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$i acum, ca de atatea alte ori in trecut, trebuie si
ii mulpmim cu recunogtinfi, pentru ajutor gi sfaturi,
fiicei noastre Ethel.
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I.

EZTTARI

Pe misuri ce studiile sale se apropie de sfArgit,
istoricul se confrunti cu o provocare: la ce folosesc
acestea? in munca sa se regisegte oare doar plicerea
de a povesti despre mirirea gi deciderea na{iunilor
gi a ideiloa gi povegti triste despre moartea regilor?
A lnvifat oare mai mult despre natura umanl decAt omul de pe stradi care nu a deschis vreodati o
carte? I-a conferit oare istoria vreo iluminare asupra condiliei noastre prezente, weo orientare pentru
judecifi gi politici, vreo proteclie lmpotriva neplicutelor surprize sau vicisitudinilor schimblrii? A descoperit tipare in ingiruirea evenimentelor trecute astfel
incAt si poati prevedea ac{iunile viitoare ale omenirii
sau moartea statelor? Poate ci pAni la urmi ,,istoria
nu are sens"l si nu ne invali nimic, ci indelungatul
trecut a fost doar o palidi repeti{ie a gregelilor pe care
viitorul e rnenit si le faci la o scari mai mare?
Uneori sim{im acest lucru gi ne coplegesc o
mullime de indoieli. Mai intii, chiar gtim ce a fost
in trecut, ce s-a intAmplat de fapt, sau e istoria doar
o ,,fabuli" despre care opiniile sunt ,,impir{ite"?
Ceea ce gtim despre evenimentele din trecut e mereu incomplet, probabil inexact, obscurizat de dovezi
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ambivalente gi de parti-pris-urile istoricilo4 poate
deformat de propriile nostre tendinle patriotice sau
religioase. ,,Cea mai mare parte din istorie sunt presu-

puneri, iar restul sunt prejudecifi."2 Chiar gi istoricul
care intenlioneazi si se ridice mai presus de tendinla
de afavoriza fara, rasa, credinfa sau categoria sa sociali, iqi va trdda predilecfia secreti in alegerea materialelor, in nuanlele adjectivelor folosite.,,lntotdeauna
istoricul simplifici excesiv gi selecteazi la repezeali
o rn;ici parte din fapte gi persoane ugor de gestionat
dintr-o multitudine de suflet'e gi evenimente a ci-

ror complexitate nu o poate niciodatd cuprinde sau
in!elege.'13 in plus, concluziile noastre dinspre trecut
spre viitor sunt qi mai riscante ca de obicei, din cauza
schimbirii accelerate. in 1909, Charles Pdguy considera cd ,,lumea a trecut prin mai pufine schimbiri de
la Iisus Hristos incoace decAt in ultimii 30 de ani"a;
gi poate ci weun tinir doctor in fizicit ar adiuga azi
ci domeniul siu gtiinfific s-a schimbat rnai mult din
1909 incoace decit in toati perioada anterioari. in fiecare an - uneori, pe timp de rizboi, in fiecare luni o noui metodl, invenfie sau situa{ie obligi din nou la
ajustarea comportamentului qi ideilor. Mai mult, un
element de noroc, poate de libertate, pare si intre in
cornportamentul metalelor gi al oamenilor. Nu mai
suntem siguri ci atomii, gi cu atdt mai pulin organismele, vor reacfiona pe viitor a$a cum credem ci au
reacfionat in trecut. Electronii, precum Dumnezeul
lui Cowper, aclioneazd pe cii misterioase ca si-qi infrptuiasci minunile, iar weun capriciu sau imprejurare, ciudati pot dezechilibra ecua{iile na,fionale, ca
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atunci c6nd Alexandru cel Mare a biut p6ni a rnurit
gi gi-a ldsat imperiul si se destrarne (323 i.Hr.), sau
cAnd Frederic cel Mare a fost salvat de la dezastru de
urcarea pe tron a unui lar cu o slibiciune pentru modul de v,iafi prusac (1762),
Cu siguranli ci istoriografi.a nu poate fi o gtiin{i.
Poate fi doar o industrie, o arti gi o filosofie * o industrie prin,scoaterea la lurnini a faptelor, o arti prin
stabilirea unei ordini semnificative in haosul materialelor, o filosofie prin cdutarea perspectivei gi a ilu-

minirii.
,,Prezentul este treculul adunat pentru ac{iune, iar
trecutul este prezentul deaviluit pentru ingelegere"s sau cel putin aga credem gi sperim. in filosofie incerciLrn si vedem partea in lurnina intregului; in ,,filosofia
istoriei" incercim sd vedem momentul prezent in lumina trecutului. $tim ci in ambele cazuri acesta este
sfatul cel mai potrivit; perspectiva totali e o iluzie
optici. Nu gtimintr.ugJirtoii. a omului; probabil ci
au existat multe alte civilizafii pini la cea sumeriani
sau egipteand; abia am inceput si explorim! Trebuie
sd operim cu cunogtin{e parliale gi si ne mulpmim
pe moment cu probabilitdfi; in istorie, ca gi in gtiin!6
sau politici, relativitatea e regula, iar orice formuli ar
trebui si ne dea de gindit. ,,Istoria face haz de toate
incercirile de a-i forla cursul in tipare teoretice sau
fhgage logice; nu fine cont de generalizirile noastre,
ne incalci toate regulile; istoria e baroci."6 Poate ci:,
intre aceste limite, putem invifa suficient din istorie
pentru a putea suporta cu ribdare realitatea qi pentru
a ne respecta

iluziile unii altora.
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De vreme ce omul e doar o dipe in timpul astronomic, un oaspete trecitor pe pemant, un spor al
speciei sale, un vlistar al rasei sale, un compus din
corp, caracter gi minte, un membru al familiei gi al
comuniti{ii, un credincios sau un sceptic, o unitate
intr-o economie, poate un ceti{ean al unui stat sau
un soldat al unei armate, ne putem pune intrebarea
la fiecare categorie - astronomie, geologie, geografie,
biologie, etnologie, psihologie, etici, religie, economie, politici gi rizboi - ce are istoria de spus despre
natura, comportamentul gi perspectivele omului. Este
o incercale dificili, gi doar un nesocotit ar incerca si

comprime 100 de secole in 100 de pagini de concluzii
discutabile. Si incepem.

II.

ISTORIA

ST

PAUANTUT

Si definim istoria, in complexa sa dualitate, drept
evenimentele sau memoria trecutului. Istoria umanl
este un mic punct

in spafiu, iar prima

sa lecfie este

in orice moment o cometi se poate apropia prea mult de PimAnt gi poate si ii schimbe traiectoria, sau si sufoce oamenii qi puricii deopotrivi
ca gaze sau temperaturi extreme; ori un fragment
din mAndrul Soare poate aluneca tangen{ial - aga
cum se crede ci a frcut qi planeta noastri in urmi
modestia.

cu cAteva clipe astronomice - gi poate cidea peste
noi intr-o sdlbatici imbrifigare care sd incheie totul
in suferinli gi moarte. Acceptim de la bun inceput
aceste posibilitili, replicind cosmosului in cuvintele
lui Pascal: ,,CAnd universul il va zdrobi, omul va fi in
continuare mai nobil decAt ceea ce l-a ucis, fiindci
gtie ci va muri, dar universul nu gtie nimic despre
victoria sa".t
Istoria se supune geologiei. in fiecare zi, undeva,
marea invadeazd uscatul sau uscatul marea; oragele
dispar sub ape, iar catedralele scufundate igi bat melancolice clopotele. Munfii se inalli gi se prdbugesc
in ritmul formirii qi al eroziunii; rdurile se umfli gi
ies din matcd sau seaci sau igi schimbd cursul; viile
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devin degerturi, iar istmurile strimtori. La scari geologici, scoarla Pimintului e fluidi, iar omul se migcd
pe ea la fel de nesigur ca Sfdntul Petru mergind pe

valuri citre Iisus.
Clima nu ne mai controleazd atAt de mult pe cAt
presupuneau Montesquieu gi Buckle, dar ne impune
limite. Iar ingeniozitatea umani deseori invinge obstacolele geologice: poate iriga degerturile gi aduce
aerul condilionat in Sahara; poate dirAma sau trece
munfii, poate terasa dealurile cu vifi-de-vie; poate
corlstrui un orag plutitor ca sd traverseze oceanul sau
pisiri gigantice ca si se avdnte spre cer. Dar o tornadl
poate distruge intr-o ori un oraq care a fost construit
intr-o suti de ani; un aisberg poate rdsturna sau tiia
in doui palatul plutitor gi trimite 1 000 de petrecireli
in lumea de dincolo. Daci ploile devin prea rare,
civiliz{ia dispare sub nisipuri, ca in Asia Centrali;
dacl sunt prea abundente, civiliza{ia e sufocati de
jungli, ca in America Centrali. Daci temperatura
medie cregte cu 10 grade in zonele cele mai prospere, probabil vom recidea intr-o silbiticie letargici.
intr-un climat subtropical, o nafiune de jumitate de
miliard de oameni poate procrea in negtire, dar cildura enervanti o poate face vulnerabild la cuceriri
repetate din partea rizboinicilor din habitate mai
blAnde. Generalii dupi generalii iau din ce in ce mai
mult in stipAnire PirnAntul, dar pAni la urmdL devin
inevitabil fosile in solul siu.
Geografia e matricea istoriei, marna sa iubitoare
gi ciminul siu disciplinator. Riurile, lacurile, oazele, oceanele atrag colonigti care si se le populeze
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,malurile, fiindcd apa e viala oamenilor gi a oraEelor,
oferind cii necostisitoare pentru transport gi comer!.
Egiptul a fost ,,darul Nilului", iar Mesopotamia a fondat civiliza{ii succesive ,,intre cele doud fluvii" gi de-a
lungul canalelor. India e fiica fluviilor Indus, Brahmaputra gi Gange; China igi datoreazi bucuriile qi
tristefile marilor fluvii care (ca gi noi) deseori au deviat de la cursul lor firesc gi au fertilizat vecinitifile.
Italia impodobegte vlile fluviilor Tibru, Arno qi Po.
Austria s-a dezvoltat de-a lungul Dunirii, Germania
de-a lungul Elbei gi Rinului, Franfa de-a lungul Rhonului, Loirei gi Senei. Petra 9i Palmyra si-au tras seva
din oazele degertului.
CAnd au devenit prea numerogi pentru teritoriul
inifial, grecii au fondat colonii pe lirmul Mediteranei
(,,ca broagtele pe malul unui elegteu'i spune Platon2)
9i al Mirii Negre. Timp de 2 000 de ani - de la bitelia
din Salamina (a80 i.Hr.) pAni la infrdngerea Armadei spaniole (1588) - lirmurile de nord qi de sud ale
Mediteranei aa rivalizat pentru titlul de clmin al ridicirii omului alb. Dar, in 1492 gi dupi aceasti datd,
cilitoriile lui Columb gi Vasco da Gama au deschis
calea omului in infruntarea oceanelor; suveranitatea Mediteranei a fost pusd la indoial[; Genova, Pisa,
Florenla, \y'enefia au intrat in declin; Renagterea a inceput si pileasci; nafiunile de la Atlantic au cdgtigat
teren gi, pdni la urmi, gi-au extins suzeranitatea peste
jumitate de lume. ,,Imperiul se extinde spre vest",
scria George Berkeley prin 1730. Va continua aceasti
tendin!6, traversdnd Pacificul, exportAnd tehnicile
industriale gi comerciale din Europa gi America in
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China, aga cum s-a intAmplat mai inainte cu |aponia?
Va aduce fertilitatea orientali, combinatd cu ultimele
tendinfe in tehnologia occidentali, declinul Vestului?
Aparifia avioanelor va schimba qi mai mult dezvoltarea civilizafiei. Rutele comerciale vor urma din
ce in ce mai pulin cursul fluviilor gi mirilor; oamenii gi mirfuriie vor zbura din ce in ce mai direct spre

destinafie. Jiri precum Anglia gi Franla vor pierde
avantajul comercial al bogatei gi convenabilei linii
de coasti; liri precum Rusia, China gi Brazilia, dezavarrtajate de inegalitatea evidenti dintre suprafa{a
de uscat gi linia coastei, vor rezolva o parte din acest
handicap recurgdnd la transportul aerian. Oraqele de
pe coasti vor ob;ine din ce in ce mai pufin profit din
dificilul transfer al bunurilor de pe vas pe tren Ei in-

vers. Cind supremafia mirii in sfbrgit va ceda in fala
transportului aerian in comer! gi rizboi, vom asista la
una dintre revolufiile istorice fundamentale.
Influenfa factorilor geografici descregte pe misuri
ce tehnologia avanseazi. Caracteristicile gi delimitarea unei suprafele pot oferi ocazii pentru agriculturi,
minerit sau comert, dar numai imaginafia gi inifiativa

conducitorilor, precum. qi hirnicia. gi consecven{a
celor care ii urmeazi pot transforma potenfialul ln
realitate; gi doar o combinafie similari (aga cum se
int6.mpl6 azi in Israel) poate face o culturi si capete
contur in ciuda miilor de obstacole naturale. Omul,
nu Pimdntul, construie$te civilizatia.

III. BIOIOGIA $t ISTORIA
Istoria este un fragment din biologie: viala omului
este o parte din vicisitudinile organismelor din mare
qi de pe uscat. Uneori, cAnd ne plimbim prin pidure
lntr-o zi de vari, auzimin jur mii de zgomote de animale care zboar6, sar, se tdrisc sau sapi galerii. Animalele speriate fug din calea noastri; plsirile igi iau
zborul; pegtii se scufundi rapid in pdrdu. Deodati, ne
ddm seami ci aparlinem unei minoritifi pe aceasti
planeti imparfiali, iar pentru o clipl simfim, precum
aceste felurite vieti(i, ci le incilcim habitatul natural.
ln acest fel toate realizirile umane pilesc in istoria 9i
perspectiva vielii polimorfe; toati intrecerea economici, rivalitatea pentru parteneri, toati munca, dragostea, suferinfa, rizboiul, toate sunt asemdnitoare
cu ciutarea, imperecherea, lupta 9i suferinfa care se
ascund sub aceste trunchiuri, frunze, ape sau tufiguri.
Prin urmare, legile biologiei sunt lecfiile fundamentale ale istoriei. Suntem la cheremul proceselor
gi al incercirilor evolufiei, al luptei pentru existenfi
gi al supraviefuirii celui mai puternic. Daci pare ci
unii dintre noi scapi de aceasti luptn e pentru ci se
afli sub proteclia unui grup; insi grupul va trebui siL
treaci testul supraviefuirii.
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Deci, prima leclie biologicd a istoriei este ci viala
inseamnl competifie. Competifia nu e doar viala
comertului, ci este comerful vie{ii - calm cind hrana
se gisegte din abundenfi, violent cdnd gurile de hr[nit sunt prea multe. Animalele se mdnincd intre ele
ftrd si facdprea mult caz; oamenii civilizali se mdndnci unii pe allii cu ajutorul legii. Cooperarea e reald gi cregte odati cu dezvoltarea sociali., dar mai ales
fiindci este un instrument gi o formd de competifie;
cooperdm in propriul grup - familie, comunitate,
club; parohie, partid, ,,rasi" sau natiune - ca si ne
consolidim grupul in intrecerea sa cu alte grupuri,
Grupurile in competifie au calitigile indivizilor in
competilie: spiritul de acumulare, agresivitatea, partizanatul, mdndria. Statele noastre, fiind o multiplicare a propriului nostru eu, sunt ceea ce suntem
noi; ne exprimi natura mai pregnant gi fac binele gi
riul pe care il facem noi la scari exponenfiali. Suntem lacomi, adunitori, agresivi, fiindci sdngele nostru inci igi aminteqte de mileniile in care strimogii
nogtri erau nevoi{i si vdneze, sd lupte gi sd ucidl ca
si supraviefuiasci, precum gi si min0nce cAt ii finea
stomacul, de teamd cd nu vor captura prea curAnd
o alti pradi. Rizboiul este modul de hrinire a unei
nafiuni. Promoveazi cooperarea, fiindci e forma supremi de competifie. Pdni cind nu devin membre ale
unui mare grup protector, statele noastre vor contiRua si se poarte ca nigte indivizi gi familii in stadiul
de vAndtoare.

Cea de a doua lecfie de biologie a istoriei e ci
viafa inseamni selecfie. in intrecerea pentru hrani gi
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parteneri, unele vietifi cigtigi, altele pierd. in lupta
pentru existenfi, unii indivizi sunt rnai bine inzestrafi
decAt al1ii pentru afacefaldtestului supravieluirii. De
vreme ce natura (aici in sensul realiti{ii globale cu
toate procesele sale) nu a citit prea atent Declarafia
americani de Independenfi gi nici Declaralia franceze a Drepturilor Omului, cu tolii ne naqtenn liberi gi
inegali: supugi ereditilii noastre fizice gi psihologice,
obiceiurilor gi tradifiilor grupului din care provenim; cu diverse inzestriri in ceea ce privegte sinitatea, forla fizicl, capacitatea mentali gi caracterul. in
naturi, diferenfele sunt materialul necesar pentru
selec$e qi evolufie; gemenii identici diferi intr-o suti
de feluri gi nici micar doui boabe de mazire nu sunt
exact la fel.

Inegalitatea nu este doar naturali gi inniscuti, ci
dati cu c omplexit atea civ ilizali ei. Ine galitllile
ereditare conduc la inegalitdqi sociale qi artificiale; fiecare invenfie sau descoperire aparfine unui individ
excepfional, fbcAndu-i pe cei puternici mai puternici,
iar pe cei slab relativ mai slabi decdt inainte' Dezvoltarea economic 6 sp e cialize azd funcfiile, difet enliazit
abilite!ile, face indivizii din grup si capete valoare diferiti. Dacd ne-am cunoagte in profunzirn-e semenii,
am putea selecta 307o dintre ei, ale cdror abilitdli combinate ar fi egale cu cele ale tuturor celorlalli la un loc.
Viafa gi istoria fac exact acest lucru, cu o sublimi nedreptate care ne amintegte de Dumnezeul lui Calvin.
Natura ride de uniunea libertdlii cu egalitatea
din utopiile noastre. Fiiirdci libertatea gi egalitatea
sunt dugmani eterni gi declarafi, iar cAnd una inclini
cre gte o

