
Evenimentul Zilei – 4 septembrie 2008 
Istoria comunismului, la un pas de lansare 

Manualul „O istorie a comunismului din România“, după care va fi predat cursul opţional pentru 
clasele a XI-a şi a XII-a, va fi lansat miercurea viitoare, pe 10 septembrie. 

Cartea, editată de Polirom, va avea 192 de pagini şi va costa aproximativ 20 de lei, după cum a 
precizat Raluca Grosanu, de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România 
(IICCR) - cei care au realizat manualul. Acesta va conţine şi un DVD cu două ore dintr-un 
program emis de Televiziunea Română în anii ’80.  

Primii 30 de profesori de istorie vor fi instruiţi astăzi şi mâine, cu privire la materia pe care o vor 
preda celor 750 de elevi, care vor studia, în acest an şcolar, cum a apărut comunismul în ţara 
noastră şi ce moştenire a lăsat acesta României. Dascălii care vor lua lecţii de la cercetători din 
cadrul IICCR vor deveni, la rândul lor, formatori ai IICCR, pe probleme de didactică a predării 
comunismului. Următorul curs se va desfăşura în prima jumătate a anului 2009 şi va avea în 
vedere formarea unui număr de 100 de profesori de istorie. 

Pe 24 iulie, Ministerul Educaţiei a anunţat că, din anul şcolar 2008- 2009, elevii claselor a XI-a şi 
a XII-a vor putea alege să studieze, la cursurile opţionale, istoria comunismului românesc. 

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/819296/Istoria-comunismului-la-un-pas-de-lansare/  

 

Romania Libera - 5 septembrie 2008 
Este comunismul istorie? 

Incepand cu acest an scolar, elevii din ultimele doua clase de liceu au la dispozitie o noua 
materie optionala: "Istoria comunismului din Romania". S-ar putea spune: "era si timpul", doar 
au trecut aproape doua decenii de cand s-a incheiat, cum s-a incheiat, cu o baie de sange tanar, 
jumatatea de secol in care tara noastra a fost guvernata cvasifeudal de un partid care nu ar fi 
ajuns la putere fara ajutorul armatei sovietice si fara o uriasa, nerusinata frauda electorala si nu 
s-ar fi putut mentine la putere fara cea maicrunta teroare, ulterior cosmetizata. 
Nu am rasfoit manualul adiacent noului curs, dar el nu poate fi decat unul bun, fiind redactat de 
cercetatori de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR) si 
avandu-i ca referenti pe Neagu Djuvara si Stelian Tanase. Tinerii nostri, prima generatie care nu 
si-a trait nici macar primii cativa ani de viata sub comunisti, au pentru intaia oara posibilitatea 
de a intelege, daca nu si simti, istoria traita de bunici si de parinti. 

Exista insa si cateva aspecte ingrijoratoare, de natura sa tempereze pana si entuziasmul celor 
care cer de atata vreme predarea in scoli a materiei "Istoria comunismului din Romania". 
Pentru moment, la inceput de an scolar, numai 30 (treizeci) de profesori au fost instruiti in mod 
specific pentru a preda la clasa noua materie. "Specializarea" lor a inceput ieri si se incheie azi. 

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/819296/Istoria-comunismului-la-un-pas-de-lansare/


La randul lor, acestia vor forma, in prima jumatate a anului viitor, alti o suta de profesori de 
istorie, selectionati din randul dascalilor cu preocupari stiintifice in domeniu. Este limpede ca 
lansarea noii discipline scolare sufera de sindromul "muncii in asalt" si ca numarul elevilor care 
vor beneficia, in primul an, de studiul acestei materii va fi infim – mai ales daca avem in vedere 
caracterul optional al cursului. 

Este binecunoscut faptul ca o alta materie, studiata deja in scolile noastre si consacrata 
studiului consecintelor in Romania ale celuilalt mare flagel mondial al secolului trecut, 
Holocaustul, nu si-a atins scopul – constientizarea pericolului totalitarismului, extremismului si 
intolerantei –, nu doar pentru ca acea urgie a afectat vietile unui segment de populatie mai 
putin important numeric, sau pentru ca prejudecatile antisemite nu au disparut cu totul, ori 
pentru ca supravietuitorii nu mai traiesc aici, in majoritate, ci si deoarece este tot o materie 
optionala. "Istoria comunismului din Romania" ar trebui sa fie un curs obligatoriu, atat pentru 
elevi, cat si pentru profesorii din sistemul preuniversitar.  

Se spune ca istoria poate fi un bun dascal si ca oricine nu trage invataminte din studierea ei este 
condamnat sa repete greselile trecutului. Cum sa inveti insa din greselile unui trecut care ti-e 
necunoscut sau tulbure? Adevarat, nu ne mai paste primejdia recaderii in comunism, dar 
totalitarismul are o natura proteica, el poate imbraca straie dintre cele mai diverse si mai 
camuflante. In absenta unei societati civile puternice, competente si active, tentatia totalitara 
infloreste si puterea, oricat de democrata declarativ, tinde sa umple vidul creat de dezinteresul 
cetatenilor fata de treburile cetatii. Pentru viitorul previzibil, Romania este la adapost, UE si 
NATO fiind o paza buna de orice pericol militar.  

Adevarata primejdie rea vine din directia complacerii in inactiunea civica, o atitudine care a 
facut posibile rinocerizarea fascista si dictatura desavarsita, cea comunista. O dictatura de la 
care am mostenit atatea sechele -- sociale, de mentalitate si psihice – incat, pentru a ne 
intelege mai bine prezentul, avem nevoie de cunoasterea trecutului apropiat. Comunismul din 
Romania si-a supravietuit prin cei care au vrut, unii cu buna stiinta sau chiar direct interesati, 
sa-l uite. Numai cunoasterea lui temeinica il va ucide definitiv. 

http://www.romanialibera.ro/a133620/este-comunismul-istorie.html  

 

TVR 1 – 5 septembrie 2008 
Ce se învaţă la ora de istoria comunismului? 
 
Cântece patriotice, program de două ore la televizor, imagini cu cozi la alimente şi la butelii - 
sunt doar câteva din exemplele cu care vor începe lecţiile de istorie a comunismului.  

Elevii de liceu pot învăţa opţional istoria comunismului, din această toamnă.  

http://www.romanialibera.ro/a133620/este-comunismul-istorie.html


Primii profesori au fost şcoliţi deja să predea nepărtinitori această perioadă de istoria 
românească.  

http://www.tvr.ro/articol.php?id=45799&c=71  

 
Pro TV – 5 septembrie  2008 
Romania, prima tara din Europa de Est unde se va preda comunismul 

Nu ne permitem sa ne uitam trecutul. Asa par sa fi gandit autoritatile, care au hotarat ca istoria 
comunismului sa fie studiata, din aceasta toamna, in scoli, sub forma unui curs optional. 

Elevii din ultimii ani de liceu vor putea sa aprofundeze istoria comunismului pentru a cunoaste 
mai bine perioada care i-a marcat profund pe bunicii si parintii lor 

Ca sa le fie mai usor, pe langa manual tinerii vor avea la indemina si un CD cu imagini din epoca. 

Reprezentantii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului spijiniti de fundatii culturale 
din Germania au finantat un manual care sintetizeaza aproape jumatate de secol de regim 
politic.  

http://stirileprotv.ro/stiri/social/romania-prima-tara-din-europa-de-est-unde-se-va-preda-
comunismul.html  

 

Prima TV – 5 septembrie 2008 

www.mediaimage.ro/WEB/jurnalistic/emisiuni/prima_09-09-2008_22-05_22-07.avi  

 

 

 

http://www.tvr.ro/articol.php?id=45799&c=71
http://stirileprotv.ro/stiri/social/romania-prima-tara-din-europa-de-est-unde-se-va-preda-comunismul.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/romania-prima-tara-din-europa-de-est-unde-se-va-preda-comunismul.html
http://www.mediaimage.ro/WEB/jurnalistic/emisiuni/prima_09-09-2008_22-05_22-07.avi

