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Introducere

Tema prezentei lucrări, cu titlul Principii români între mesianism social 
şi strategie politică. Imaginea puterii politice în Principatele Române Unite şi 
Vechiul Regat (1859–1914), se înscrie în sfera istoriei culturale, o istorie soci‑
ală a reprezentărilor şi a simbolurilor, care permit o introspecţie profundă 
asupra trecutului. Istoria culturală studiază „paradigma hermeneutică” 
specifică unei anumite societăţi, într‑o perioadă istorică, în cazul nostru, 
secolul al XIX‑lea şi începutul secolului al XX‑lea, ilustrată de simbolurile, 
reprezentările şi practicile de interpretare care o caracterizează. Ceea ce este 
specific lecturii, prin grila istoriei culturale, este deplasarea accentului de la 
seriile de fapte spre modurile în care oamenii îşi reprezintă instituţiile, rela‑
ţiile sociale, lumea, în general. Ea explică diversitatea nivelurilor sociale şi 
culturale, interdependenţa şi interacţiunile dintre acestea. „Realitatea isto‑
rică, cu compartimentele, articulaţiile şi ritmurile sale variate şi complexe, 
este terenul unor fenomene mai mult sau mai puţin vizibile. Dincolo de o 
suprafaţă clară, cu care ochiul istoricului este obişnuit, există profunzimi 
«obscure» ale istoriei a căror cunoaştere – în ciuda unor dificultăţi – este 
indispensabilă, căci ele au contaminat realitatea trăită”1. Puţine sunt direc‑
ţiile de cercetare, capabile să pună mai bine în lumină actuala fragmentare 
a studiilor istorice, decât „istoria culturală”. Aceasta reprezintă, din punc‑
tul de vedere al marilor ei adepţi, o „turnantă” a disciplinei istorice, situată 
la răscrucea dintre domeniile sale de studiu: istoria socială, politică, cea a 
mentalităţilor etc.2

1 Simona Nicoară, Istorie şi imaginar. Eseuri de antropologie istorică, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj‑Napoca, 2000, pp. 129–135.
2 Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétudes, Bibliothèque 
Albin Michel de l’histoire, Paris, 1998; Idem, Le monde comme représentation, Annales E.S.C., 
novembre‑décembre 1989, nr. 6, pp. 1505–1520; Peter Burke, What is cultural history?, Polity, 
Cambridge, 2008; Philippe Poirrier, L’histoire culturelle en France. „Une histoire sociale des 
représentations. L’Histoire culturelle: un «tournant mondial»” dans l’historiographie?, Éditions 
universitaires de Dijon, Dijon, 2008, pp.  27–39; Alexandru‑Florin Platon, „Istoria cultu-
rală” şi reprezentanţii săi, în „Contrafort. Revistă de literatură şi dialog intelectual”, nr. 7–8, 
iulie‑august, Chişinău, 2010.


