
ISTORIA - DISCIPLINA CU UN PROFUND CARACTER 

FORMATIV 

de N. AL. MISCHIE 

„Oare cum s-ar simţi un popor care nu şi-ar cunoaşte tre
cutul, nu şi-ar cunoaşte istoria, nu ar preţui şi nu ar cinsti u
ceastă istorie ? Nu ar fi ca un copil care nu şi-ar cunoaşte pă
rinţii şi se simte stră:n în lume ? Fără îndoială că aşa ar fi to
varăşi. Iată de ce noi avem datoria să cunoaştem, să studiem 
trecutul de luptă al poporului nostru, Avem un trecut cu care 
ne putem mîndri. 1n condiţii grele, poporul nostru şi-a păstrc.t 
fiiff\;a naţională. în c:.ceastă parte a lumii, a fost un factor de 
progres şi civilizaţie". 1 

Acest impresionant mesaj transmis de secretarul general 
al P.C.R. tuturor celor care se ocupă cu predarea istoriei, pre
cum şi ce:,~c căr:>ra li se face c:c2:S1t ,m'.nunat apel de a ~.i-o în
sqi, de a o interpreta just, ounosdnd prin m'.jlodrea istvriei 
lupta maselor populare pentru lib2rtate şi dreptate sccială, pe,_ 
tru apărar~a în decursul multimilenarului timp a fiin~ei noas
tre naţionale şi a neatîrnării, asigurarea progresului şi civili
zaţiei d 0 care se bucură astăzi, o constituie pentru noi an dt> 
an, punctul de plecare, în abordarea semnificaţiei deosebite pc 
care o are cunoaşterea istoriei patriei, a istoriei universale în 
al cărei context se cere a fi asimilată de tînăra genera-ţie. 

O asemenea viziune asupra necesităţii cunoaşterii istoriei 
formulată ele tovarăşul Nicolae Ceau~escu în timpul Consfătui
rii de kcru cu activul de partid din judeţul Argeş, ne d·~ter
mină pe noi cei care avem înalta misiune încredinţată de par
tid, ele a face cunoscută în rîndurile tineretului şi al oamenilor 
munrii, ·a pilduitoarelor fapte de eroism săvîrşite de poporul 
român pe parcursul evoluţiei sale, ne obligă să determinăm tî
năra generaţie să-şi însuşească aceste mari virtuţi ale trecutu
lui şi să se ridice şi ei astăzi la mărimea faptelor trecute să
vîrşind minunate fapte de eroism, de eroism nou, specific con-
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struirii socialbmului multilateral dezvoltat pc teritoriul Româ
niei contemporane. 

Ac0asta înse<.0;1ă că p:·in rcstruc~ur.::;.rc::. ocdulu: n:1~;tru de 
a acţiona ~,ă asigurăm nu numai popularizar ca istorici popo
rului român, a J-;!·icc'.pale.01 mome„lc din aceasta, ci s2'1 c.sigu
răm înţelegerea şi interpretar·ea justă a ev·2nimentelor ce au 
avut loc, a rolului jucat de acestea în evoluţia socieLţii rcmâ
neşti. Sîntem. cheme.ţi să educăm sentimentele de admffa~ie c.le 
tinerei generaţii, faţă de greutăţile, dificultăţile pe care le-au 
întimpinat permanent locuitorii din acest spaţiu c3rpato-danu
biano-pontic ca şi cei de pretutindeni, să înţeleagă eforturile 
depuse pentru întimpinarea acestor greutăţi în vederea asigu
răr·ii progresului de la ·O orîn:duire la alta, să cultivăm respe-:::tul 
iaţă de bunurile mat:::-riale şi spir:tuale înregistrate precum :;;i 
obligativitatea apărării acestora cu străşnicie. Să le cultivăm 
încrederea în puterea omului de a cunoaşte şi stăpîni natura şi 
societatea, conform scopurilor şi intereselor sale. 

Pentru toate acestea este necesar să fie : „ridicat spiritul 
de răspundere şi rolul cadrelor didactice în formarea politico-, 
ideologică a elevilor",' indicaţie, care ne obligă la abordarea 
unei noi metodologii, a unor noi practici, menite să sporească 
funcţiile educative ale istoriei şi să determine transformarea 
acesteia într-o ştiinţă care să asigure creşterea şi educarea no
ilor generaţii, în spiritul comunismului, a documentelor de par
tid. înseamnă a ajuta aceste generaţii să cunoască marile rea
lizări ale ştiinţei, specifice celei de-a II-a jumătăţi a secolului 
XX, să-i formăm ca specialişti cu o temeinică pregătire ştiin
ţ:fică, depEni cein:şt'.enţi de misiunoa lo;r scc:.ală, c.ar:> să ducă 
pe „mai departe făclia progresului, devenind continuatori, dis
puşi oricînd să facă orice sacrificiu pentru măreaţa operă de 
construire a socialismului şi comunismului în R·omânia", 3 să nu 
admitem strecurarea în modul de acţiune al acestora, în con
ştiinţa lor, a unor concepţii retrograde, nepartinice, ca rezultat 
al neînţelegerii din lipsa de explicaţie corectă a unor noţiuni 
istorice sau politice. 

Istoria, căreia încă din trecut i s-a atribuit însuşirea de a 
fi „învăţătorul vieţii", constituie un element esenţial în forma
rea spiritualităţii poporului nostru, motiv pentru care niciodată 
nu trebuie să scadă interesul pentru cunoaşterea istoriei, disci
plină ce oferă în cea mai mare măsură cunoaşterea propriului 
popor, a tradiţiilor de luptă pentru libertate socială şi indepen
denţă naţională, a creaţiei culturale şi artistice, a eforturilor 
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prezente ale poporului de a se ridica pe cele mai înalte culmi 
de progres şi civilizaţie. 

Istoria, spunea Nicolae Bălcescu „este cea dintîi carte a 
unei naţii. într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul. 
O naţie jără istorie este un popor încă barbar şi vai de acel 
popor care şi-a pierdut religia suvenirilor". • 

Iată deci cu cîtă acuitate se pune problema cunoaşterii is
toriei naţionale, la jumătatea secolului al XIX-lea, cînd atît la 
noi cît şi în alte ţinuturi ale Europei se desfăşura o susţinută'. 
luptă pentur formarea de state naţionale, iar istoria era folo
sită ca argument pentru susţinerea drepturilor la ex'.stenţă, la 
afirmarea fiinţei naţionale. Poate că aceleaşi convingeri şi sen
timente l-au determinat pe Mihail Kogălniceanu să afirme în 
1843 la deschiderea cursurilor la Academia Mihăileană că : „Is
toria este măsura sau metrul prin care se poate şti dacă un po
por propăşează". Trăgînd totodată concluzia că : „Trebuinţa is
toriei ne este neapărată chiar pentru ocrotirea driturilor noa&
tre". 5 

Şi Gheorghe Bariţiu evidenţia în 1845, în paginile „Gaze
tei Transilvaniei" rolul mare pe care îl are istoria, în formarea 
omului, în educarea şi instruirea tinerei generaţii : „Preţul şi 
folosul istoriei este atît de prisos a vrea să-l spui prin cuvinte; 
pe cit e de prisos, a voi să arăţi că razele şi căldura soarelui 
sînt neapărat trebuincioase şi folositoare". 6 Iată de ce prin ac
ţ.iunile educative trebuie să arătăm tineretului, cum istoria ne 
înfăţişează modul în care a apărut şi s-a dezvoltat societatea 
omenească, cum au apărut şi dispărut unele pop8are, de-a lun
gul timpului, c::ire au jucat un rol important în asigurarea m"r
sului înainte al societăţii, sau dimpotrivă piedicile puse în ca
lea evoluţiei de către unele popoare, piedici ce uneori au făc~'t 
să co9te scump umanitatea sau să întîrzie pmgiresul uncir naţi
uni. 

Astăzi istoria constituie disciplina care ne ajută în mai ma
re măsură ca oricare altă ştiinţă, să cunoaştem legile obiectiv(' 
care guvernează societatea, să acţionăm cu simţ de răspund"r'· 
pentru progresul ei, pentru perfecţionarea sociE'tăţii românesti, 
să cunoaştem mai bine relaţiile dintre ele, dintre statele şi na
ţivnile lumii şi să facem totul pentru ca prin întreaga noastrii 
activitate, să asigurăm conlucrarea paşnică dintre toate popoa
rele lumii. 

Istoria ne ajută să cunoaştem lupta seculară a poporului 
nostru pentru o viaţă de stat liberă şi independentă, marile fi
guri de voevozi, cum au fost Mircea cel Bătrîn, Iancu de Hune-



doara, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş sau Mihai Vite2zul, care au 
ştiut să folosească ou dibăcie în raporiturile cu cel•elalite st'1L' 
europene, atît arta diplomaţiei, buna înţelegere în raporturill' 
de vecinătate, cît şi sabia o.tunci cînd s-a pus problema apără
rii, demnităţii lor şi a hotarelor ţării. Este neasemuit de imp:ir-
tant să se reţină faptul că mulţi dintre aceşti domnitori d2stol
nici, precum Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare şi Mihai Vitea
zul, s-au dovedit a fi nu numai apărători ai propriilor ţări, ci 
şi ai statelor vecine şi chiar ai Europei, dacă ne referim la aju
torul dat de Mircea cel Bătrîn sîrbilor şi popoarelor din Bal
cani la Cîmpia Mierlei, sau la acţiunile lui Mihai Viteazul care 
arăta împă.ra.tului Rudolf al II-lea că poziţia ţărilor român.e est" 
în avantajul creştinătăţii „în ce loc sînt tot norocul creştinătb.
tii iaste", el fiind „bastele (bu.stioanele) şi apără tura a toate 
creştinătatea". 

Nu poate să nu trezească în mintea şi sufletele oamenilor 
sentimente de deplină admiraţie şi mîndrie faţă de trecutul 
nostru glorios de luptă, faptul că 'Lnseşi puterile eureip2ne şi 
conducătorii de state, oameni politici sau cronicari, îşi afirmau 
în acele timpuri crîncene, respectul şi stima faţă de voievozii 
români. Cred că sînt destul de edificatoare în acest sens chiar 
şi numai relaţi.ile c11oinica1rului polonez J. Dlugaiş, carre uimit de 
calităţile ostăşeşti ale lui Ştefan cel Mare, în bătălia de la Po-
dul Înalt, dar mai ales de modul în care acesta a reW?it să-şi 
conducă micuţa sa oaste, cu atîta dibăcie, incit să înfrîngă pe 
turci, trăgea concluzia, că Ştefan cel Mare „este cel mai vred
n:c să i s.e încredinţeze f.uncţia de ooman.d::iint şi conducător, 
contra turcilor". „O bărbat minunat, cu nimic mai prejos decît 
comandanţii eroici de care atît ne mirăm". Deosebit de intere
santă, pentru a trezi sentimente de admiraţie în minţile oame
nilor este şi motivaţia, pentru care cronicarul polonez îşi ex
primă admiraţia faţă de voevodul moldovean, deoarece „ceilalţi 
regi şi principi catolici îşi petrec timpul numai în trîndăvii sau 
în războaie civile". 7 

Este necesar în acelaşi timp ca prin mijlocirea istoriei, să 
educăm tînăra generaţie în primul rînd în direcţia înţelegerii 
profunde a ceea ce a însemnat lupta pentru victoria revoluţiei 
socialiste în ţara noastră, cu cită abne:~aţie au muncit generaţii 
de-a rîndul pentru a asigura edificarea societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră. 

Cunoaşterea istoriei patriei, - spunea prof. univ. Ştefan 
Ştefănescu - nu atît prin date cronologice seci ci mai ales prin 
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spiritul ei, face să crească conştiinţa tineretului, ceea ce a în
semnat poporul român în trecut, să fie tot în mai mare măsurii 
conştient de ce este şi realizează în prezent şi să întrevadă de 
pe pista construcţiei socialiste azi ce poate fi în viitor". 8 
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