
E S T E  I S T O R I A N E C E S A R Ă ?

Este istoria necesară?

Ideal și în teorie, istoria este încercarea de reconstituire a trecutului. În practica științifi-
că, istoria este o narațiune cu privire la acest trecut. Ea este necesară pentru că omul este 
o ființă rațională și, cel puțin în general, posedă o memorie. Printre altele, omul este sigur 
că lumea a existat și înainte ca el să apară și, în consecință, manifestă o anumită curiozita-
te (destul de morbidă) în raport cu starea trecută a lucrurilor. Deci, după toate probabili-
tățile, istoria este necesară.

Aseară, pe când mă plimbam cu prietena mea prin fața Universității și-mi era puțin 
frig, mi-am imaginat că eram atacați de opt ostași ai lui Carol cel Mare. Am început să râ-
dem. Râdeam mai ales de Hegel, care credea că tot ce e imaginabil e și posibil.

Regăsindu-mi suflul, am început să mă gândesc. Oare chiar era cu-adevărat – adică fizic –  
imposibil ca opt ostași ai lui Carol cel Mare să ne atace în fața Universității? Vreau sa spun: să 
nu existe oare nicio lume posibilă în care un asemenea eveniment să fie fizic posibil?

Cei opt ostași ai lui Carol cel Mare veneau din trecut. Se comportau ca niște anti-tahi-
oni. Tahionii sunt niște particule care se deplasează mai repede decât lumina; merg așa-
dar din viitor în trecut. Anti-tahionii nu știu ce sunt. Dar știu că este posibil să-mi imagi-
nez o lume în care să fiu ucis de unul sau de toți cei opt ostași ai lui Carol cel Mare. O  
asemenea lume s-ar deplasa când cu o viteză mai mare decât cea a luminii, când mai în-
cet, când deloc, după cheful său de a-și stabili accelerația.

Într-o asemenea lume m-aș amuza să particip la orgiile lui Caligula, să o cunosc pe Ve-
ronica Franco, să fiu medic hipocratic sau să sfârșesc ars pe rug, fiind confundat cu Ioana 
d'Arc. În două cuvinte, o lume în care merită să trăiești sau să mori. Aș fi un zeu pentru 
populațiile de Homo errectus, un adversar al lui Platon, sclav la galere sau orice altceva, la 
întâmplare.

Dar, într-o asemenea lume, reconstituirea trecutului ar fi imposibilă. Narațiunea cu pri-
vire la trecut s-ar schimba în fiecare clipă. Mai mult decât atât, nici nu s-ar putea vorbi  
despre un trecut. Acolo, istoria ar fi imposibilă.

În consecință, dat fiind că există cel puțin o lume fără istorie, istoria nu este necesară.

W W W. G AVA G A I . R O 1



E S T E  I S T O R I A N E C E S A R Ă ?

Textul acesta a fost scris de istoricul italian Ippolito Marconetti și prezentat la Mo-
mentum. Al III-lea Congres Internațional de Psihologie Cuantică,  organizat de Boran 
Viandovici și găzduit de Universitatea din Podgorica.

mijomir mecu

Notă explicativă

Textul face parte dintr-o serie de trei, și-ar fi preferabil să le citiți și pe celelalte două înainte de a 
trage vreo concluzie.
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