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ARGUMENT

Concepută ca un curs dedicat studenților de la istorie, cartea este struc‑
turată potrivit acestui scop. Prin problematica abordată este aidoma altor 
cursuri de istoria istoriografiei, în special cursului profesorului Pompiliu 
Teodor, Introducere în istoria istoriografiei universale, apărut cu aproape 20 
de ani în urmă (Presa Universitară Clujeană, 2000), menit să ofere o schiță 
a scrisului istoric încadrabil marilor curente culturale. În acest gen didactic, 
al introducerilor într‑o disciplină istorică, se încadrează și lucrarea de față, 
rezultat al sintetizării unor lucrări istoriografice de referință pentru acest 
domeniu dar și al propriilor reflecții pe marginea textelor istorice.

Scopul didactic, acela de a le oferi studenților repere în călătoria prin 
lumea istoricilor și a discursului lor, m‑a determinat să mă opresc doar asu‑
pra istoriografiei europene occidentale, cea care a fost în epoca modernă 
modelul dominant în istoriografie și care a avut, de la un moment dat, un 
impact și asupra scrisului istoric românesc; am lăsat la o parte deci alte isto‑
riografii ale lumii, tot mai des incluse în sintezele de istoria istoriografiei în 
această epocă a globalizării. 

Titlul cărții, O istorie a istoriografiei, desemnează subiectivismul selecției 
pe care am făcut‑o, atât în ceea ce privește istoricii, cărțile și ideile lor, cât 
și bibliografia; este deci una din multele posibile istorii ale scrisului istoric. 

Structurând lucrarea cronologic, pe curente și tendințe istoriografice, am 
ales să stărui asupra biografiei autorilor din convingerea că experiența trăită, 
ambițiile și simpatiile politice sau religioase, și, mai cu seamă, lecturile lor, 
s‑au răsfrânt asupra scrisului lor, sau, după cum spunea Carbonell în eseul 
Istoriografia, că „demnitatea istoriei ca «știință umanistică»” stă „în natura 
profund umană a istoricului”1. Prin urmare, am surprins diferite profiluri 
de autori de istorii care au inovat prin scrisul lor, de la călătorul curios din 
antichitate, fascinat încă de mituri, de spectaculos care a fost Herodot, la 

1 Charles‑Olivier Carbonell, Istoriografia, traducere din limba franceză de Ileana Littera, 
București, Grafoart, 2006, p. 6.
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călugării Evului Mediu, copiști ai autorilor antici, care au scris deopotrivă 
cărţi de istorie și de miracole, după mărturia lui Grégoire de Tours, dar au 
fost și observatori ai vieţii politice contemporane, sau la călugării secolu‑
lui al XVII‑lea interesaţi de document și critica lui, dornici să armonizeze 
credinţa cu critica istorică. Funcţionarii publici italieni și diplomații care 
și‑au pus pasiunea pentru istorie în slujba cetăţii, a orașului‑stat, încercând 
să găsească în antichitate modele ale unei bune guvernări, juriștii umaniști 
francezi care au definit Franţa prin instituţiile sale, filosofii secolului al 
XVIII‑lea și, în fine, istoricii de profesie, universitarii, au fost protagoniști ai 
„istoriei istoriei”. 

În esenţă am umărit să alcătuiesc, pe urmele bibliografiei, o istorie a gân‑
dirii și scrisului istoric având în vedere relaţia dintre autor, textul prin care 
a re‑construit trecutul și publicul său. Am observat cum s‑a delimitat un 
domeniu de cercetare prin întrebările pe care autorii și le‑au pus cu privire 
la aflarea adevărului, timp/cronologie, izvoare istorice, cauzalitate, forma și 
stilul narațiunii sau sfera de investigare a istoricului.

Pentru că este rodul unor decenii petrecute la catedră nu pot uita 
generațiile de studenți care au audiat prelegerile de istoria istoriografiei și au 
frecventat seminarele; acest curs este rezultatul anilor în care am încercat să 
le dezvălui (lor, dar și mie deopotrivă) autori de istorie și ideile prin care au 
dat treptat formă unui domeniu distinct de cunoaștere. Și dacă poate mulți 
vor fi ascultat cu plictis expunerile despre istorici de care n‑au auzit până 
atunci2, nădăjduiesc totuși, precum anticul Polybios, că măcar unii dintre ei 
vor fi găsit în ele „folos și desfătare”. 

În acest ghidaj prin atelierele istoriei am avut în vedere și un public mai 
larg, al celor pasionați de istorie, de înțelegerea profilului identitar a diverse 
comunități, gândindu‑mă la afirmația aceluiași Charles Olivier Carbonell, 
potrivit căreia o societate se pune mai bine în lumină prin „proiecția în trecut 
a propriei sale imagini”3.

2 Referindu‑se la studenții săi Daniel Woolf, profesor la Queen’s University, Kingston, 
Ontario, arăta că mulți găsesc această disciplină dificilă și plictisitoare: „I have find that stu-
dents unnecessarily fear historiography as «difficult» or «dull» (though it is not always clear 
what they mean by either word)”, Daniel Woolf, A Global History of History, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2011, p. XIX.
3 Carbonell, Istoriografia, p. 6.


