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Orizonturi din trecut subiecte actuale
Nicolae Iorga menţiona că nu există
practic nici o ştiinţă în care orizontul să nu trebuiască schimbat mai des decît în ştiinţa istoriei. O
explicaţie pertinentă în acest sens este specificul dialecticii vieţii, iar istoria permite o privire
evolutivă a oamenilor înspre ei înşişi. Cu cît mai
multe evenimente au loc într-o unitate de timp,
cu atât mai dinamic pare ritmul vieţii. Transformările perpetue determină vădit schimbarea orizonturilor cristalizate în timp, fenomen ce generează subiecte actuale în literatura istorică. Una
din importantele publicaţii care abordează astfel
de subiecte este Danubius, revistă editată de

Ra f t u l d e s u s
Muzeul de Istorie, Galaţi.
Echipa de redacţie, dirijată de redactorul
responsabil Ştefan Stanciu şi secretarul ştiinţific
Dan Râpă – Buicliu, pledează pentru un concept integral al istoriei românilor. Suma de conţinuturi ale revistei este turnată în patru compartimente: Arheologie - istorie, Bibliografie, Patrimoniu cultural, Muzeografie, publicaţia oferind
spaţii generoase pentru lucrările cercetătorilor
ştiinţifici.
Singura conexiune a cercetătorului cu
trecutul este sursa, izvorul istoric. Se ştie că nu
este posibilă vreo formă de istorie fără studiul
izvoarelor, dar aceasta, ab initio, nu asigură
accesul la trecut, întrucît selectarea, analiza
izvoarelor istorice necesită prudenţă şi o bună
pregătire profesională. Un argument ponderabil
în favoarea profesionalismului este numărul
recent al revistei Danubius (XXIV, 2006), care
conţine studii semnate de autori cu vocaţie, prin
care sînt scoase la lumină multe evenimente ale
trecutului, ele fiind examinate prin prisma documentelor timpului.
Echipei redacţionale i-a reuşit cea mai
bună variantă de structurare a materialelor, respectînd principiile tematic şi cronologic. Primul
compartiment poate fi segmentat, la rîndul său,
în patru părţi: prima conţine articole şi studii
referitoare la descoperirile arheologice pentru
perioada antică, semnate de Costin Croitoru,
Mircea Nicu, Costel Ilie, Gabriel Talmaţchi, a
doua parte se referă la evul mediu. Dan Râpă Buicliu analizează secvenţe din istoria militară
medievală a românilor în relaţiile cu evoluţia
construcţiei politice şi civilizaţiei europene creştine, vorbind şi despre piesele de armament
defensiv, utilizat de români. C. Neagoe abordează un subiect inedit: mercenarii otomani în oştile Ţărilor Române. C. Croitoru, G. Apostu realizează un studiu despre iniţiativele arheologice
reflectate în presa de la mijlocul secolului al XIX
- lea, menţionînd că, prin înfiinţarea unei instituţii muzeale, naţiunea română a fost adusă în
rândul lumii civilizate; partea a III reflectă epoca
modernă. Ştefan Stanciu analizează evenimen-
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tul de la 11 februarie 1866, prin prisma dilemei
„revoluţie sau “lovitură de stat” şi concluzionează că plecarea lui Alexandru Ioan Cuza nu a
exprimat dorinţa naţiunii, ci a fost organizată de
o pătură socială dornică de putere; Elena Ingrid Bahmat analizează perspectivele liberalismului şi liberalilor gălăţeni la sfîrşitul secolului
al XIX – lea. A patra parte conţine secvenţe din
epoca contemporană - Constantin I. Stan apreciază meritele generalului Henri M. Berthelot,
comandant al armatelor aliate de la Dunăre în
1918, iar Sorin Geacu şi Constantin Loghin
urmăresc istoricul organizării pădurilor din sud estul Moldovei.
Într-un articol publicat în compartimentul
Bibliografie, D. Râpă - Buicliu face o analiză a
lucrărilor vechi, contribuind astfel la studierea
bibliografei româneşti vechi.
Compartimentul Patrimoniu cultural conţine următoarele publicaţii: Din corespondenţa
muzicologului Stan Galestan, de D. R. Buzdugan şi I. Capsali; Varia historica(II), de Dan Râpă
- Buicliu -descrierea unei colecţii - armament de
foc portativ, instrumentar medical, artă plastică,
Informaţii istorice privind construirea Palatului
de Justiţie din Galaţi, de Viorica – Steluţa Pisică.
În compartimentul Muzeografie, Sorina
Caloian şi Elena - Ingrid Bahmat semnează
două studii ce conţin informaţii interesante despre educarea adulţilor în istoria societăţii româneşti şi despre arta decorativă din a doua jumătate a sec. al XIX - lea şi prima jumătate a sec.
al XX - lea.
Graţie autorilor revistei Danubius, adevărul istoric depozitat pe orizonturile trecutului
este adus în atenţia publică. Cu siguranţă, ediţiile existente şi cele ce vor urma ale Revistei
Muzeului de Istorie Galaţi Danubius îşi vor găsi
în R. Moldova un număr mare de cititori interesaţi de trecutul neamului românesc.
Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ.
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