PREAMBUL
La intrarea în cel de al doilea an al existenţei sale, colegiul de redacţie al
revistei „Studium”1, al discipolilor Departamentul de Istorie din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, consideră că este extrem de necesar să
prezinte, pe lângă realizările primului an de activitate, condiţia de istoric al
epocii în care trăim.
Ce înseamnă astăzi concepţia istorică, mai cu seamă după ce o serie
de istorici domină spaţiul public nu din postura „meseriei” practicate, ci din cea
a omului de stat sau a moderatorului, analistului politic, rămâne o interesantă
temă de dezbatere. Cu certitudine, în ciuda schimbărilor istorice produse în
ultimul secol, condiţia de istoric implică participarea, ca în mai toate
perioadele istorice, la treburile publice, dar nu şi părăsirea menirii sale. Acum,
mai mult ca oricând, „este necesar nu ca o parte din societate să ia contra alteia o
anumită atitudine, căutând s-o convingă” pe cealaltă de anumite greşeli ale
trecutului, ci „se cere altceva: o întreagă societate care să se simtă solidară dacă
vrea să trăiască”2. Da dar cum rămâne cu studiului istoriei contemporane, care
implică şi trebuie, cel puţin în climatul academic, să se bucure de vechiul
principiu humboldtian Lehre und Forschung3, coroborat de un altul mai
vechi aparţinând antichităţii, sine ira et studio. Sunt lucruri pe care unii
dintre noi trebuie să le rezolve.
Cum tinerii istorici de la Dunărea de Jos şi-au asumat drept model
pentru existenţa lor două dintre programele existente în acest spaţiu cultural,
programul iniţiatorilor interbelici ai „Analelor Brăilei”4 şi pe cel al „Analelor” de
istorie al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, nu rămâne decât să nu se
abată de la „legea” lor, lucru greu respectabil în cadrul societăţii actuale. Nevoia
de modele, idee existentă încă din antichitate, dar care subliniază mereu
condiţia, ca nevoie pentru evoluţia societăţii, depăşirea maeştrilor de către
discipoli, rămân de remarcat pentru anul 2011 activităţile întreprinse de cei care
alcătuiesc Departamentul de Istorie al Facultăţii. Fie că vorbim de stagii de
cercetare în străinătate, de publicarea de volume sau pur şi simplu de participare
la manifestări publice, ele reprezintă acţiuni care nu fac altceva decât să
confirme aplicare temeinică de către magiştrii a principiului humboldtian.

„Studium” – revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie ai Facultăţii de
Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Disponibilă
în format electronic pe site-ul facultăţii la adresa: www.istorie.ugal.ro. Toate informaţiile
electronice din acest material au fost consultate la data de 11 februarie 2012.
2 N. Iorga, Ce înseamnă astăzi condiţia istorică, în „Revista Istorică”, an XXV, nr. 1-3, Datina
Românească, Vălenii de Munte, 1939, p. 2.
3 Vasile Lica, Praefatio, în „Analele Universităţii Dunărea de Jos”, Galaţi, fascicola XIX
Istorie, anul I (2002), nr. 1, Galaţi, p. 2. În format electronic la adresa:
http://www.istorie.ugal.ro/anale/1/100%20PREFATA.pdf.
4 Revistă de cultură regională editată încă din 1929 de un comitet de conducere din care
făceau partea Nae Ionescu, Radu Portocală, Paul Demetriad şi Gh. T. Marinescu, ultimul fiind
liderul mişcării. La acestea colaborau figuri marcante ale vremii, precum N. Iorga sau M.
Sebastian.
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Pe parcursul anului 2011, tinerii membrii ai Departamentului de Istorie
au întreprins campanii de cercetare în locuri şi comunităţi diverse, dar şi de
stabilire de contacte şi relaţii necesare întreprinderii actului de cercetare
academică. De la arhivele şi bibliotecile Regatului Unit, Paris şi până la prea
puţin cercetatele surse documentare disponibile la Odessa şi arhivele vechii
Republici a Ragusei, din Dubrovnik. De asemenea, cronicarul trebuie să
menţioneze lansarea, la începutul acestui an, după multe strădanii din partea
autorilor, a volumului La frontierele civilizaţiilor. Basarabia în contextul
geopolitic, economic, cultural şi religios5, dedicat manifestărilor prilejuite de
sesiunea internaţională desfăşurată în oraşul de la malul Dunării în toamna
anului 2010. De asemenea, nu trebuie uitate premiile obţinute pentru activitatea
desfăşurată în anul precedent, cum ar fi cele ale revistei „Dunărea de Jos”6 din
Galaţi sau distincţiile obţinute de colaboratorii noştri la decernarea Premiilor
Academiei Române7.
De partea cealaltă, manifestările colegiului de redacţiei nu au fost puţine,
iar cea mai animată dintre toate a rămas participarea multora dintre ei la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice8 din luna mai a anului precedent, dar nu
trebuie uitate nici stagiile de săpături arheologice desfăşurate pe şantierele
arheologice de la Negrileşti, Ibida, Argamum sau Noviodunum, din lunile de
vară ale anului precedent9. Cu menţiunea de a aminti conştient doar unele dintre
numeroasele activităţi ale celor care împreună formează Departamentul de
Istorie.
Nu în ultimul rând trebuie să le mulţumesc tuturor care au participat, fie
cât de puţin, la apariţia acestor numere ale revistei noastre, care rămân o
moştenire pentru cei ce vor păşi pe urmele temerarilor din 2011.
Ne rămâne doar să continuăm o lupta începută în urmă cu an. Numai
continuitatea şi respectarea tradiţiei pot construi o societate puternică,
durabilă, în care spiritul solidarităţii10 să domine asupra tendinţei de
individualism, lucru prea des întâlnit printre adepţii muzei Clio.
Cristian CONSTANTIN

Brăila – Galaţi, Februarie 2012

La frontierele civilizaţiilor. Basarabia în contextul geopolitic, economic, cultural şi religios,
Editura Partener – Galaţi University Press, Galaţi, 2011. Volum realizat cu sprijinul
Guvernului României – Departamentului pentru Românii de pretutindeni. Volum disponibil
la
adresa:
http://www.istorie.ugal.ro/ISTORIE/CERCETARE/BASARABIA.pdf
şi:
http://migl.ro/.
6 Premiile revistei „Dunărea de Jos” a Centrului Cultural Dunărea de Jos din Galaţi.
Manifestare promovată şi prezentată de mass-media. Vezi: http://www.viatalibera.ro/caricatura-zilei/26299-ieri-la-centrul-cultural-%E2%80%9Edunarea-dejos%E2%80%9D-premiile-revistei-%E2%80%9Edunarea-de-jos%E2%80%9D.
7 Vezi: http://www.acad.ro/com2011/pag_com11_1215.htm.
8 Vezi mai multe referiri la activităţile desfăşurate de către componenţii Departamentului de
Istorie la adresa: http://www.istorie.ugal.ro/ACTIVITATI.htm.
9 Vezi mai multe informaţii la: http://dekebalos.home.ro/practica.html.
10 Vezi N. Iorga, Individualism şi solidaritate în desvoltare istorie, în „Analele Academiei
Române” Memoriile secţiunii istorice, seria a III-a, tom. XXII, mem. 3, Bucureşti, 1940.
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