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Cuvânt înainte

Prezentul volum conţine 29 studii pe care le-am publicat, în
ultimii zece ani, în diferite reviste de istorie. Ca şi precedentul
volum – intitulat « Studii de istorie », apărut în Editura Ars
Docendi în 2002 – acestea apar în forma lor originală, pentru ca
cititorii să la cunoască fără intervenţii ulterioare.
Cele mai sincere mulţumiri doamnei Mariana Heroiu –
directorul Editurii Mica Valahie, precum şi colectivului ce a
participat la culegerea, tehnoredactarea şi publicarea acestei
lucrări, care se dovedeşte a fi o mărturie de viaţă şi profesionalism,
la cumpăna între veacuri şi milenii.
Bucureşti
20 noiembrie 2010

Ioan SCURTU

Istoria contemporană în opera lui Iorga

I ISTORIOGRAFIA
ISTORIA CONTEMPORANĂ
ÎN OPERA LUI N. IORGA *
Nicolae Iorga – unul dintre cei mai mari istorici ai lumii – a abordat
toate perioadele istoriei, începând cu antichitatea şi până în anul morţii sale,
1940. Istoria contemporană era, pentru Iorga, rodul evoluţiei omenirii, aceasta
neputând fi anihilată de uriaşele progrese înregistrate în domeniul tehnic.
În 1940, N. Iorga scria: “Istoria, care se putea crede până acum că este o
materie pe lângă celelalte, se învederează din ce în ce mai mult că este o
necesitate.
Da, cunoştinţa ei este o necesitate pentru conştiinţa umană şi pentru
chibzuirea împrejurărilor, şi pentru tragerea concluziilor, şi pentru îndemnuri, şi
pentru mângâieri”.
Un tot unitar
În concepţia lui Iorga, istoria este un tot unitar, care înglobează aspectele cele mai variate şi profunde ale activităţii umane; istoria omenirii se
compune din totalitatea istoriilor locale, provinciale, naţionale: “Eu când zic
istorie, nu înţeleg istoria cutărui oraş, cutăror provincii, stat sau naţiune, ci
înţeleg istoria în totalitatea ei, cu legăturile ei infinite, care merg de la o lature la
alta şi trec peste milenii”. În acest spirit, istoria nu se oprea la o dată anume, ci
se derula sub ochii contemporanilor, care participau, într-o formă sau alta, la
făurirea propriului lor destin.
În ciclul de lecţii ţinute, în anul universitar 1939-1940, la Academia de
Comerţ, publicate sub titlul Îndreptări noi în concepţia epocii contemporane,
Iorga aprecia că istoria oferea singurul criteriu valabil pentru aprecierea
activităţii umane: “Istoria aceasta este totuşi un mare tribunal în care se judecă
popoarele şi naţiunile”. De aceea, istoricul – considerat a fi “un bătrân al naţiei
sale”, prin cunoaşterea evoluţiei omenirii – avea datoria să cerceteze un vast
material documentar, să chibzuiască asupra fiecărui eveniment, pentru a emite
aprecieri corecte şi a oferi contemporanilor concluzii pline de învăţăminte.
Participând activ la viaţa politică, Iorga i-a cunoscut pe toţi actorii
istoriei contemporane; cu unii a colaborat, cu alţii s-a confruntat sau s-a certat,
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