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O REVISTĂ DE ISTORIE LA SEMICENTENAR 

 

 
O veche cutumă academică face ca revistele de caracter științific să-și marcheze 

traseul, din când în când, la intervale menite a înlesni, eventual, estimări bilanțiere. Nu 

este cazul de față. Organ al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Anuarul omonim a 

avut soarta acestuia, schimbându-și titlul odată cu numele instituției. 

Creat în 1991, prin transformarea Seminarului de Istoria Românilor de la 

Universitatea din Iași în Institutul de Istoria Românilor „A. D. Xenopol”, actualul 

așezământ a cunoscut diverse avataruri, schimbându-și numele și publicația potrivit cu 

împrejurările social-politice. Moartea intempestivă a fondatorului, Ilie Minea, care 

făcuse din revista „Cercetări istorice” organul de expresie al institutului fondat, a adus o 

primă schimbare, inițiată de noul director, Alexandru V. Boldur, care a făcut ca numele 

respectiv să fie modificat: Institutul de Istorie Națională „A. D. Xenopol”, epitetul 

națională fiind un mod de adecvare la situația geopolitică a momentului. Revista a 

suferit și ea o schimbare de titlu, devenind pentru un timp „Studii și cercetări istorice”, 

cu elemente de renovație programatică, stopate brusc, în 1949, prin reorganizarea 

Academiei Române și a institutelor din subordine
1
. 

Istoriografia a cunoscut, atunci, în anii stalinismului cultural, o perioadă foarte 

grea, lesne de sesizat și în publicațiile de resort, aduse îndeobște la unison, sub bagheta 

celui care avea misiunea să controleze partinic domeniul: Mihail Roller. Însă și atunci s-au 

putut realiza unele lucrări de seamă, îndeosebi în zona instrumentarului
2
. Este un fapt 

admis că, în pofida ingerințelor de tot felul, istoriografia „s-a îmbogățit enorm, în ciuda 

piedicilor puse, prin contribuții speciale, chiar prin sinteza materialelor realizate 

anterior, datorită eforturilor a numeroși istorici români, din diverse generații, de la cei 

mai vrednici care au dispărut din viață până la cei mai tineri care se formează sub ochii 

noștri”, după cum sesiza istoricul Șerban Papacostea într-un dialog memorabil cu Pavel 

Chihaia, confratele din exil
3
. 

Se poate afirma că la Iași s-a produs apoi un reviriment în cercetarea istorică, la 

începutul anilor ’60, pe seama destinderii inițiate de regim, în sensul reconsiderării 

relațiilor cu Uniunea Sovietică și ipso facto cu lumea apuseană. S-a putut scrie atunci, în 

vechea metropolă moldavă, puțin mai liber, mai firesc, față de lucrările emise în alte 

centre. Rezultă acest lucru și din analiza oricât de sumară a textelor publicate în 

                                                           
1 Asupra contextului în ansamblu, vezi Alexandru Zub, Contribuții ieșene la istoria culturii naționale, 

în AIIAI, XIX, 1982, p. 9-24. 
2 Cf. Florin Constantiniu, De la Răutu și Roller la Mușat și Ardeleanu, București, Editura Enci-

clopedică, 2007. 
3 Pavel Chihaia, Fața cernită a libertății. 20 de convorbiri la „Europa liberă”, București, Jurnalul 

literar, 1991, p. 13. 
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„Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie”, pus din nou sub patronajul postum al lui 

A. D. Xenopol. 

Primul tom din seria ajunsă acum cincantenară a ieșit în 1964, așadar la două 

decenii după evenimentele care au dus la emergența „dictaturii proletariatului” în 

România. O coincidență nu lipsită de tâlc a făcut ca „Anuarul Institutului de Istorie și 

Arheologie”, cum s-a numit inițial (numele de „A. D. Xenopol” se va adăuga de la 

tomul IV înainte), să apară tocmai în anul când regimul „democrat-popular” iniția o 

schimbare semnificativă în politica externă, prin acea Declarație din Aprilie, fără ca 

acest fapt să determine momentan și nuanțe specifice în discursul istoric. Articolul de 

fond din tomul I evoca e.g., fără semnătură, „a XX-a aniversare a eliberării patriei 

noastre”, spre a elogia „minunatele realizări dobândite sub conducerea înțeleaptă a 

PMR”. Redactor responsabil era modernistul Val. Popovici, iar secretar științific 

eminentul istoric L. Boicu, înlocuit în 1967 cu I. Caproșu, care avea să rămână în 

funcție multă vreme, până la integrarea sa în corpul didactic universitar. Cu tomul IV, 

„Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie «A. D. Xenopol»” intra într-o nouă fază, 

una de extensie cvasi continuă a publicației, asigurată și de alți secretari de redacție, 

îndeosebi de L. Șimanschi și Ștefan S. Gorovei. „Anuarul Institutului de Istorie și 

Arheologie” și-a dobândit, în timp, un prestigiu științific de care a profitat spre a-și 

extinde aria colaboratorilor, în țară și în străinătate, ca și iradiația socio-culturală. 

În această situație l-a găsit schimbarea de regim din Decembrie ’89, moment după 

care au survenit prefaceri analoage și în cercetarea istorică. Secția de arheologie a 

devenit institut autonom, iar partea mai nouă Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, 

diminuat și acesta prin detașarea unui alt grup spre a forma Centrul de Istorie și 

Civilizație Europeană. 

Convulsiile social-politice care au urmat după schimbarea bruscă de sistem au 

afectat considerabil activitatea Institutului ieșean, pus în situația de a căuta mijloace noi 

de adecvație la împrejurări. S-a creat, de aceea, o Fundație Academică „A. D. Xenopol”, 

menită a sprijini proiectele celor interesați, cu un buletin conex, „Xenopoliana”, conceput 

ca mijloc de stimulare a reflecției istorice, îndeosebi a tinerilor interesați de studiul 

trecutului. S-au publicat astfel 15 volume, pe diverse teme: Discurs istoric și integrare (I); 

Postmodernism, postcomunism, postistorie (II); Învățământul istoric azi (III); Elitele: 

repere, secvențe, controverse (IV); Naționalism, etnicitate, minorități (V); Modernizare 

în spațiul românesc (VI1); Istoria ca discurs demistificator (VI2); Comunismul în 

România: ideologie, întemeieri, dileme (VII1); Confesiune, societate, națiune (VII2); 

Istorie și identitate (VIII); Discursul istoric la început de secol și de mileniu (IX); 

Istoria culturală astăzi (X); Istorie și societate după 1970 (XI1); Memorie și uitare în 

istorie (XI2); A scrie și a citi. Practici, simboluri, tipuri de lectură (XII); Liberalismul 

românesc. Tendinţe, structuri, personalităţi (XIII); Ritualuri politice în România 

modernă (XIV); Pour une histoire culturelle de la mort. Perspectives ouest- et est-

européennes (XV). Se poate deduce din simpla înșiruire de teme vastul orizont teoretic 

și de metodă în care s-a derulat munca de cercetare la Institutul de Istorie ieșean, institut 

ai cărui membri, trebuie spus, au luat parte concomitent și la editarea revistei „Studia et 

Acta Iudaeorum Romaniae”, ca și la unele serii tematice: Biblioteca Fundației Academice 

„A. D. Xenopol”; Bibliotheca Historiae Universalis; Restitutio Historiographica. 

Anuarul însuși a fost structurat la rândul său pe teme, ținându-se cont de 

preocupările existente în comunitatea academică respectivă, ca și de orientările ce se 

degajau din analiza bibliografiei străine. Spiritul critic, mereu prezent, a continuat să se 

exercite încă mai ferm în noile condiții, spirit stimulat de vechi tradiții locale, dar și de 
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contactele asidue cu școli istorice din lumea apuseană. Nu se poate face, pe loc, o 

analiză mai detaliată, însă ea ar fi nespus de utilă noilor serii de studioși ai trecutului. 

Pentru primii ani de tranziție s-au tipărit deja două fascicole de prezentare a 

Institutului
4
, cu date „tehnice” despre ceea ce numeam „faza postcomunistă a acestui 

așezământ”, inițiativă necontinuată însă în anii următori, deși se admitea că e necesar să 

existe cât mai multe instrumente de acest fel
5
. 

Într-o lume stând sub semnul determinărilor cantitative, cifra 50, pusă acum pe 

frontispiciul noului volum din „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, s-ar 

putea să nu însemne mare lucru. Ea constituie însă, cel puțin pentru breasla care l-a 

produs, un semn de continuitate a strădaniei profesionale, pe linia unei tendințe ce se 

confundă, cumva, cu istoriografia însăși. 

 

Alexandru Zub
*
 

 

 

                                                           
4 Mihai-Ștefan Ceaușu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iași, 1990-2000, Iași, Fundația 

Academică „A. D. Xenopol” (FAX), 2001; idem, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iași, 2001-2002, Iași, 

FAX, 2003. Date esențiale, de natură tehnică, se pot regăsi în idem, op. cit., 2001, p. 1-17. 
5 Alexandru Zub, În loc de prefață, în Mihai-Ștefan Ceaușu, op. cit., 2001, p. 7-8. 
* Academician, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române – Filiala Iaşi. 


