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,,Istoria este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi
vede trecutul, prezentul şi viitorul” (Nicolae Bălcescu)
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PREFAŢĂ
De regulă, scopul unei cărţi este simplu: să reflecte dorinţa autorului de a
împărtăşi din experienţele proprii cu ceilalţi. Cartea de faţă este rezultatul unei
conferinţe naţionale studenţeşti desfăşurată anul trecut la Universitatea ,,BabeşBolyai” Cluj-Napoca, în organizarea unui colectiv entuziast şi deplin devotat
muzei Clio.
Înainte de toate, acest volum hibrid oarecum, fiindcă sunt articole care
acoperă un segment cronologic foarte larg, de la antichitate până la realităţile
recente, dar şi abordări metodologice diferite, reprezintă un suport, un sprijin
pentru toţi cei care şi-au dorit o înţelegere mai profundă a trecutului şi au avut
curajul unei „înfruntări” colocviale în arena istoriografică în spiritul unor valori
creatoare, autentice. Fără nicio îndoială, prezentul volum reflectă necesitatea
resimţită de mai tinerii noştri colegi (studenţi, masteranzi şi doctoranzi) veniţi din
multe centre universitare de a păstra un echilibru între abordările clasice şi
tendinţele modernizatoare din istoriografia universală şi românească, de a
consolida tendinţe care s-au validat deja în scrisul istoric contemporan, dar şi de a
deschide noi şantiere de lucru pe baza unor surse noi, ori prin apelul la metodologii
ce vin dinspre alte ştiinţe umaniste şi sociale.
Un observator atent al producţiei ştiinţifice autohtone, de multe ori foarte
consistentă cantitativ, ar putea ridica întrebarea dacă un nou volum de istorie mai
este necesar. Răspunsul nu poate fi decât unul afirmativ. Da, era nevoie şi de acest
volum al tinerilor istorici. Asemenea demersuri sunt necesare şi eficiente pentru
toţi începătorii şi pentru toate tendinţele istoriografice ilustrate în volum de cei 34
de autori, fiind un model de bune practici, dar şi un punct de pornire pentru
viitoarele publicaţii ale istoricilor de mâine.

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
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