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„Istoricul este reporterul care niciodat\
nu a fost prezent la locul faptei.“
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

1946–2007

CÂND EUROPA MAI ERA :NDR|GOSTIT|

„Trebuie s\ dep\[im obstacolele printr-un efort f\cut din
toat\ inima.“
HELMUT SCHMIDT

Se spune c\ paradisul ar fi `n acel loc `n care exist\
poli]i[ti britanici, mecanici germani, buc\tari francezi,
iubi]i italieni [i guvernan]i elve]ieni. Iar infernul acolo
unde buc\tarii sunt britanici, poli]i[tii germani, mecanicii francezi, iubi]ii elve]ieni [i guvernan]ii `ntregii
pove[ti italieni.
~n ziua de azi, b\trânul nostru continent pare c\ `[i urmeaz\ mai departe drumul spre iad. {i cum se vede totul
dinspre noi, germanii? Oare s\ nu fi `nceput de mult [i
dec\derea noastr\? S\ privim mai atent: `n 1450, Gutenberg
a descoperit tiparul cu litere mobile – o realizare str\lucit\,
c\ci pân\ atunci aproape toate c\r]ile erau copiate cu
migal\, de mân\. Nici cinci sute de ani mai târziu, un alt
Guttenberg (cu „tt“) a repus `n drepturi copiatul.
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Apoi, noi, germanii, ne stingem `ncet, dar sigur. Luxemburghezii [i chinezii au ajuns s\ reprezinte, `mpreun\, un
sfert din popula]ia globului! Este cifra cu care `i face pl\cere
prim-ministrului luxemburghez Jean-Claude Juncker s\-[i
sperie ascult\torii, când ace[tia sunt de p\rere c\ ]ara sa ar
fi atât de mic\, `ncât nu merit\ s\ le dai aten]ie reprezentan]ilor ei. ~n ceea ce prive[te dimensiunile ei, nu se poate,
desigur, ridica nicio obiec]ie. Judecând strict, Juncker are
mai pu]ini supu[i decât primarul Hamburgului. Dar lucrurile pot fi privite [i dintr-un alt punct de vedere, reu[ind
s\ descoperim poate, `n cele din urm\, cât mai multe despre
ceea ce `nseamn\ adev\r, bine [i frumuse]e.
{tia]i, spre exemplu, c\ de-a lungul istoriei Germania a
fost de [apte ori `n faliment, `n vreme ce Grecia doar de
cinci ori? Adic\ mai au dreptul la dou\ `ncerc\ri!
P\rerea unanim\, auzit\ ast\zi peste tot `n Europa – aici
germani harnici, dincolo greci lene[i, italieni v\ic\re]i, spanioli n\r\vi]i la consum [i irlandezi be]i – nu mai pare atât
de credibil\ dac\ arunc\m o privire `n istorie. Tocmai ei,
adesea dojeni]ii sud-europeni, au avut `n urm\ cu mii de
ani o civiliza]ie dezvoltat\, cu blocaje de circula]ie, interdic]ii de parcare, `nc\lzire din podea [i blind dates1 – `ntr-o
vreme `n care din p\durile noastre de stejar se auzea doar
groh\itul str\-str\-str\bunicilor no[tri, care `[i d\deau `n
cap unii altora. {i dac\ ar fi s\ ascult\m cu aten]ie, unii
dintre noi mai groh\ie [i acum – dar acesta e cu totul alt
subiect. Un lucru este limpede: str\mo[ii no[tri germanici
1
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[i-au `nceput odinioar\ cariera european\ `n postura de
barbari, pentru ca apoi s\ fie reeduca]i, atingând nivelul
de mojici. Se avântau uneori `n b\t\lie goi-pu[c\, derutându-[i teribil inamicii. Dac\ a]i v\zut vreodat\ pe o plaj\
de nudi[ti persoane ajunse la o vârst\ jucând volei, ve]i
`n]elege imediat ce spun. Prin efectul centrifug, `n zbor,
formele `[i schimb\ cu totul dimensiunile. De aceea [i fugeau
romanii `ngrozi]i din calea lor.
Dar `ntre germanicii mojici ai acelor vremuri [i germanii
de ast\zi, campioni mondiali ai exportului de ma[ini [i
utilaje, e o cale foarte lung\ – [i asta nu trebuie s\ o uit\m
ori de câte ori vorbim de sus despre vecinii no[tri europeni.
Iar prejudec\]ile se dovedesc cât se poate de confortabile,
pentru cei care le au [i, evident, nu se `ndur\ s\ scape de
ele. „Mai greu dezintegrezi o p\rere preconceput\ decât
un atom“, spunea Einstein. {i iat\ o prejudecat\: italienii
sunt extravagan]i – gândi]i-v\ doar c\ au cel mai costisitor
parlament din toat\ Europa. ~ns\ noul [ef al statului,
Giorgio Napolitano, are 87 de ani. Pensia lui de pre[edinte
pe via]\ reprezint\ o adev\rat\ economie `n compara]ie cu
situa]ia din Germania! A[a c\ am face bine s\ fim aten]i la
orice informa]ie capabil\ s\ ne clatine convingerile, relativizându-le, pentru ca `n cele din urm\ s\ ne dea mai mult
echilibru. Prin urmare merit\ s\ arunc\m cât mai des [i o
privire `n trecut.
~n mod normal, istoricii sunt responsabili de studiul
istoriei noastre, dar nu merit\ `ntotdeauna s\ `]i sco]i
p\l\ria `n fa]a lor. Fapt constatat [i se scriitorul britanic
William Somerset Maugham, care comenta acid: „Istoricul
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este reporterul care niciodat\ nu a fost prezent la locul faptei.“ „Istoria“ este doar o culegere de istorii, a[a cum sunt
ele povestite. A[adar, de ce nu am porni [i noi `n c\utarea
unor asemenea istorii, `ncercând s\ le g\sim, printre ele, pe
cele cu adev\rat palpitante? ~mi doresc foarte mult ca
pe m\sur\ ce ve]i citi aceast\ carte s\ deveni]i fanii istoriei
[i s\ v\ face]i din cercetarea ei un hobby.
Recunosc, poate ave]i senza]ia c\ sunte]i la doctor:
„O `n]ep\tur\ mic\, dar face minuni, gata, a [i trecut!“ {tiu
c\ „istoria“ are o imagine pr\fuit\, mi s-a `ntâmplat s\
`n]eleg asta dup\ ce m-am mutat la Hamburg pe o strad\
pe care locuiau mai mul]i profesori de istorie [i f\r\ s\ `mi
dau seama am `nceput s\ le `mprumut imaginea, astfel
`ncât `ntr-o diminea]\, când m\ `mbr\cam, am constatat c\
hanoracul meu se transformase `ntr-un sacou de tweed cu
cotiere din piele.
{tiu bine cât de mul]i urau istoria la [coal\ [i tocitul
[irurilor nesfâr[ite de ani. {i nici eu nu am fost altfel. 333?
Cine nu `ncepe s\ tremure st\ foarte bine cu nervii. ~n
schimb, cui `i vine imediat `n gând „333, B\t\lia de la Issos“
a trecut probabil prin bacalaureat [i nesfâr[ite ore de suplicii cu nenum\ratele r\zboaie ale Antichit\]ii. {i atunci,
la ce bun? Dac\ ai `n]eles un r\zboi, le-ai `n]eles pe toate,
pentru c\ toate s-au desf\[urat dup\ acela[i tipar infernal.
Tipar care, al\turi de circumstan]ele de moment, trebuie
studiat cu aten]ie pentru a recunoa[te mecanismele din
spatele r\zboaielor, `nv\]ând `n acela[i timp [i cum ar
putea fi evitate. Dar sub nicio form\ nu trebuie s\ uit\m
partea frumoas\ a istoriei omenirii – cu atât mai mult
10
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acum, când toat\ omenirea nu mai discut\ decât despre
criz\ [i colaps financiar.
De aceea m\ voi opri `n special la evenimentele istorice
care ne dau aripi, din care avem de `nv\]at de bine [i de pe
urma c\rora ne putem [i amuza. Un demers pe cât de simplu
pe atât de palpitant, acceptând câteva premise:
1. Oricine poate deveni istoric. Mul]i istorici foarte
buni, care au f\cut observa]ii deosebit de valoroase,
nu aveau studii de specialitate.
2. Istoria lumii devine mult mai simpatic\ dac\ r\zboaiele, pur [i simplu, sunt l\sate deoparte. O idee
foarte util\, pentru a avea o imagine panoramic\
asupra `ntregului.
3. Datele istorice sunt de prisos. Nici pân\ `n ziua de
azi nu [tim cu precizie `n ce an ne g\sim, de fapt.
4. History helps! Cunoa[terea istoriei proprii duce la
progresul omenirii. A[a se face c\ o delicat\ doamn\,
istoric de profesie, a `mpiedicat s\ se declan[eze al
Treilea R\zboi Mondial. Cum? Printr-o carte.
Dac\ toate na]iunile europene ar fi prezente `ntr-o sal\
de clas\, `n chip de elevi, noi, germanii, am lua ast\zi cele
mai bune note [i am sta `n primul rând, printre suedezi,
danezi [i olandezi. Iar din ultimul rând ar zbura spre noi,
tocilarii, cocoloa[e de hârtie, aruncate de colegii italieni [i
greci, afla]i `n mare primejdie s\ r\mân\ repeten]i. „Lua]i
exemplu de la Michel, de aici, din fa]\!“ ar striga profesoara
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spre cei din spatele clasei, „[i ve]i fi aspru pedepsi]i dac\
ve]i mai aprinde din nou focul sub banc\!“
~ns\ mult\ vreme acela[i scenariu s-a desf\[urat ca
`ntr-o oglind\, `n care totul se vede invers. ~n urm\ cu trei
mii de ani, pe tocilarii din primele rânduri `i chema Iulius,
Arhimede [i Platon. La tabl\ se afla micu]ul Pitagora [i
`[i gândea formulele pe care le mai `nv\]\m [i `n ziua de
azi. Iar noi ne f\ceam veacul prin ultimul rând. ~n vreme
ce to]i ceilal]i scriau [i citeau ca pe ap\, noi mai aveam
nevoie de o mie de ani pân\ s\ ajungem la primele litere
lizibile. Din cauza asta am t\b\rât cu atâta sete pe Iulius
`n curtea [colii, `ncât ne-a l\sat controlul asupra `ntregii
regiuni nordice (Germanien). {i când am reu[it s\ `nfrângem `n sfâr[it clica de la Roma, am dat foc [i la [coal\. Iar
la vârsta adolescen]ei (Evul Mediu), am tr\it pe ruinele ei
[i am devenit membri ai unei secte cre[tine. ~n compara]ie
cu alte popoare, am studiat [i ne-am luat diploma de
absolvire cu adev\rat târziu. Dou\ `ncerc\ri de a cuceri
lumea au e[uat – din fericire. {i, de atunci, suntem extrem
de cumin]i, de harnici [i de economi. Noi am inventat
becul electric, motorul Diesel [i Aspirina. {i toat\ lumea
e mândr\ de noi, acum.
Dar cum se face c\ `n istorie vine atât de des vorba
despre r\zboaie? Aproape ajungi la sentimentul c\ r\zboaiele
nu `ncetau niciodat\, doar se mutau dintr-un loc `n altul,
`n `mprejur\ri cât se poate de stranii. Printre ele, faptul c\
istoricii erau pe vremuri angaja]i ai caselor regale sau ai
altor despo]i `i f\cea cu atât mai mult s\ sl\veasc\ eroismul
12
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patronilor lor `ntr-o b\t\lie sau alta: nimic mai firesc decât
s\ le cân]i `n strun\ celor care `]i dau s\ m\nânci.
Când `n paginile de istorie apar descrieri de lupte `ntre
mii [i mii de oameni puternici, victorii grandioase, iar
arheologii dezgroap\ mai târziu doar o duzin\ de s\bii,
ceva nu e `n regul\. Iar relat\rile acestor istorici au r\mas
adesea singurele izvoare disponibile pân\ `n zilele noastre,
prin urmare [i c\r]ile de istorie actuale urmeaz\ cursul
b\t\liilor [i al r\zboaielor, f\r\ s\ ne spun\ nimic despre
ce mâncau, cum locuiau [i cu ce jocuri `[i umpleau timpul
acei oameni puternici. Istoria vie]ii de zi cu zi a intrat `n
aten]ia istoricilor abia de prin anul 1980. Pân\ atunci, cu
to]ii erau de p\rere c\ via]a cotidian\ din vechime ar fi
lipsit\ de orice interes.
Dar cum poate fi explicat\ fixa]ia obsesiv\ a istoricilor
asupra teatrelor de r\zboi, pân\ `n ziua de azi? Desigur,
moartea unor oameni este un eveniment de o triste]e infinit\. Dup\ p\rerea mea, `ns\, oamenii de [tiin]\ cultiv\,
`ntr-o m\sur\ deloc neglijabil\, [i apetitul pentru senza]ional. R\zboaiele sunt drame captivante. Bad news are good
news, a[a zic jurnali[tii, [tirile proaste sunt [tiri bune, deoarece publicul se simte atras de ele. Dac\ peste o sut\ de ani
ziarele ar fi singura surs\ de cunoa[tere despre via]a cotidian\, oamenii viitorului ar ajunge la concluzia c\ noi,
germanii, am str\b\tut o perioad\ infernal\, `n care mai
existau doar b\trâni [i niciun copil mic, [i pie]e financiare
`n explozie, [i alimente contaminate [i emisiuni de televiziune `n care oamenii cântau prin modula]iile gazelor
eliberate din stomac.
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Ideea mi se pare `nfrico[\toare [i exact din cauza asta,
de doi ani, am renun]at la televizor. Nici nu v\ imagina]i
cât timp v\ r\mâne pentru citit, `n acest fel! Da, vorbesc cât
se poate de serios, evenimentele filmate, cu titlul de documentar, nu fac decât s\ distorsioneze realitatea. Cum poate
fi redat farmecul unei plimb\ri cu bicicleta, de-a lungul
Elbei sau Rinului? Ori bucuria de a `n\l]a un zmeu, de a
g\ti `mpreun\ cu prietenii, de a dansa sau de a participa la
un concurs de aruncare-distan]\ a cizmelor de cauciuc?
Desigur, preocup\ri mult prea banale pentru majoritatea
istoricilor. Memoria nu re]ine decât catastrofe. De când
lumea. Care este cel mai cunoscut pachebot al tuturor
timpurilor? Titanicul. Dar cel mai renumit turn din lume?
Cel strâmb, din Pisa.
Vara trecut\, am f\cut cuno[tin]\ `n Marea Britanie cu
câ]iva turi[ti din Mexic. {i nu m-am putut ab]ine, a doua
`ntrebare pe care le-am pus-o a fost despre r\zboiul drogurilor – singurul aspect despre care se relateaz\ aici, dac\
vine vorba de Mexic. Iar mexicanii m-au l\murit prietenos:
regiunea cu probleme se afl\ `n cu totul alt\ zon\, aproape
de grani]a cu Statele Unite, `n timp ce ei locuiau `n capital\,
unde nu aveau nicio problem\. Aha. Se poate tr\i `n Mexic
f\r\ s\ te treze[ti la mijloc, `ntr-un schimb de focuri `ntre
cartelurile de droguri rivale? Habar n-am avut.
Dac\ auzim de Teheran, ne gândim imediat la lapid\ri,
de Afghanistan, la atentate sinuciga[e, de Africa, la un continent `ntreg n\p\dit de SIDA [i de s\r\cie. Dar majoritatea
oamenilor din acele p\r]i ale lumii `[i duc via]a lor de zi cu
zi, dincolo sau chiar `n ciuda acestor subiecte. {i chiar [i
14
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atunci când se discut\ despre vreun r\zboi – adev\rat\ catastrof\, de altfel – abia dac\ apuc\m s\ afl\m ceva concret,
relat\rile concentrându-se `n special asupra deciziilor [i declara]iilor celor afla]i la putere. Dar reportera de r\zboi
Janine de Giovanni pune cu totul alt gen de `ntreb\ri, de care
istoricii rareori ]in seama: Ce simte omul de rând la izbucnirea unui conflict? Cum `[i d\ seama c\ a sosit momentul
s\-[i fac\ bagajele [i s\ o ia din loc? Deoarece chiar [i r\zboiul este, privit prin prisma fiec\rui individ, un eveniment
care se desf\[oar\ pe fundalul propriei sale vie]i cotidiene.
„Germania a declarat r\zboi Rusiei – dup\-amiaz\, lec]ie
de `not“, scria Franz Kafka `n jurnalul s\u din 1914. R\zboi
[i curs de `not `ntr-una [i aceea[i suflare pare, din punctul
nostru de vedere de ast\zi, surprinz\tor, dac\ nu aproape
monstruos – dar exact despre asta este vorba. Cum s\-[i continue via]a, `n condi]iile r\zboiului, cum s\ mai c\l\toreasc\
[i cum s\ mai ia lec]ii de chitar\, cum s\ se mai `ntâlneasc\
cu prietena sa evreic\?
Mul]i se feresc s\ se afunde `n istorie, crezând c\ vor da
doar peste [iruri nesfâr[ite de r\zboaie [i atrocit\]i. Presupunere fals\. Planeta pe care noi ne-am instalat comod este
b\trân\ de aproape cinci miliarde de ani, din care cea mai
mare parte a domnit o pace divin\. R\zboaiele au ap\rut
odat\ cu omul.
Sigur, cine s-a n\scut la `nceputul R\zboiului de Treizeci
de Ani [i a tr\it doar pân\ la treizeci de ani poate fi considerat cu adev\rat ghinionist. Numai dac\ a tr\it `n statele
germane, pentru c\ restul lumii a fost prea pu]in con[tient
de m\celul de aici.
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Dar `n secolul XX, cel mai târziu, a domnit o stare continu\ de r\zboi, nu? A[a este: `n acest secol au murit `n
r\zboaie mai mul]i oameni ca oricând. Totu[i... Psihologul
american Steven Pinker a publicat o carte plin\ de speran]\, intitulat\ The Better Angels of Our Nature. Why
Violence Has Declined (~ngerii cei buni ai firii noastre. De ce
violen]a este `n declin). ~n cele peste o mie de pagini, americanul demonstreaz\ cum recurgerea la for]\, `n via]a
cotidian\ [i `n societate, a sc\zut continuu de-a lungul
secolelor. ~n urm\ cu doar o sut\ de ani, existau mai
multe crime, mai multe jafuri [i mai multe violen]e casnice
decât ast\zi.
Dac\ `n zilele noastre propui un manuscris unei edituri,
spre publicare, e[ti `ntrebat care e cursul ac]iunii. {i dac\
r\spunzi: „Mda, m-am gândit la un copil [i la sora lui pe
care p\rin]ii `i las\ `n p\dure“, te po]i a[tepta la priviri cât
se poate de sceptice: „Nu v\ sup\ra]i, v\ rog, vre]i s\ traumatiza]i copiii?“ „A[tepta]i pu]in, cei doi fr\]iori sunt
r\pi]i `n p\dure de o femeie care inten]ioneaz\ pentru
`nceput s\ `l m\nânce pe b\ie]el. Din fericire, surioara lui
reu[e[te s\ o `mping\ pe acea femeie `n cuptor, unde va
arde de vie.“ „{i sunte]i de p\rere c\ cei mici ar trebui s\
citeasc\ a[a ceva?“
Iat\ cât de fireasc\ era violen]a `n alte vremuri, când se
strecura [i `n basme. Dac\ suntem de acord sau nu… iat\
o alt\ `ntrebare.
Chiar [i `n ceea ce prive[te sângerosul secol XX, Pinker
stabile[te lucid c\ oamenii l-au petrecut, `n cea mai bun\
parte, `n pace: Primul R\zboi Mondial a durat patru ani,
16
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iar cel de-al Doilea, aproape [ase. R\mân astfel vreo
nou\zeci de ani din acest secol care s-au scurs `n relativ\
pace pentru germani [i, chiar dac\ sc\dem [i `ntreaga
epoc\ nazist\, de teroare, tot r\mân optzeci [i patru de
ani de pace.
V\ rog `ns\ s\ nu m\ `n]elege]i gre[it! Nu inten]ionez
sub niciun motiv s\ minimalizez institu]ia r\zboaielor,
[i `n special cel de-al Doilea R\zboi Mondial. Dar sunt
de p\rere c\ istoricii nu ar trebui s\ se limiteze la rolul de
comentator de r\zboi, lipsindu-ne astfel de orice informa]ie
despre for]ele pozitive care ac]ioneaz\ latent `n fiecare
dintre noi. Pentru c\ doar speran]a [i optimismul ne dau
putere spre ziua de mâine.
Dar pe lâng\ interminabilul [ir de r\zboaie, mai exist\
[i un alt motiv pentru care mul]i se ]in departe de istorie,
mai precis muntele de date [i ani referitoare la fiecare
eveniment din trecut. Profesorilor le plac la nebunie cifrele [i revin mereu cu `ntreb\ri despre ele. Trecând sub
t\cere c\ anii r\mân doar aparent un instrument precis
pentru ordonarea `n timp [i deseori ofer\ o informa]ie
mult mai vag\ decât ne imagin\m, `n general. Nici m\car
Iisus nu s-a n\scut exact atunci, ci cu vreo opt ani mai
târziu, iar `ntregul nostru calendar este construit pornind
de la ziua Lui de na[tere. Cu alte cuvinte, suntem de fapt
cu opt ani mai tineri!
Cifrele care desemneaz\ un anumit an nu `nseamn\
mare lucru, de la bun `nceput, deoarece mult\ vreme, de-a
lungul istoriei, nu a fost deloc limpede ce `nseamn\ un an
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[i cât dureaz\ el, de fapt. Grecii antici aveau [tiin]\ c\
P\mântul se rote[te `n jurul Soarelui [i au stabilit c\ anul
reprezint\ durata de care are nevoie planeta noastr\
ginga[\ [i harnic\ s\ dea ocolul, f\r\ nicio abatere [i f\r\
nicio pauz\.
Simpla inventare a anului calendaristic, corespunz\tor
cu exactitate unei rota]ii complete a P\mântului `n jurul
Soarelui, a fost mult mai dificil\ decât ne imagin\m. {ti]i
foarte bine ce vreau s\ spun: de Pa[ti c\ut\m ou\le de
ciocolat\ `n z\pad\, iarna, `n plin\ zon\ alpin\, coborâm
spre vale pe pârtia deja topit\, `n schimb `n august, la
gr\tar, `nghe]\m `n costumul de schi pe teras\. Vara e prea
rece, iar iarna e prea cald. Din câte se pare, nici pân\ `n ziua
de azi nu am reu[it s\ invent\m un calendar pe care s\ `l
respecte [i anotimpurile.
Pân\ [i Iulius Caesar s-a ar\tat atât de enervat de inexactitatea calendarului roman, `ncât a pus s\ i se alc\tuiasc\
un calendar exact, pentru c\, pân\ `n 56 `. Hr., anotimpurile
suferiser\ asemenea muta]ii extreme, `ncât anul se lungise
la 445 de zile. Anul respectiv a intrat `n istorie sub denumirea de annus confusionis – [i nu e nevoie de prea mult\ latin\
ca s\ pricepem sensul cuvântului confus.
Dar ideea lui Caesar a prins foarte bine. Absolut de
`n]eles: s\ presupunem c\ se apropie sfâr[itul anului, iar
tu stai acas\, cuprins de panic\, punând ordine `n documentele pentru declara]ia de venituri, scriind felicit\ri f\r\
num\r pentru noul an, nehot\rât la ce revelion s\ participi –
[i deodat\ afli din jurnalul de [tiri c\ anul a fost prelungit
cu unsprezece s\pt\mâni, din cauza nepotrivirii flagrante
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cu anotimpurile. Da, ai toate motivele s\ fii recunosc\tor!
Unsprezece s\pt\mâni primite cadou, timp berechet pentru
a-]i rezolva toate treburile `ncepute!
Problema oric\rui calendar este c\ P\mântul are capriciul s\ dea ocol Soarelui `ntr-un timp complicat, adic\ `n
365 de zile, 5 ore, 49 de minute [i 12 secunde. Dac\ am l\sa
pur [i simplu s\ atârne cele cinci ore [i câteva minute la
cap\tul fiec\rui an de 365 de zile, pân\ când P\mântul `[i
face turul complet, am fi obliga]i s\ ne petrecem revelionul
la mic dejun, s\ lans\m petardele [i s\ bem paharul de
[ampanie `n zori. Chiar dac\ pentru unii ar putea s\ par\
cât se poate de firesc, tot lipsit de ra]iune ar fi.
Din fericire, lui Sosigene, cel desemnat de Caesar pentru alc\tuirea calendarului, i-a venit ideea s\ adune pur [i
simplu cele câteva ore, pân\ când ajung s\ formeze o zi
suplimentar\, dup\ patru ani: a[a a ap\rut anul bisect.
„So, so, Sosigene, ce tare e[ti!“, se spune c\ ar fi morm\it
Caesar. Prin urmare, dac\ ziua ta de na[tere cade pe 29 februarie [i nu prime[ti cadouri decât o dat\ la patru ani,
Caesar e de vin\, el a comandat calendarul [i tot el i-a dat
numele: calendarul iulian. Strict judecând, ar fi trebuit s\
poarte denumirea de calendar sosigian, dup\ Sosigene, cel
care l-a alc\tuit, `ns\ cine pl\te[te `[i cump\r\ [i onoarea.
Dar nici acest calendar nu era foarte exact, ci cu unsprezece minute prea lung, ceea ce nu avea, de altfel, prea mare
importan]\ pentru vechii romani. Mult mai târziu, `n Evul
Mediu, cele unsprezece minute au `nceput s\-[i manifeste
absen]a `ntr-o manier\ dramatic\. Dac\ `n fiecare an `]i ba]i
joc de câte unsprezece minute, apar]inând de fapt nu anului
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`n curs, ci celui urm\tor, dup\ o mie de ani se adun\ o
s\pt\mân\ `ntreag\ lips\. {i, a[a cum era logic s\ se
`ntâmple, pân\ la sfâr[itul Evului Mediu anotimpurile
[i-au ie[it din nou din f\ga[. Prin urmare, `n anul 1582 popula]ia a fost nevoit\ s\ fac\ fa]\ unei schimb\ri calendaristice total diferite de cea prin care trecuser\ vechii
romani. Lor li s-a comunicat c\ dup\ joi, 4 octombrie, va
urma vineri, 15 octombrie. Zece zile zburate, cât ai clipi!
Ce stres! Zece zile nu le recuperezi a[a, pocnind din degete, agita]ia o la[i mo[tenire din genera]ie `n genera]ie.
Iar eu sunt convins c\ [i ast\zi sim]im lipsa celor dou\
sute patruzeci de ore.
Serios vorbind, dup\ saltul f\cut peste cele zece zile [i
rafinarea sistemului anilor bisec]i, calendarul introdus `n
1582 este atât de exact, `ncât a r\mas valabil pân\ ast\zi. Se
nume[te calendar gregorian, dup\ papa Grigore al VIII-lea.
{i ne folosim de el zilnic. Lipsa lui de precizie este limitat\
la doar patru secunde. Abia `n anul 3000 se va ajunge la o
zi `ntreag\ de abatere.
Când s-a introdus calendarul gregorian, `n Germania
existau [i protestan]i, care s-au comportat la `n\l]imea numelui lor [i s-au revoltat f\r\ `ntârziere. Pe noi nu conta]i,
juca]i-v\ singuri de-a calendarul vostru! A[a se face c\ protestan]ii [i catolicii au s\rb\torit mai mul]i ani la rând
s\rb\toarea de Pa[ti la date diferite. {i, dup\ cum demonstreaz\ realitatea, au fost tot mai pu]ine blocaje `n trafic. ~n
Germania s-a p\strat tradi]ia, prin decalarea vacan]elor.
Chinezii s-au `mpotrivit [i mai mult [i au adoptat noul
calendar abia dup\ câteva secole.
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Este cât se poate de comod s\ folosim cu to]ii acela[i
calendar, chiar [i când stabilim o `ntâlnire la o cafea. ~n
schimb eu, obsedat de istorie, m\ gândesc cu mult\
pl\cere la farmecul urm\toarei situa]ii: acum, `n anul
2013, te urci `ntr-un avion Lufthansa la Frankfurt, iar dup\
cinci ore de zbor aterizezi pe Imam Khomeini Airport din
Teheran, `n anul 1435. Este exact anul `n care te-ai trezi,
potrivit calendarului islamic. Iar dac\ e[ti pasionat de tehnic\, nu po]i decât s\ te bucuri c\ telefoanele mobile
exist\ `nc\ din 1435.
{i comuni[tii s-au `ntrebat, dup\ revolu]ia din octombrie 1917, cum poate fi folosit un calendar bazat pe
na[terea Fiului lui Dumnezeu, când nu vrei s\ ai nimic
de-a face cu religia. ~ns\ nu au avut suficient curaj pentru
a impune un calendar stalinist care, dac\ ar fi existat, partidul de stânga de ast\zi s-ar afla acum `n anul 135 d. St.
(dup\ Stalin).
Dar de ce am intrat `n toat\ povestea asta `ncâlcit\
despre calendare valabile când aici, când dincolo? Tocmai
pentru c\ datele istorice sunt adesea lipsite de orice relevan]\.
Cunoa[terea istoric\ nu `nseamn\ recitarea pe dinafar\ a
unor [iruri nesfâr[ite de ani, ci capacitatea de a `n]elege
rela]iile dintre evenimente. Dac\ a[ fi [tiut asta la timpul
potrivit! Cât de relaxat a[ fi r\spuns la `ntrebarea pe care
mi-a pus-o un profesor, când eram elev: „Sebastian, `n ce
an s-a declan[at Revolu]ia Francez\?“ – „Hm, cum prefera]i, dup\ calendarul birmanez sau dup\ cel budist?
Nu, fiind vorba de Revolu]ia Francez\, cred c\ cel mai
bun r\spuns `l g\sim consultând calendarul Revolu]iei
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Franceze, care num\ra anii de libertate. Prin urmare
Revolu]ia s-a pornit `n anul `ntâi.“ Cu pu]in noroc, cacealmaua1 poate avea succes – [i not\ maxim\.
De acord, nu stric\ s\ cuno[ti epocile cele mai importante [i s\ stabile[ti, `n mare, plasarea lor `n timp, deoarece
astfel te po]i orienta mai u[or prin istorie. Am ajuns la
aceast\ concluzie de curând, când am `ntâlnit, pe ebay,
anun]ul de vânzare a unei mese, ofert\ altfel cât se poate
de serioas\, `nso]it\ de textul: „Mas\ Ikea – probabil Art
déco.“ Potrivit acestui tabel, vechiul mobilier [i celelalte
antichit\]i ar trebui s\ aib\ o vârst\ de cel pu]in 1 500 de
ani. Iat\ un sumar:
800 `. Hr.–150 `. Hr.

Antichitate

500 `. Hr.–500 d. Hr. tot Antichitate

`nflorirea grecilor
`nflorirea italienilor,
`n postura de romani

500 d. Hr.–1500

Evul Mediu

to]i europenii `n time-out

1600 pân\ ast\zi

Epoca Modern\

Europa este `nvr\jbit\, apoi
`n sfâr[it se consolideaz\

1920–1940

Art déco

1943

Ikea

Dar s\ nu acord\m anilor o importan]\ mai mare decât
unor simple cifre [i s\ c\ut\m, preferabil, semnifica]iile mai
profunde. ~n definitiv, cine [i când [i-a l\sat amprenta

1

Calendarul republican francez a fost `n vigoare `ntre 1792–1806, apli-

carea lui `ncepând a[adar la trei ani dup\ `nceperea Revolu]iei (n. tr.).
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asupra Europei [i cu ce efecte – pozitive! –, de care ne mai
bucur\m [i ast\zi? Cartea de fa]\ `[i propune s\ abordeze
permanentele sui[uri [i coborâ[uri, recunoscând c\ orice
na]iune, oricât de sus ar fi ajuns, tot se poate pr\bu[i `n
mocirl\, a[a cum orice na]iune, oricât de anevoios s-ar
târ`, tot poate ajunge pe culmile gloriei, cât\ vreme nu
abandoneaz\ urcu[ul.
Iar nou\, germanilor, ne este foarte greu s\ accept\m
aceast\ teorie. Reac]ia „Yes, we can!“ [i nu „Vai, Doamne,
Dumnezeule!“ o c\ut\m tot mai des, [i zadarnic. Sentimentul nostru predominant este c\, `n ce prive[te Europa, s-a
pierdut pân\ [i speran]a.
Cum de ne vine a[a de greu s\ fim optimi[ti? ~n privin]a
asta, am putea, [i ar trebui de fapt, s\ `nv\]\m ceva de la
americani? S\ ne aducem aminte: la scurt timp dup\ `ncercarea noastr\ e[uat\ de a prelua puterea `n Europa [i `n
`ntreaga lume, ne aflam `n mocirl\, `n 1945. {i ce au zis
americanii, `n care tr\sesem pân\ nu de mult [i care [tiau
prea bine atrocit\]ile pe care le comisesem? „OK, a]i f\cut-o
lat\. Dar vi se acord\ `nc\ o [ans\!“
Când faptele eroice ale colonelului Stauffenberg – cel
care, `mpreun\ cu un grup de camarazi care gândeau la
fel ca el, a `ncercat zadarnic s\-l lichideze pe Hitler – au
ajuns pe ecrane, Tom Cruise juca rolul principal. Cât se
poate de nimerit, dac\ ]inem seama de competen]ele lui
`n sisteme totalitare. ~ntâmpl\tor, am v\zut filmul cu o
cuno[tin]\ de la New York, Cathy, care mi-a dat o prob\
de imperturbabil optimism american. Am intrat `n cinematograf cu g\letu[ele de popcorn, s\ urm\rim drama
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lui Stauffenberg, iar ea mi-a [optit: „…dar s\ nu-mi zici
cum se termin\!“
Pân\ `n prezent, istoria european\ s-a terminat cu bine,
inclusiv `n familia mea. Bunicul a fost nevoit s\ `mpu[te
francezi, iar eu sunt c\s\torit cu o fran]uzoaic\ – dac\ nici
\sta nu e happy end, atunci ce e?
Dar `n via]a adev\rat\ nu exist\ capitol final, trebuie s\
ne gândim mereu la cel urm\tor, cel `n care rolurile principale le revin copiilor no[tri. {i sper din toat\ inima c\ va fi
vorba de o Europ\ tot mai consolidat\.

