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ALEXANDRU ZUB, De la istoria critică la criticism (Istoriografia
română la finele secolulu i XIX şi începutul secolului XX), Ed. Academiei

Republicii Socialiste România, Bucure�ti,

1985, 3 12 p.

O sinteză mai mult decît necesară, aproape indispensabilă unei
istoriografii preocupată de modernizar e şi racordare la valorile spiritua
le universale, a fost de curînd oferită de Alexandru Zub. Unul din cei
mai reprezentativi istorici contemporani, cu certă vocaţie de îndrumător,
mobilizator şi înnoitor, cercetătorul ieşean dovedeşte elin nou, altăuri de
marea lui pasiune pentru investigare, veritabile şi indispensabile dispo
n ibilităţi pentru sinteză. Şi această primă observaţie pentru simplul mo
tiv că întreaga producţie cărturărească a lui Al. Zub oferă certitudinea
unor reale intuiţii în depistarea valorilor, a unor cercetări bazate pe o
solidă cultură - pătrunsă de cele mai înalte sensuri umaniste -, căci,
a�a cum dovedeşte şi cartea de faţă, în demersul istoriografic e nevoie,
în primul rînd, de o perspectivă de ansamblu, o confruntare permanentă
cu marile şi cele mai noi producţii din alte zone geografice. Cu alte cu
vinte, Al. Zub are tot ceea ce se poate cere istoricului, şi în primul rînd
un larg orizont teoretic şi metodologie.

Pornind de la premiza, motivată de A. D. Xenopol încă � la sfir�i
tul secolului trecut, că fiecare epocă trebuie s[H?i elaboreze propria sin
teză, pentru simplul motiv că ea reflectă nu numai personalitatea cer
cetatorului, dar şi a unei generaţii, Al. Zub urmăreşte evoluţia spiritu
lu i critic în istoriografia românească începînd de la cea umanistă şi pînJ

la "şcoala nouă" de istorie, grupată în jurul Revistei istorice române.
In mod inevitabil, analiza abordează culmile, corifeii, adepţi ai imperati
vului proclamat de Ranke (adevărul "wie es eigentlich gewesen"), dar n u
0stc> lă�ată d P o parte nici, "modesta l egiune a erudiţilor", a "soldaţilor
de jertfă", cum i-a numit Iorga. Alături de Kogălniceanu, J iasdPu, Xc>no
pol, Iorga, Ondul, Bogdan ş.a., îşi găsesc locul istorici ca Th. Codrescu,
Ghi bănescu, Şt. Orăşanu, P. I. Cernătescu, Bonifaciu Flor es cu G. 1. Io
nescu-Gion, 1. G ăvănescu, P. Hâşcanu, J. Kalinderu, Al. Lapedatu, C .
Moisil , Şt. Meteş şi mulţi alţii.
,

Ar fi imposibil, dar şi nefiresc, de a încerca într-o succintă pre

ze ntare refacerea la parametrii imaginaţi de Al. Zub a întregului peisaj

istoriografic abordat, cu toată complexitatea şi intreplttrunderea de
planuri. Autorul in în discuţie "şcoli ", programe şi strategii, analizează
atitudini, stabileşte repere teoretice şi metodologice, face apel la direc
ţii similare din alte spaţii istoriografice, lansează observaţii , extrage cele
mai fecunde idei din polemicile şi dezbaterile investigate, totul într-o
increngătură
nelor.
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dovedeşte

Evoluţia de la i-. toria

competenţ[l' ş i o bună înţelegere a fpnome

critică la criticismul

i nterbelic, concr<'tizatt1

în cartea lui Al. Zub,este acum un fapt dezvălui t, o materie de rPflec
ţie pentru istoricii contemporani care vor trebui mai mult să se aplece
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asupra propri l'i l or d i scipl i n e, asupra cn·ntualului d(•stin al propriei lor
creaţii.

Lucian Nasta.'iă

ALEXANDHU ZUB,

m ea'", Iaşi, 1986, 278 p.

Cunoaştere dt• slne şi integrare, Ed. >!.l un i

Dacă este să dăm crezare filosofilor - si
. nu avem nici nn motiv
să n-o facem - imaginea culturii la sfîrşit d e veac este dezolantă. "Pe
riferia e peste tot şi centrul nicăieri" reprezintă o constatare gravă (C.
Noica), dar n u mai puţin relevantă pentru o lume care, în ciuda efor
turilor venite din variate direcţii, cultivă mai degrabă particularismele
decît perspectivele ecumenice. Faptul trădează o predispoziţie a epocii
pc care o trăim , unitatea nefiind posibilă fără o adevărată regăsire de
sine a etnosurilor, fără un efort de autodefinire prin convergenţa mai
multor planuri. "Căci nimic nu parc a fi mai important pentru un in
divid sau pentru o etnie, decît să ia cunoştinţă de sine cii mai exact şi
pe acest temei să-şi asigure o integrare armoni oasc"t în lume" mărturi
�eşte A lexandru Zub, istoricul de prestig iu d i n a c;-t ru i ultimi"1 apariţie
editorială (Cunoaştere de sine şi integrare, Editura J unimea, Iaşi, 1 986)
a m ex tra s ac ea s t{\ apre ci ere �i asupra 61reia ne oprim mai jos.
Demersul i-a fost sugerat istoricului ieşean de l ectura g în d u rilo r
lui Vasile Pârvan, cărturarul al cărui crez statornic a fost tocmai ideea
autocunoaşterii noastre ca e tnie , drept condiţie indispensabilă a i n tegră
rii în lume ; şi fa ptul nu este surprinzător, căc i nu există în istoriografia
noastră o m ai d eplină afinitate clcctivă ca între autorul Geticii şi cel
carP i-a conturat pfigia în contemporaneitate. Eseurile, notele şi contri
buţiile reunite sub coperţile noului volum al eruditului cercetător stă
sub semnul acestei obsesii : "a utodefin i rea şi inserţia onorabilă în lum e" .
Astfel, fie că a v o rbit de schimbările survenite î n mentalul colectiv l a
în ceputul epocii moderne (Durată şi identitate), fie a reflectat P<' mar
gi n ea ecourilor externe asupra unor momente se m n i fi cati ve ale deveni
rii noastre cu străin ătatea (Confluenţe, legături) sau a gl osat pe m arg i
nea unor cărţi preocupate de fen o m en ul românesc (Eforturi integratoare),
Al ex a ndr u Zub a relevat fecunditatea unei a tar i teme d i n pcrspPctiva
istoriei c a desfăşura re fenomenologică şi a i s to ri ogra fiei ca reflectare
subiectivă a duratei. Cele " cîteva repere" indicate în lucrare, "oricît de




succ i nte " şi "pro vi zorii " co ns ti t u ie, în i nte nţia autorului, "un pas spre
sistematizare m ai amplă şi un îndemn". Un gînd care vine în consonan
ţ[t cu preocu pări le mai recente ale ist ori ogra fi ei noastre (să ami nt im doar
spria (Românii în istoria universală e di ta tă de istoricii ieşen i) şi la care
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