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ISTORICUL ŞI ISTORIA ORALĂ:
PROFESORUL DORU RADOSAV LA 60 DE ANI

Profesorul Doru Radosav s-a format ca istoric în cadrul facultăţii de
specialitate a Almei Mater Napocensis, facultate cu un prestigiu recunoscut
în ţară şi străinătate atât pentru activitatea didactică cât şi pentru cercetarea
sistematică angajată de aproape un secol, de când s-a afirmat învăţământul
superior de istorie în limba română în oraşul de pe Someş. Asimilarea disciplinei
şi metodologiei de cercetare, a instrumentelor particulare, a competenţelor şi
abilităţilor din câmpul cercetării istorice pe băncile universităţii clujene s-au
adăugat la fondul intelectual şi afinităţile de cunoaştere stabilite şi fortificate în
a doua parte a deceniului şase în liceele de elită ale Timişoarei. A contribuit la
aceasta un climat cultural deschis, dezgheţat ideologic, anii lui august ’68, care
a însemnat o reînnodare a tradiţiei interbelice prin încadrarea în învăţământul
mediu a personalităţilor excluse şi trimise până atunci în închisorile comuniste,
o relativă deschidere faţă de colaborările cu sistemul cultural european şi
american. În permanenţă, profesorul Radosav, atunci când evocă anii liceului,
remarcă entuziasmul şi calitatea excepţională a profesorilor săi. Este un gest de
recunoştinţă, o profesiune de credinţă faţă de cei care i-au călăuzit neliniştile
şi îndoielile intelectuale la începuturile carierei.
Apropiat de profesorul Pompiliu Teodor, la Facultatea de Istorie din
Cluj, a redactat o teză de licenţă consacrată umanismului din Banat, aduncând
în prim planul programului de cercetare personalităţi culturale de maximă
importanţă ale epocii, ale secolului al XVII-lea, şi producţii literare, filologice
şi istorice asupra cărora a revenit de-a lungul deceniilor care au trecut de la
susţinerea publică a dizertaţiei şi până la publicarea cărţii Cultură şi umanism
în Banat. Secolul XVII în primii ani ai lui 2000.
Traseul intelectual şi profesional al lui Doru Radosav a aglutinat
de-a lungul deceniilor un orizont semnificativ din perspectiva tematicii
de cercetare, profilându-se trei mari direcţii, cu inerente ramificaţii: istoria
culturii, politologia istorică şi istoria orală. Istoria culturii s-a născut la liziera
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studierii raporturilor dintre cartea veche (manuscrise, tipărituri, actul scrierii şi
al lecturii) şi evoluţia societăţii româneşti din spaţiile sătmărean şi bănăţean în
epoca de început a modernităţii. S-a detaşat din studierea experienţei livreşti
a actului cultural investigarea sentimentului religios la români în secolele
XVII–XX. Politologia istorică este reprezentată de studierea semnificaţiei şi a
modurilor de reprezentare a intrărilor împăraţilor de la Viena în Transilvania
şi Banat între secolele XVIII şi XX. Este o lucrare de pionerat, care introduce
în cercetarea din România o temă de actualitate în istoriografia generală. La
fel, inovatoare este şi ilustrarea în preocupările profesorului Radosav a istoriei
orale. În rândurile ce urmează încercăm să identificăm unele trăsături ale
acestui demers.
Ataşat istoriei culturii încă din anii studenţiei s-a dovedit consecvent cu o
atare problematică de cercetare istorică şi, în egală măsură, s-a consacrat ca un
manager de istituţii culturale: muzeul din Satu Mare, Biblioteca Universitară
din Cluj, catedra de istoria evului mediu si istoriografie, Institutul de Istorie
Orală, reviste editate de aceste instituţii: AIO, Philobiblon, Colloquia.
Dinspre istoria culturii şi preocupările de teoria istoriei se naşte
interesul pentru istoria orală, în efervescenţa intelectuală debordantă pe care
a dovedit-o în permanenţă. Aşa cum o înţelege profesorul Radosav, istoria
orală se înscrie în dimensiunile trasate de istoriografia europeană (mai ales
de şcolile italiană şi franceză). Este o istorie complementară, care întregeşte
tabloul trecutului prin apelarea de “noi voci”. Aceste “noi voci” trasează nu
doar story-ul evenimentelor, ci implică şi o semnificare a acestora, deschizând
calea unor istorii alternative, a detaşării de istoria publică şi oficială dominantă
şi opresivă. De pe aceste poziţii, istoria orală este văzută ca un demers
istoriografic cu o proprie identitate care promovează un gen de specificitate
fundamentată pe subiectivitatea martorului şi, deopotrivă, a istoricului
oralist, elaboratul istoriografic având un caracter dialogic; astfel, istoria
orală reconstituie “trecutul trăit”, prin urmare un altfel de istorie, care nu mai
pretinde să deţină tonul rece şi sever al obiectivităţii şi adevărului exclusive,
ci reperele unui traseu biografic/autobiografic ce traversează evenimentul/
marea istorie, şi unde cea din urmă este semnificată (ce a însemnat pentru
un individ particularizat şi contextualizat istoric), iar biografia/autobiografia
se circumscrie unei “diferenţe de potenţial” recuperată ca marcă a povestirii
înainte şi după. Atât semnificarea marii istorii, cât şi evaluarea biografică/
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autobiografică sunt procese dinamice ce presupun antrenarea prezentului,
memoriile, poveştile despre trecut fiind râurile afluente ale fluviului pe nume
prezent. Ieşită din încătuşarea unui sistem politic opresiv, povestea recuperată
de istoria orală este dominată de o valenţă etică.
Evenimentul, funcţiile etice ale memoriei în societatea posttotalitară,
sensul istoriei orale, înţelegerea surselor şi a metodologiei de analiză şi
interpretare au constituit teme privilegiate în abordările profesorului Doru
Radosav. Ele au fost dezvoltate frontal, mai cu seamă în editoriale (AIO –
Anuarul Institutului de Istorie Orală) sau prefeţele unora din cărţile foştilor
săi doctoranzi ori volumele colective editate sub egida Institutului de Istorie
Orală; la ele revine, ca adevărate leitmotive, şi în studiile propriu-zise de istorie
orală. Înţelegând şi profesând istoria orală ca un demers interdisciplinar, ca un
domeniu de frontieră, cu sugestii fertile dinspre cercetarea istorică, naratologie,
sociologie, antropologie, etnologie etc., profesorul Doru Radosav şi-a
constituit în cadrul institutului o echipă formată din cercetători cu specializări
diverse, recuperând şi pe această cale diversitatea de profunzime a disciplinei.
Câmpul de cercetare istoriografică circumscris istoriei orale în cazul
profesorului Doru Radosav cuprinde teme precum deportarea şvabilor
sătmăreni în Uniunea Sovietică, mişcarea de rezistenţă anticomunistă
din România, evoluţia minorităţilor în regimul comunist din ţara noastră,
Holocaustul şi recuperarea mărturiilor celor care au trăit experienţa lagărelor
naziste. Eroul principal al studiilor sale îl reprezintă supravieţuitorul,
marginalul, cel exclus pe motive politice, etnice, religioase din planul central
al societăţii dominante. În acest sens, istoria orală nu este doar “istoria prin cei
mulţi”, ci mai degrabă istoria învinşilor, în schimb, de data aceasta, am putea
spune că avem de-a face cu o istorie în oglindă a vechilor elite; elite economice,
culturale şi morale ale societăţii româneşti interbelice, deposedate de bunuri şi
condamnate la ani grei de temniţă, apoi împinse la marginea societăţii de către
regimul communist. Potenţată de această tensiune reconstituirea istoriografică
a profesorului Radosav rămâne angajată reperelor de cercetare autentică, fără
a aluneca în hagiografie, discursuri enconomiastice sau partizanisme de genul
anticomunismului militant. Anturarea surselor scrise “vocilor” memoriei
şi analiza critică a acestora, corelată cu o excepţională forţă de sinteză şi
sistematizare a problematicilor cercetate conferă o tonalitate particulară în
cadrul istoriografiei româneşti actuale profesorului Radosav.
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Demersul de cercetare şi elaboratul istoriografic asumat ca istorie
orală este permanent circumscris şi confruntat exerciţiului similar din planul
istoriografiei genului şi a literaturii teoretice contemporane. Afirmarea fermă a
unor opţiuni teoretice, încadrarea tematicii de cercetare în contextual general al
studiilor de gen, alături de căutarea cu obstinenţă a notelor distinctive, originale,
în interpretarea şi analiza surselor şi a literaturii speciale, surpinzătoarele şi “de
efect”, dar nu mai puţin adecvate construcţii lingvistice, impun o personalitate
în planul istoriografiei româneşti contemporane pe deplin conturată, o
personalitate care şi-a legat numele (considerăm şi renumele) de promovarea
(cu inerentele nelinişti ale intelectualului şi îndoielile savantului) istoriei orale
în “sala de bal” a vieţii academice româneşti. Elaborarea unor studii şi articole
exemplare, instituţionalizarea cercetării academice în domeniul istoriei orale
prin înfiinţarea şi conducerea Institutului de Istorie Orală şi a revistei acestuia
(AIO), susţinerea iniţială a unui program didactic de masterat în domeniul
istoriei orale (singulare în mediul academic românesc şi printre puţinele din
Europa) şi a programului doctoral din cadrul şcolii doctorale de la Facultatea
de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, conturează
dimensiunile unei personalităţi intelectuale şi profesionale ce serveşte cu
abnegaţie, pasiune şi altruismul spiritelor nobile “meseria” de istoric.
Ionuţ Costea
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