politica internaţională, despre
problemele ei fundamentale şi perspectivele ei de dezvoltare. Ele sunt ca
nişte năvoade mari cu ochii rari, care organizează şi prestructurează,
fiecare în felul său propriu, nesfârşitul ocean de fapte şi posibilităţi.” 1

2.5. Alte constructe teoretice întemeiate pe conceptul de imagine
Conceptul de „imagine” nu este o „invenţie” a ştiinţelor politice şi cu atât
mai puţin a studiului relaţiilor internaţionale. El a fost şi este încă utilizat cu
succes în alte domenii ale cunoaşterii. Voi evoca aici câteva exemple din
disciplinele socio-umane, precum semiotica, istoria, antropologia şi filosofia,
fără a avea nicidecum pretenţia unei enumerări exhaustive.
În semiotică, ştiinţă ce se ocupă de problemele producţiei de semne şi ale
relaţiilor dintre semne în procesele de comunicare, imaginile poartă o denumire
speifică: iconi. În privinţa relevanţei problemei imaginilor sau iconilor s-au
cofruntat două poziţii radical opuse, cea a lui Charles Morris şi cea a lui
Umberto Eco. Pentru Charles Morris, autor al unei lucrări privind Fundamentele
teoriei semnelor, apărută în 1938, iconii intră în categoria semnelor, alături de
simboluri, de exemplu, şi ei constituie obiect de analiză pentru ştiinţa semanticii.
Charles Morris consideră că imaginile – sau iconii – au aceleaşi trăsături, aceleaşi
caracteristici cu obiectele sau faptele reale pe care le întruchipează. Trăsăturile
respective ar exista independent de observator, adică ar avea o existenţă
obiectivă (Morris, 2003: 62-63). Împotriva acestei idei se pronunţă Umberto
Eco. În al său Tratat de semiotică generală, semioticianul italian consideră că
definirea imaginii – sau a iconului – prin aceea că ar avea aceleaşi proprietăţi ca
şi denotaţii săi este tautologică (Eco, 1982: 255). Semnele iconice, crede Eco, nu
au aceleaşi proprietăţi fizice cu obiectul, căci, dacă ar fi aşa, am avea de-a face
fie cu obiectul însuşi, fie cu duplicate ale acestuia. Imaginile pot cel mult să
stimuleze o structură perceptivă asemănătoare obiectului imitat. Stimularea poate
să fie de tip grafic, sinestezic, de felul stimulărilor surogat etc. În toate aceste
cazuri, stimularea se produce pe baza unei învăţări anterioare. Aşadar, legătura
dintre obiect şi imaginea sa se face pe baza unei convenţii culturale. Acelaşi obiect
poate fi reprezentat prin imagini diferite, într-un spaţiu cultural sau în altul, aşa
cum aceeaşi imagine poate reprezenta obiecte diferite, de la o cultură la alta.
Istoriografia operează şi ea cu „imagini”. Există filosofi şi teoreticieni ai
istoriei care consideră că istoricii produc mai degrabă imagini asupra trecutului
decât reconstituiri fidele ale acestuia. Unul dintre aceştia, Hayden White, în
cartea sa Metahistory, a încercat să explice imaginarul istoric analizând diferite
moduri de construcţie a textelor produse de istorici. El consideră că orice
prezentare istorică, orice imagine asupra trecutului, presupune existenţa mai
1

Ibidem,
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multor operaţii, conştiente sau nu. Acestea sunt: cronica (selectarea şi
ordonarea cronologică a „faptelor”); fabula (identificarea unei structuri, cu
deschidere, desfăşurare şi încheiere); structurarea narativă; argumentarea
formală; implicarea ideologică (White, Hayden, 1994: 19). Structurarea narativă,
explicarea formală şi implicarea ideologică au, fiecare, mai multe forme Prin
combiarea lor, fiecare istoric obţine un stil propriu al imaginii pe care o
proiectează asupra trecutului (White, Hayden, 1994: 48). Un alt istoric, Lucian
Boia, consideră că felul în care ne imaginăm trecutul este influenţat de un fel de
tipare imaginare, pe care le numeşte arhetipuri. El "decupează" opt astfel de
imagini sau structuri arhetipale, care ar acoperi modurile în care oamenii şi-au
imaginat lumea în decursul evoluţiei istorice (Boia, 2000: 29-35): conştiinţa unei
realităţi transcendente; dublul (moartea şi viaţa de apoi); alteritatea; unitatea;
actualizarea originilor; descifrarea viitorului; evadarea; lupta (şi
complementaritatea contrariilor).
În timp ce istoriografia operează cu mişcarea, transformarea sau succesiunea
în timp a imaginilor, antropologia surprinde structurile permanente ale
imaginarului. Domeniul antropologiei care studiază imaginile se numeşte
"imagologie". Diferite abordări recente consideră imagologia drept "un demers
cu statut interdisciplinar, la graniţa dintre literatura comparată, istorie,
antropologie şi psihologie". Termenul "imagologie" ar avea două sensuri, unul
restrâns şi altul larg. În sens restrâns, imagologia "se ocupă cu studiul imaginilor
pe care şi le fac popoarele despre sine (autoimagini) sau despre alte popoare
(heteroimagini)" (Iacob, 2003: 27).
Imaginile pe care şi le formează indivizii sau grupurile umane despre alte
culturi sau popoare sunt influenţate de diferiţi factori, precum cultura mediului
propriu (folclor, educaţie, religie), experienţele prin care au trecut, interesele
proprii. Rezultatele studiilor realizate de antropologi în domeniul imagologiei au
condus la o lărgire a orizontului tematic şi teoretic al analizelor dedicate
relaţiilor internaţionale. Mai cu seamă analiza politicilor externe a profitat de pe
urma acestei infuzii, prin luarea în considerare a rolului pe care imaginile îl joacă
în procesele de luare a deciziilor.
Mai mult decât atât, în zona de interferenţă a celor două discipline a apărut
una nouă, cea a antropologiei relaţiilor internaţionale, care are drept
principal scop tocmai studierea efectelor produse de stereotipurile culturale
asupra raporturilor dintre actorii internaţionali. Stereotipurile culturale nu sunt
specifice doar societăţilor primitive, ci ele sunt la fel de frecvente în lumea
contemporană, în care suntem asaltaţi de o cantitate uriaşă de informaţii. În
viaţa cotidiană sau în activitatea profesională, noi trebuie să prelucrăm aceste
informaţii multiple, iar pentru a le putea prelucra, operăm selecţii în funcţie de
schemele mentale preexistente. Reţinem informaţiile care corespund acestor
scheme şi le respingem pe cele care nu se potrivesc prejudecăţilor şi credinţelor
noastre (Conover, Feldman, 1984, 95-124; Dougherty, Pfalzgraff: 275).
Selecţiile de care vorbeam fac posibilă propria noastră adaptare şi, în ultimă
instanţă, viaţa socială. Dar ele au şi un alt efect: departe de a demonta
stereotipurile, ele contribuie la consolidarea lor.
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Unii filosofi consideră imaginea drept produs al imaginaţiei, al unui proces
complex definit prin verbul „a imagina”. Pe de altă parte, imaginile ar popula un
domeniu aparte, denumit „domeniul imaginarului”. Henri Bergson, de exemplu,
abordează problema imaginii într-o discuţie despre memorie, în cartea sa Materie
şi memorie (Bergson, 1996). Memoria ar fi, pentru Bergson, un proces complex,
ce operează cu două tipuri de amintiri, fiecare din ele fiind, totodată, etape ale
procesului: amintirea-pură şi amintirea-imagine. Lucrurile şi faptele din trecutul
nostru ar exista în mintea noastră ca amintiri pure, dar noi nu le putem evoca
decât ca amintiri-imagini. A imagina este, totuşi, o funcţie distinctă a minţii
omeneşti. Ea doar este pusă în lucru în procesul rememorării, pentru a da o
formă amintirilor (Bergson, 1996: 119). Ceea ce înţelege Bergson prin conceptul
de imagine este aici mai puţin rezultatul ficţiunii, cât un efect al punerii în
lumină, al vizualizării, al aducerii din zona confuzului şi nedefinitului în zona
clarului şi definitului.
Dimpotrivă, pentru Jean-Paul Sartre, autor al unei cărţi despre Imaginar
(Sartre, 1986), a imagina înseamnă a face prezente lucrurile absente, însă nu
acele lucruri absente care au fost odată prezente şi care pot fi actualizate prin
amintiri. E vorba mai degrabă de acele lucruri care nu au existat şi nu există în
realitate, pe care le inventăm, din diferite motive. Atunci când motivul îl
constituie o interdicţie şi dorinţa de a o ocoli, imaginaţia capătă, la nivel
individual, un caracter patologic, fiind întruchipată de halucinaţie. Ceea ce este
halucinaţia la nivel individual, ar fi obsesia la nivel colectiv. Şi pentru Sartre,
imaginea ar fi rezultatul acţiunii de a imagina, însă aceasta din urmă ar avea un
caracter magic, de „incantaţie”, prin care urmărim să luăm în posesie obiectul
pe care îl dorim, iar în acest scop il facem să „apară” (Sartre, 1986: 239).
Rezumând oarecum opiniile celor doi filosofi citaţi mai sus, Paul Ricoeur, în
cartea sa Memoria, istoria, uitarea, consideră că imaginaţia are mai multe funcţii
(Ricoeur, 2001: 73): ostensivă (aceea prin care ceva – real sau fictiv – este oferit
privirii, este arătat, este făcut să se vadă); ficţională (aceea de a „construi” lucruri
care nu-şi află corespondentul în ceea ce se presupune a fi realitatea);
halucinatorie. Cea care ne interesează aici este, fără îndoială, prima dintre aceste
funcţii, cea ostensivă, dar şi cea de-a doua, cea ficţională. Ambele sunt implicate
în construirea imaginilor asupra aliatului şi inamicului.
Distincţia tradiţională între imaginaţie şi cunoaştere raţională, care le separa
în mod net pe cele două, făcându-le chiar incompatibile, a fost demult depăşită.
Astăzi, dimpotrivă, imaginaţia nu mai este privită ca un adversar sau un obstacol
al cunoaşterii raţionale, ci ca un aliat al acesteia. Ea este nelipsită în orice demers
ştiinţific, fapt observat, între alţii, de un filosof al imaginilor, Jean-Jacques
Wunenburger:
„putem stabili că raţionalitatea ştiinţifică este adesea aliata imaginaţiei, că
imaginile intervin în fiecare etapă a itinerarului ştiinţific, în stabilirea
faptelor, în jocul ipotezelor, în modelizări şi interpretări şi, în sfârşit, în
difuzarea rezultatelor cercetării”. (Wunenburger: 285-286)

Ca şi în alte domenii, studierea relaţiilor internaţionale pretinde că se
întemeiază pe fapte. Aceasta este o aserţiune emisă sau subînţeleasă de
majoritatea cercetătorilor domeniului. Ar fi greşit, însă, să credem că înţelegerea

90

Colloquium politicum

An. I, nr. 1, ianuarie-iunie 2010

relaţiilor internaţionale constă într-o simplă acumulare cantitativă de fapte, întrun fel de colectare a lor. Cunoaşterea relaţiilor internaţionale, ca orice demrs de
cunoaştere socială, nu este un act pasiv. Cercetătorul nu este un fel de bazin gol,
în care faptele urmează să intre aşa cum sunt ele „în realitate”. Dimpotrivă,
cercetătorii procedează întotdeauna la o selecţie a faptelor, pentru ca apoi să le
restructureze într-o construcţie anume, pe care o denumesc raţională. Atât
selecţia faptelor, cât şi restructurarea lor depind de profilul cognitiv al fiecăruia,
care, fără a fi numai acest lucru, este şi o expresie a imaginaţiei. Astfel,
imaginaţia se interpune între ceea ce am putea denumi "realitatea" relaţilor
internaţionale şi modul în care ne reprezentăm această "realitate". Ea are,
aşadar, un rol mediator. Fără propria noastră imaginaţie, care structurează
cunoaşterea, percepţia faptelor ar avea un caracter haotic (Farrell, Smith: VI).
Putem cădea de acord asupra faptului că imaginaţia distorsionează realitatea,
însă atunci va trebui să fim de acord şi că nu e posibilă cunoaşterea fără
imaginaţie. Ea dă sens faptelor investigate. În aceasta constă, de fapt, atât
inevitabilitatea, cât şi funcţionalitatea ei. În domeniul relaţiilor internaţionale,
acest fapt a fost scos în evidenţă, între alţii, de James Rosenau, atunci când arăta
că, dacă un observator încearcă să înţeleagă universul fenomenelor specifice
relaţiilor internaţionale,
„el trebuie să selecteze faptele din lumea reală, dar procedând astfel, el o
distorsionează. Se vede nevoit să folosească unele metode, pentru a
înţelege adevărul politicii mondiale, dar în felul acesta adevărul devine
unul subiectiv”. (Rosenau: 295)

Prin urmare, orice încercare de a analiza, explica şi înţelege relaţiile
internaţionale are o pronunţată doza de subiectivitate. Modurile diferite de
înţelegere şi prezentare a relaţiilor internaţionale în ansamblu sau doar a unor
segmente ale acestora – precum războiul, inamicii, aliaţii etc. – reprezintă, de
fapt, imagini alternative asupra acestui domeniu. În studiul de caz pe care îl
întreprind în continuare voi evidenţia rolul pe care îl poate avea factorul
ideologic în construcţia imaginilor asupra războiului.

3. Construcţia aliatului şi a inamicului în România: studiu asupra
unui caz din istoriografia comunistă
3.1. Aliatul mort, înviat, inventat
Una dintre temele intens exploatate în studiul relaţiilor internaţionale este
conflictul şi mai ales forma extremă a acestuia, războiul. Tema aceasta a captat
adesea şi atenţia istoricilor. Invariabil, asupra unuia şi aceluiaşi eveniment,
istoricii ne oferă explicaţii diferite. Felul în care un istoric descrie şi explică un
conflict este diferit de modul în care o face altul. Fiecare dintre ei proiectează –
sau construieşte – o imagine proprie asupra aceluiaş fenomen. Diferenţele
dintre aceste imagini ţin de personalitatea autorului (istoricului), de structura sa
psihică, de pregătirea sa, de lecturile pe care le-a făcut, de felul în care selectează
documentele pe care le consideră relevante, de scopurile pe care le urmăreşte,
de presiunile la care este supus, de orientarea sa ideologică, de valorile morale,
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de metoda de cercetare pe care o foloseşte, de strategia discursivă prin care îşi
construieşte textul şi de mulţi alţi factori. Astfel, ceea ce un istoric denumeşte
inamic, atunci când scrie despre un război, un altul poate să descrie drept aliat.
Pentru istoricii din perioada comunistă, presiunea ideologică a fost enormă.
Ea s-a manifestat direct şi brutal. De-a lungul întregului interval de timp, cât a
durat regimul comunist, un întreg aparat de propagandă, format din „academii”,
„şcoli” şi „cabinete” de partid, din structuri ierarhizate alcătuite din secretari şi
instructori, s-au străduit să anuleze autonomia cercetătorilor. Istoricii erau
obligati sa devina simple instrumante propagandistic ale regimului. Mecanismele
acestei aserviri au fost diverse, de la răspândirea de texte pronunţat ideologizate
în publicaţiile „ştiinţifice”, până la întemniţarea celor care nu se conformau
modelului. În analiza sa despre Politică şi istorie, Vlad Georgescu aminteşte, între
multe alte cazuri, publicarea în principala revistă de istorie a anilor 1950,
„Studii”, a unor texte prin care erau explicate în amănunt ideile transmise
dinspre partidul comunist (pe-atunci se numea Partidul Muncitoresc Român).
În 1952, de exemplu, în urma unui congres al P.M.R., rolul istoricului şi al
disciplinei sale era explicat tranşant: „ştiinţa istorică face parte integrantă din
frontul ideologic de luptă al partidului” (Georgescu, 1991: 19). Misiunea
istoricilor era de a nara trecutul în conformitate cu o schemă simplă şi în acord
cu scopurile politice de moment (Boia, 1999, p. 82-101).
Calitatea de inamic sau cea de aliat aveau o legătură destul de slabă cu felul
în care se desfăşuraseră evenimentele pe care istoricii le descriau. De fapt, nu
aveau de-a face nici cu felul în care istoricii ar fi vrut să descrie lucrurile. Căci nu
ei stabileau cine a fost, într-o anumită împrejurare din trecut, inamicul sau
aliatul. De acest lucru se îngrijea sistemul politic. Ceea ce îi rămânea de făcut
istoricului era să preia acel construct teoretic, ce-i venea gata fabricat dinspre
zona politicului. Sistemul politic, prin aparatul său propagandistic, era cel care
decreta cine au fost în trecut aliaţii şi cine au fost inamicii, în funcţie de cine
erau prietenii şi duşmanii în acel moment.
Aflaţi sub control politic şi ideologic, istoricii din perioada comunistă puteau
scrie doar ceea ce li se permitea de către autorităţi. Pentru autorităţile comuniste
– cel puţin până prin anii ’70 – a scrie că ruşii au fost cândva inamicii românilor
ar fi echivalat cu un sacrilegiu. Comunismul s-a instalat în România prin
contribuţia masivă a Uniunii Sovietice, la sfârşitul unui război în care aceasta a
învins Germania. După o logică specifică propagandei comuniste, Uniunea
Sovietică şi, prin extensie, Rusia au fost dintotdeauna aliaţii României. Ruşii
erau prezentaţi ca cei mai buni prieteni ai românilor. Germanii, în schimb, adică
cei care îndrăzniseră să devină inamicii marii Uniuni Sovietice în ultimul război
mondial, nu puteau fi decât inamicii dintotdeauna ai românilor. Istoricii
trebuiau să-şi însuşească această idee, indiferent de documentele pe care le
găseau. Dacă existau documente care o contraziceau, ele trebuiau ignorate.
Situaţiile complicate din trecut trebuiau simplificate: cine ne este acum prieten,
ne-a fost aliat întotdeauna, iar cine ne e inamic în prezent, acela s-a purtat
duşmănos faţă de noi în toate timpurile!
Atitudinea aparatului comunist de propagandă şi implicit a istoricilor din
România faţă de Rusia sau Uniunea Sovietică nu a fost constantă. Ea a oscilat
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împreună cu scopurile politice ale regimului comunist şi cu preferinţa pentru
unele sau altele dintre temele istoriografice. „Nimic mai imprevizibil ca
trecutul”, afirmă Alexandru Zub, referindu-se la permanenta schimbare de
optică istoriografică din perioada comunistă (Zub, 2000: 108).
Astfel, anii 1950 au fost martorii „rusolatriei” (Georgescu, 1991: 31), o
atitudine de idolatrizare a Rusiei, mai ales sub înfăţişarea ei sovietică.
Propaganda oficială considera Uniunea Sovietică drept cel mai mare prieten şi,
uneori, protector. Unul dintre istoricii ideologi ai epocii, generalul Zaharia, scria
în 1955 despre „eliberarea” poporului român de către Uniunea Sovietică, pe
care o definea, folosind o formulă răspândită pe la manifestaţiile muncitoreşti,
drept „bastion al păcii şi socialismului”, a cărui misiune era apărarea întregii
lumi de „planurile canibalice ale statelor imperialiste agresoare şi ale complicilor
lor” (Ibidem: 41). Întreaga istorie a fost reinterpretată în acea perioada, astfel
încât ea să corespundă preceptelor ideologice comuniste, internaţionaliste şi
prosovietice.
Anii 1960, în schimb, prin relativa relaxare ideologică, au marcat în plan
istoriografic, după expresia aceluiaşi Vlad Georgescu, o reinterpretare a
adevărurilor istorice abia reinterpretate! (Ibidem: 51) Ea a cuprins şi
problematica istoriei raporturilor româno-ruse, însă aici reinterpretarea a fost
mai timidă, rămânând ancorată mai ales în interiorul partidului comunist.
Dezbaterea publică a fost evitată, fapt observabil şi în felul în care a fost
publicată, în 1964, ediţia însemnărilor lui Karl Marx despre români. Opiniile
antiruse, frecvente în însemnările lui Marx, nu a fost comentată în nici un fel de
istoricii care au semnat studiul interoductiv al ediţiei (Marx, 1964). Istoricii se
ascundeau în spatele autorităţii fondatorului unicei ideologii acceptate, singurul
căruia îi era permis să afirme că, într-un anumit moment din trecut, ruşii au fost
inamicii românilor.
Curând avea să intervină, însă, o nouă reinterpretare a trecutului. Anii ’70 şi
’80 ai secolului al XX-lea au fost martorii unei accentuări a caracterului
naţionalist al ideologiei oficiale din România. Comunismul de factură
internaţionalistă se dovedise deja falimentar din punct de vedere economic şi
inacceptabil social. Trebuia găsită o formulă care să salveze regimul totalitar şi
să relegitimeze dictatura lui Nicolae Ceauşescu. În acest fel a fost adaptată
formula naţional-comunismului, inventată şi aplicată deja în alte părţi, nu doar
în Uniunea Sovietică, ci şi în Albania, China, Coreea de Nord (Boia, 1999: 90101). De fapt, discursul naţionalist din ultima perioadă a dictaturii lui Ceuşescu
nu a fost inventat. Katherine Verdery ne atrage atenţia că el a existat fără
întrerupere şi, mai mult, s-a aflat într-o permanentă competiţie cu discursul
marxist şi cu alte tipuri de discursuri specifice perioadei totalitare. Ceea ce s-a
petrecut în anii ’70 şi ’80 a fost o impunere a discursului naţionalist, care a
început să le domine pe celelalte, inclusiv pe cel marxist (Verdery, 1994: 102115).
În acel context, au fost „redescoperiţi” autori ale căror texte, scrise şi
publicate în marea lor majoritate în perioada interbelică, fuseseră marginalizate
sau de-a dreptul interzise. Procedeul nu trebuie să surprindă. El a fost unul
frecvent uzitat de către conducerea partidului comunist. Nu doar în această
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etapă, ci şi în celelalte faze ale regimului comunist, conducerea partidului unic
stabilea care erau operele acceptate şi care erau cele proscrise, aşa cum tot ea
decidea eventuala trecere dintr-o categorie în cealaltă (Mihalache, 2003: 78).
Sunt publicate acum volume întregi semnate de Gheorghe Brătianu (care, de
altfel, murise într-o închisoare comunistă), Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, A. D.
Xenopol etc. Lucrările lor, diferite prin temele abordate, dar şi prin perspectivă
şi metodă, au totuşi în comun suflul naţionalist specific perioadei în care trăiseră
autorii. Datorită acestuia, ei sunt reînviaţi şi chemaţi să legitimeze noua formulă
a naţional-comunismului.
Graniţele dintre etapele descrise succint mai sus nu au fost ferme. Vom
observa acest lucru şi în studiul de caz de mai jos. Reflexe ideologice dintr-o
anumită perioada se regăsesc uneori în textele istorice din etapa următoare. Unii
istorici, educaţi în perioada stalinistă, îşi conservă convingerile sau clişeele
dobândite atunci şi le folosesc în plină perioadă poststalinistă. Pentru ei,
tabuurile fixate şi conduita prescrisă anterior de aparatul ideologico-politic sunt
atât de puternice, spaima în faţa posibilelor sancţiuni e atât de mare, încât ei
conservă clişeele chiar şi după ce partidul comunist renunţă la ele.
3.2. O analogie: aliatul inamic al comuniştilor est-germani
Influenţa exercitată de componenta ideologică asupra formării (sau
deformării) imaginilor trecutului, războiului şi, implicit, aliaţilor şi inamicilor,
poate fi regăsită peste tot în lume. În ţările din fostul „lagăr socialist”, însă, ea sa exercitat cu deosebită forţă. Aici, ideologia a fost transformată într-un
instrument eficient (unul dintre ele, alături de aparatul represiv şi de aşa numitul
„aparat de partid”), prin care puterea politică – sub forma partidului unic –
ţinea sub control societatea în general, activităţile intelectuale în special. Valorile
ideologice nu mai erau orientative, ele se transformaseră în prescripţii şi
interdicţii categorice. La fel de categorice erau interpretările pe care puterea
politică le dădea trecutului, în funcţie de interesele de moment.
În fosta Republică Democrată Germană, de exemplu, istoriografia a
funcţionat sub strictă comandă politică. Aşa se explică de ce de-a lungul întregii
existenţe a regimului „democrat-popular”, apoi „socialist”, istoriografia estgermană nu a publicat nici o biografie a lui Hitler (Sabrow, 2004: 155). Inamicul
înverşunat al Uniunii Sovietice din timpul celui de-al doilea război mondial a
rămas şi după moarte duşmanul principal al puterii de la răsărit, cea care
controla şi proteja guvernul comunist din Berlinul estic. Despre el nu trebuia să
se scrie nimic, trebuia înmormântat sub un strat gros de tăcere!
Tot ca urmare a unei interdicţii venite din zona politicului, istoricii estgermani nu au scris multă vreme nimic despre Holocaust. Această tăcere a fost
cauzată de temerea autorităţilor comuniste din Berlin că propria lor legitimitate
ar putea fi concurată de cea izvorâtă din Holocaust. În optica ideologilor
regimului comunist, persecutarea ilegaliştilor comunişti şi socialişti de către
regimul nazist trebuia să treacă în prim-planul atenţiei, înaintea persecutării
evreilor. Abia din anii '70 ai secolului al XX-lea istoricii est-germani au început
să scrie despre evrei (Sabrow, 2004: 156).
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Ruşii au fost trataţi de către istoriografia comunistă din RDG într-un mod la
fel de ciudat. Ei fuseseră inamicii Germaniei în al doilea război mondial, pentru
ca după război să devină aliaţii Republicii Democrate Germane, unde, de altfel,
au şi impus un regim comunist. Pentru aparatul de propagandă al RDG,
controlat de sovietici, era dificil să abordeze mai vechea problemă a conflictului
dintre Uniunea Sovietică şi Germania. Prietenia actuală trebuia legitimată prin
tradiţia prieteniei germano-ruse. Iar dacă o asemenea tradiţie nu exista, ea
trebuia inventată. Istoricii au fost puşi la lucru în acest scop, la fel profesorii de
istorie. În 1954, de exemplu, unul dintre responsabilii est-germani cu
propaganda prosovietică, A. Schreiner, le dădea dispoziţii profesorilor de istorie
din universităţi (într-un text intitulat chiar aşa, „Dispoziţii pentru manualul
universitar de istorie a poporului german”, publicat în „Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft”) despre cum trebuie să prezinte al doilea război
mondial. Ei urmau să relateze pe larg despre „atacurile teroriste barbare ale
aviaţiei anglo-americane asupra oraşelor Potsdam, Würzburg, Stuttgart,
Düsseldorf şi a altora”. Dispoziţia nu conţine, însă, nici o referinţă la atacurile la
fel de barbare întreprinse de trupele sovietice(Sabrow, 2004: 158). Din motive
propagandistice, atorităţile comuniste est-germane au decis că Uniunea
Sovietică a lipsit de la al doilea război mondial!
În continuare voi prezenta un caz similar, constatat în istoriografia română.
3.3. Germani sau ruşi: cine a fost inamicul?
Cazul la care îl voi analiza în continuare se referă la felurile diferite şi
contradictorii în care a fost relatat de către istorici un episod din timpul
primului război mondial.. Este vorba de atacul asupra oraşului Galaţi din
ianuarie 1918. Asupra acelui episod există mai multe interpretări istoriografice.
Altfel spus, istoricii au construit imagini – sau discursuri – diferite în legătură cu
unul şi acelaşi eveniment. Unele dintre aceste imagini sunt atât de diferite, încât
se contrazic până şi în legătură cu identitatea actorilor implicaţi în acel conflict.
Dacă, de exemplu, pentru una dintre imagini atacatorii au fost ruşi, pentru
cealaltă ei au fost germani.
Una dintre imagini a fost creată în perioada imediat următoare războiului şi
îl are ca principal reprezentant pe Constantin Kiriţescu, prin monografia sa
dedicată participării României în primul război mondial (Kiriţescu 1989, I-II).
Celelalte imagini au fost create de istoriografia „oficială” din vremea regimului
comunist. Ele sunt reprezentate de câţiva autori pe care îi voi cita ceva mai jos.
Înainte de a prezenta acele imagini istoriografice, mă simt dator să arăt că,
atunci cînd mi-am pus pentru prima dată întrebarea în legătură cu identitatea
atacatorilor oraşului Galaţi din ianuarie 1918, am făcut-o pornind de la o
plachetă comemorativă. Am identificat acest mic obiect în colecţiile Muzeului
de istorie din Galaţi în anul 1990, de când datează şi reproducerea fotografică
pe care o prezint în continuare.
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Placheta a fost confecţionată în amintirea celor petrecute în ianuarie 1918.
Este din bronz şi are o singură faţă gravată. Figura centrală o constituie o acvilă,
ce ţine în ghiare o cruce şi un sceptru, acestea fiind încrucişate. Aripile acvilei,
desfăcute, ocupă întreaga lăţime a plachetei. Pe fundal, se întrevede un şir de
coline, la poalele cărora, în dreapta, este figurat portul Galaţi şi Dunărea. În
colţul din stânga, jos, pe o ramură de lauri, se află un scut având figurată pe el o
ancoră. În fiecare dintre cele patru colţuri ale plachetei se află câte o inscripţie: 8
IANUARIE (stânga sus), 1918 (dreapta sus), APĂRĂTORILOR ORAŞULUI
GALAŢI (stânga jos) şi DIN PARTEA CETĂŢENILOR (dreapta jos).
Întâmplările din ianuarie 1918 de la Galaţi par să fi avut ceva ecouri în
memoria colectivă a locuitorilor oraşului. La 7 ianuarie 1919, a avut loc în oraş
o ceremonie oficială de comemorare a militarilor români căzuţi cu un an înainte
(„Galaţii noi”, VI/2, 6 ian. 1919). În martie acelaşi an, comandorul Nicolae
Rizea, care comandase trupele române în luptele din jurul oraşului,
„a cerut Primăriei ca şoseaua şi strada Brăilei să fie denumită pe viitor
Strada 8 Ianuarie, ziua când luptele au fost mai înverşunate şi trupele ruse
au fost oprite la porţile oraşului” („Galaţii noi”, VI/58, 2 martie 1919).

Cererea a fost acceptată în principiu de autorităţi, aşa cum reiese din presa
vremii, dar se pare că nu a mai fost pusă în aplicare.
În acel context au început şi demersurile pentru baterea plachetei
comemorative. Încă din anul 1918 s-a constituit un comitet, a cărui misiune era
să colecteze fondurile necesare. Dinr-o dare de seamă a comitetului, publicată în
ziarul local „Galaţii noi” (VI/66, 9 martie 1919), aflăm că o parte a sumei
colectate a fost destinată baterii de plachete la firma gravorului M. Carniol-fiul
din Bucureşti. Cu cealaltă parte trebuiau să fie plătite 5000 de inele. Plachetele
urmau să fie distribuite ofiţerilor, iar inelele soldaţilor şi gradelor inferioare care
participaseră la lupte.
La data consemnării din ziar, plachetele erau deja confecţionate, nu însă şi
inelele, „din cauza lipsei de material”. Vor fi gata peste puţin timp, aşa cum
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reiese dintr-o scrisoare inedită a unui gălăţean, Alexandru Gussi, pe-atunci
director general al poştelor la Bucureşti, trimisă prefectului de Covurlui, Ştefan
H. Ştefan:
„Unul din aghiotanţii regali mi-a spus ieri (în mod confidenţial), că M. S.
Regele aşteaptă ca să-i ceri D-ta audienţă şi să-i vorbeşti de chestia
însemnului confecţionat pentru a fi distribuit la soldaţii cari au luptat
contra Ruşilor cari au atacat Galaţii”.1

Aşadar, placheta şi inelele comemorau luptele duse de militarii români, în
ianuarie 1918, împotriva trupelor ruse, care erau aliatele României, dar care au
atacat portul Galaţi.
3.4. Prima imagine: inamicii au fost ruşi
În cartea sa despre primul război mondial, Constantin Kiriţescu descrie şi
episodul de la Galaţi din ianuarie 1918. Prima ediţie a cărţii a apărut încă în anul
1921, aşadar îndată după încheierea războiului, iar a doua ediţie, revizuită, deja
în 1925. Autorul a „colectat” faptele războiului şi le-a descris. Toate luptele se
regăsesc în cartea sa, aşa încât nu putea să lipsească nici episodul de la Galaţi.
Iată faptele, aşa cum le prezintă Kiriţescu (Kiriţescu 1989, II: 207-211).
România a intrat în război în vara anului 1916, în alianţă cu Rusia şi
împotriva Puterilor Centrale. Din toamna anului 1916 şi pînă în vara anului
1917, armatele germane şi austro-ungare au reuşit să respingă treptat trupele
române şi ruse, ocupând Muntenia şi sudul Moldovei. Situaţia s-a stabilizat
relativ în vara anului 1917, când ofensiva Puterilor Centrale a putut fi oprită la
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Către sfârşitul anului 1917, trupele ruse aflate pe
teritoriul Moldovei au intrat într-o rapidă dezagregare, ca urmare a revoluţiei
bolşevice izbucnite în octombrie. Armata a VI-a rusă, aflată pe linia frontului
stabilită pe Siret, între Tecuci şi Galaţi, a abandonat în totalitate lupta, şi-a
părăsit poziţiile şi a trecut de partea revoluţiei. La fel şi Corpul al IV-lea de
armată siberian, aflat în apropiere de Galaţi. Retrăgându-se în dezordine de pe
linia frontului, exista riscul ca frontul să rămână descoperit pe porţiuni întinse,
iar trupele române să fie izolate. Pentru a preveni ceea ce părea a fi o catastrofă,
trupele române au primit ordin să stopeze retragerea armatei ruse. Astfel, cei
care au fost aliaţi până atunci, au devenit peste noapte inamici.
Pe 7 ianuarie 1918, grupuri de militari ruşi din Corpul al IV-lea siberian s-au
îndreptat spre Galaţi, cu intenţia de a ocupa oraşul. Intenţionau să-şi formeze
acolo o bază, de unde să-şi asigure apoi trecerea Prutului în Basarabia. Artileria
rusă a început să bombardeze oraşul, pentru a facilita intrarea trupelor. Unităţile
militare româneşti, cu efective mult inferioare, dar conduse cu hotărâre de
comandorul Nicolae Rizea, comandantul sectorului de front de la Galaţi, au
reuşit, după lupte grele în zilele de 7, 8 şi 9 ianuarie, să-i înfrângă şi să-i
dezarmeze pe ruşi. În felul acesta, oraşul Galaţi a fost salvat de la o eventuală
ocupare, cu toate consecinţele neplăcute, mai ales pentru populaţia civilă, ce
puteau decurge din aceasta.

1

Originalul scrisorii la Muzeul de Istorie Galaţi, Colecţia Ştefan H. Ştefan.
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Pentru Constantin Kiriţescu, contemporan al evenimentelor şi minuţios
colector de amănunte privind istoria primului război mondial, nu încape nici o
îndoială: inamicii din ianuarie 1918 de la Galaţi au fost ruşi. Aşa cum am arătat
deja, ceastă imagine este anterioară regimului comunist. Ea se plasează în
perioada interbelică, când prezentarea Rusiei sau a Uniunii Sovietice ca inamic
nu întâmpina nici un obstacol ideologic. Dimpotriva.
Această imagine va avea un destin destul de curios. Trecută în umbră în
timpul regimului comunist, ea avea să redevină „la modă” spre sfârşitul acestuia,
în împrejurări pe care le voi desdrie ceva mai jos. Nu înainte, însă, de a prezenta
imaginile pe care cominiştii înşişi le-au fabricat în legătură cu „episodul Galaţi”
din ianuarie 1918.
3.5. A doua imagine: inamicii au fost germani
Aşadar, în tratarea momentelor sensibile din trecutul relaţiilor româno-ruse
s-au conturat trei strategii: ignorarea completă a faptelor, „uitarea” lor sau
trecerea sub tăcere; prezentarea unor invenţii, prin care se putea construi o
imagine convenabilă ideologic; interpretarea faptelor într-un mod cât mai vag şi
confuz, astfel încât să poată fi evitate detaliile supărătoare din punct de vedere
ideologic.
Prima dintre cele trei strategii a fost şi cea mai răspândită. Atunci când au
scris despre primul război mondial, istoricii din perioada comunistă au trecut
sub tăcere episodul de la Galaţi din ianuarie 1918, ca şi cum atunci nu s-ar fi
întâmplat nimic. Dacă, totuşi, momentul acela nu putea fi evitat sub nici o
formă, atunci se recurgea la celelalte două strategii, care ofereau câte o imagine
asupra inamicului de la 1918.
În faţa unei astfel de inevitabilităţi au fost puşi istoricii din vremea
comunismului când au trebuit să descrie placheta comemorativă la care m-am
referit ceva mai sus. Ea nu putea fi ignorată, mai ales atunci când era vorba de
realizarea unui catalog al medaliilor şi plachetelor sau de întocmirea vreunui
inventar heraldic. Astfel de lucrări – iar chestiunea le era clară până şi
ideologilor comunişti – trebuiau să fie exhaustive. Ele nu puteau lăsa la o parte
nici o medalie sau plachetă dintre cele cunoscute, deoarece în felul acesta şi-ar fi
pierdut raţiunea de a fi. Soluţia, pentru istoricii supuşi şi controlaţi de ideologi,
era includerea plachetei în listele lor, dar în aşa fel încât să respecte canoanele
ideologice. Iar în cazul nostru, canonul era: ruşii ne-au fost întotdeauna prieteni.
În acest fel au procedat autorii unui catalog de medalii şi plachete romîneşti,
publicat în anul 1971 (Buzdugan, Niculiţă, 1971: 112-113). Aflăm din acel
catalog, oarecum cu surprindere, că placheta (pe care am descris-o ceva mai sus)
a fost bătută ca omagiu luptătorilor ce s-au jertfit pentru apărarea oraşului
Galaţi împotriva armatelor germane care invadaseră ţara. Altfel spus, autorii albumului
considerau că germanii au atacat oraşul Galaţi, iar românii l-au apărat. Inamicii
ar fi fost, în acel moment, germanii.
Pentru autorii amintiţi, pare a nu avea nici o importanţă faptul că
evenimetele pe care le evocă placheta s-au desfăşurat la o lună şi jumătate după
semnarea armistiţiului de la Focşani (26 noiembrie 1917). Acel armistiţiu a
marcat încetarea luptelor dintre trupele române şi cele germane şi a deschis
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negocierile pentru semnarea unui tratat de pace. La fel, nu pare să aibe nici o
importanţă faptul că germanii – despre care ni se spune că invadaseră ţara – nu
invadaseră nicidecum oraşul Galaţi, ci, în momentul semnării armistiţiului, ei sau oprit la sud de linia râului Siret. Toate acestea nu aveau importanţă, deoarece
imperativul ideologic pretindea că ruşii nu puteau să fi fost inamici. Cum, însă,
oraşul Galaţi a fost atacat de cineva, atacatorilor li se atribuie, tot pe cale
ideologică, o identitate: cea germană.
3.6. A treia imagine: inamicul absent
Apariţia celei de-a treia imagini – cea în care inamicul din ianuarie 1918 este
absent – a fost încurajată, probabi, de faptul că pe plachetă nu apare nici o
referire explicită la identitatea acestuia. Absenţa de pe plachetă este, însă,
explicabilă, deoarece în momentul baterii şi distribuirii ei, adică la un an de la
producerea evenimetelor, identitatea inamicului era de notorietate. Pentru
contemporani era cât se poate de clar cine atacase oraşul Galaţi în ianuarie
1918.
Unii istorici din perioada comunistă au procedat în acelaşi fel, dar din
motive şi cu scopuri total difeite. Aşa s-a întâmplat în cazul unui album heraldic
publicat în anul 1981, care ne oferă informaţii incomplete despre placheta cu
pricina (Dogaru, 1981: 165-166). Fapt ce va părea neobişnuit, dacă vom
compara descrierea făcută plachetei de către Maria Dogaru, autoarea albumului,
cu descrierile precise ale altor piese cuprinse în volum. Aflăm de acolo că
placheta a fost bătută ca „amintire celor care au apărat oraşul în timpul
campaniilor din 1916-1918”.
Datarea propusă de autoare pentru evenimentele celebrate de plachetă – anii
1916-1918 – este nepermis de vagă, fapt cu atât mai ciudat cu cât inscripţia
însăşi de pe plachetă e mult mai precisă: 8 ianuarie 1918. Imprecizia are asupra
cititorului efectul dorit de propaganda comunistă: ocultarea inamicului. Dacă
explicaţia autoarei albumului s-ar fi referit la ziua de 8 ianuarie 1918, înscrisă pe
plachetă, atunci cititorul şi-ar fi putut da seama că inamicii nu aveau cum să fie
germani, din moment ce în noiembrie 1917 se semnase armistiţiul cu aceştia. Iar
dacă nu puteau fi germani, atunci – s-ar fi întrebat cititorul, nu cumva au fost
ruşi? Dar această întrebare trebuia evitată. Evitarea ei s-ar fi putut face, precum
în cazul cărţii lui G. Buzdugan şi Gh. Niculiţă, printr-o minciună directă. Maria
Dogaru, însă, nu minte în mod abrupt, aşa cum au făcut cei doi. Ea
manipulează contextul. Iar manipulând contextul – orice specialist în tehnicile
de comunicare ştie acest lucru – poţi modifica semnificaţiile. Contextul
temporal nu mai este unul precis (ianuarie 1918), ci unul mult mai larg: anii
1916-1918. Iar cum toată lumea ştie că în acei ani România a participat la război
împotriva Germaniei şi Austro-Ungariei, atunci, pe cale de deducţie, toată
lumea ar ajunge la concluzia că şi la Galaţi luptele s-au dat împotriva celor două
puteri inamice.
3.7. A patra imagine: reşaparea celei dintâi
Unul dintre autorii retipăriţi în această perioada este Constantin Kiriţescu,
mai vechea noastră cunoştinţă, cu cele două volume despre participarea
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României la primul război mondial. Reeditarea are loc în 1989, anul căderii
regimului comunist. Fragmentul despre atacarea de către ruşi a oraşului Galaţi
în ianuarie 1918 apare în întregime în această nouă ediţie din 1989 a lucrării.
Deoarece l-am descris ceva mai sus, nu o voi mai face încă o dată aici. În felul
acesta, inamicul capătă vechea identitate. Imaginea originară a inamicului este
reconstruită prin intermediul retipăririi textului lui Kiriţescu. Ea are, desigur, un
alt substrat ideologic, de data aceasta trebuie să servească la consolidarea
antirusismului dictatorului Ceauşescu şi la legitimarea politicii sale autarhice. Cu
aceasta, cercul imaginilor se închide.

4. Concluzii
Unul şi acelaşi eveniment istoric – atacarea oraşului Galaţi de către trupele
ruse în ianuarie 1918 – a fost prezentat diferit de către istorici. Am analizat aici
patru perspective diferite proiectate asupra aceluiaşi eveniment, insistând asupra
construcţiei imaginii inamicului. În prima dintre ele, aparţinându-i lui
Constantin Kiriţescu, inamicul este înfăţişat drept deosebit de agresiv şi având
scopuri nelegitime. Atribuirea acestor caracteristici atacatorilor oraşului Galaţi
din ianuarie 1918 are menirea de a proiecta o imagine eroică asupra apărătorilor,
care s-au plasat pe o poziţie de apărare legitimă. Identitatea inamicului este una
veridică: atacatorii au fost ruşi. Imaginea pe care Kiriţescu a construit-o
inamicului este una ce ţine de componenta naţionalistă a istoriografiei româneşti
din perioada interbelică.
Imaginea construită de Kiriţescu a fost preluată de regimul comunist, în
etapa sa finală, cea naţionalistă. Între aceste momente, istorici din vremea
regimului comunist au construit cu totul alte imagini asupra inamicilor de la
1918. Acestora fie le-a fost schimbată identitatea, spunându-se despre ei că erau
germani, fie au fost ignoraţi complet. Am arătat mai sus cum, în construcţiile
succesive ale celor patru imagini, a inamicului rus, a celui german, a inamicului
absent şi din nou a celui rus, un rol capital a revenit factorului ideologic.
Studiul de caz rezumat aici şi reprodus pe larg mai sus reprezintă o
confirmare a faptului că imaginile pe care specialiştii şi le formează despre
relaţiile internaţionale conţin o componentă ideologică. Ea este inevitabilă în
orice abordare analitică asupra relaţiilor internaţionale, însă nu peste tot
acţionează cu acelaşi grad de intensitate. Imaginile asupra războiului construite
sub presiunea ideologică a regimului comunist, simplificate până la caricatural,
erau modificate de la an la an, după cum convenea deţinătirilor puterii politice.
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Der aliirte Feind: über die ideologisch kontrollierte
Konstruktion der Kriegsbilder
(Zusammenfassung)
Wie in vielen anderen Forschungsbereiche, konstruiren die Wissenschaftler
auch im Bereich des Studiums der internationalen Politik Bilder über ihren
Forschungsgegenstand. Der Krieg, die Verbundeten, die Feinde sind u.a.
Beispiele für den Gegenstand der Forschung internationaler Politik. In der Zeit
des „kalten Krieges”, z. B., verwendete man den Begrif „mirror images”, um
ein komplexes Wissensprozess zu definieren: wie sich die Gegner voneinander
symetrische Bilder gemacht haben. Jede Partei behauptete über sich selbst, daß
sie die gute Eigenschaften, wobei die andere Partei, der Gegner, die schlechten
Eigenschaften besaß.
Die rumänische Historiker standen während der komunistischen Regime
unter einer strengen ideologischen Kontrolle. Sie wurden als Instrumente der
Propaganda ausgenützt. Die Bilder über die Vergangenheit sollten zur
Legitimierung der Diktatur dienen. Die Hauptfrage der Historiker war weder
eine Frage der Wahrheit, noch eine der Genauigkeit. Sie war eine Frage der
ideologischen Anpassung.
Die Geschichtsfälschung war die Methode der ideologischen Anpassung.
Die Fallstudie über die Plakette „Den Verteidigern der Stadt Galatz 1918” steht
als Beweis. Die Plakette wurde 1919 geprägt, als Erinnerung an Kämpfen von
Januar 1918 um den Hafen Galatz, Rumänien, als die rumänischen Truppen die
Stadt gegen die aus der moldauischen Front rückziehenden russischen
bolschewistischen Scharlen verteidigten. Ein halbes Jahrhundert danach stand
in der kommunistischen Geschichtsschreibung daß die Rumänen in Januar
1918 den Hafen Galatz gegen die Deutschen verteidigt haben. Rumänien
gehörte nach dem zweiten Weltkrieg dem kommunistischen Lager, war also mit
der Sowietunion verbundet. Und der heutige Aliirte konnte nicht als Feind
vorgestellt werden!

102

