
Povestiri întretăiate. Istoria în cheie minoră 

 
 

INTRODUCERE 

 
 
 

Groucho Marx în rolul unui director de hotel  
care a decis schimbarea numerelor camerelor 

Adjunctul (protestând): But think of the confusion! 
Groucho: But think of the fun! 

A Night in Casablanca (1946) 
 

ntroducerile sunt citite, îndeobște, doar de cei care le scriu și de un 
număr limitat de persoane (editorul, câțiva prieteni, câțiva curioși). 

Titlul mai puțin obișnuit ar putea stârni curiozitatea, dar mai probabil 
aceasta se va manifesta, mai curând, prin parcurgerea cuprinsului decât a 
rândurilor de față. Am considerat însă că datorez o explicație prezumti-
vilor cititori și prietenilor care m-au însoțit în această aventură.  

Cuvântul „aventură” nu este întâmplător ales. Istoria este privită în 
România de astăzi ca o disciplină riguroasă și rigidă, contribuția științifică 
fiind considerată mai importantă decât stilul. Or, una dintre ideile de la 
care am pornit a fost că stilul nu este deloc lipsit de importanță. Fără a se 
abate de la canoanele meseriei de istoric, fiecare dintre studiile cuprinse 
în volum încearcă să spună cu har o poveste despre oameni și întâmplări 
din trecut. În acest fel am ajuns la explicarea titlului: Povestiri întretăiate. 
Istoria în „cheie minoră”. Prima parte sugerează că personajul principal al 
cărții este povestirea. Asemenea personajelor din romanul lui Italo 
Calvino, Il castello dei destini incrociati, studiile reunite se întretaie 
urmându-și fiecare calea pe baza nu a cărților de tarot, ci a documentelor 
istorice. Însă, asemenea cărților de tarot, sursele utilizate de istorici sunt 
de cele mai multe ori echivoce permițând o pluralitate de abordări și de 
interpretări. Din acest motiv multe dintre poveștile spuse sunt doar un 
fragment, un  detaliu care ne permite să surprindem realități mult mai 
ample. Destinul unui personaj sau al unei întâmplări fixat într-o primă 
fază de documentele epocii este fixat pentru a doua oară sub pana 
istoricului. Numai că, spre deosebire de prima etapă, a doua imagine este 
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una „mișcătoare”. Același istoric sau un altul  poate relua dintr-o altă 
perspectivă sau cu alte idei și cu concluzii diferite povestea. Ca și 
personajele sau întâmplările la care se referă povestirile au destinul lor.  

Subtitlul este voit peiorativ și reflectă o opinie larg răspândită potrivit 
căreia cavalerii muzei Clio ar trebui să se ocupe doar de „marile proble-
me” ale istoriei omenirii. A polemiza cu o asemenea perspectivă ar fi inu-
til mai ales că, în ultimele decenii, microistoria și istoria culturală au ară-
tat că, subiecte aparent minore, ne pot spune multe despre societățile 
trecute.  

Mai importantă decât polemica ni s-a părut –  tuturor celor care am ales 
să depănăm o poveste în acest volum – modul în care îți construiești un 
subiect și un discurs. Cele paisprezece studii reunite vorbesc, pe rând, 
despre frumusețe, culoare, încoronare și căsătorie, genealogii fantastice, 
reprezentări cartografice neobișnuite, sexualitate și putere, instrumentali-
zarea trecutului, delegitimare, absență și omniprezență, gesturi de sfidare, 
gesturi de prietenie, răufăcători, pirați pedepsiți, respectiv pirați scăpați 
nevătămați.  Subiectele, abordările și stilul sunt diferite, dar relevanța este 
aceeași: indiferent de tema aleasă, povestea spusă a încercat să fie la fel de 
importantă ca istoria. Povestea fără istorie este o operă literară, în timp ce 
istoria fără poveste va fi, mai mereu, o lucrare de consultat, nu de citit.  
Incompatibilitatea dintre cele două este doar aparentă și e nevoie doar de 
găsirea metodei juste pentru a le îngemăna. Motto-ul propus este în acest 
fel sugestiv. Cu toții am încercat să facem acest volum în joacă, fără a ne 
juca însă nici  cu trecutul, nici cu meseria de istoric. 

* 
Volumul ar fi putut cuprinde un număr mai mare de povestiri 

întretăiate. Le mulțumesc tuturor celor care au dorit, dar din diverse 
motive nu au putut contribui pentru sprijinul moral și pentru simpatia cu 
care au privit acest proiect.  Mulțumiri speciale se cuvin Elenei Firea 
pentru sugestiile în privința titlului și, nu în ultimul rând, membrilor 
grupului „colocviilor alternative” care m-au învățat că istoria trebuie 
gândită cu seriozitate și scrisă cu bucurie. În sfârșit este de datoria mea să 
amintesc că această carte a fost realizată în cadrul proiectului CNCS – 
UEFISCDI, IDEI, PN-II-ID PCE–2011–3–0309: Romanian Principalities as 
Frontier Societies and the Late Crusades (15th–16th Centuries). 
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