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 “Istoria, prin preţuirea oamenilor 

trecutului, îi va ajuta pe aceştia în 

experienţa lor despre alte timpuri şi 

civilizaţii.”  

(Thomas Jefferson) 

 

 

Moderatori:  

 

 S. Briceag, conf. univ. dr. 

  M. Corcevoi, lect. univ 
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ARGUMENTE PENTRU 

CUNOAȘTERE 

 
1. Istoria reprezintă o cheie pentru a 

înţelege şi descifra viitorul 

 

Sigmund Freud (1927-1961) a menţionat în 

cartea „ Viitorul unei iluzii” că “(cu cît) ştim mai 

puţine despre trecut şi prezent, cu atît mai 

nesigură va fi judecata noastră despre viitor”. 

 

 

2. Istoria reprezintă o contribuţie la 

educaţie 

 

Robert I. Watson (1966), un cunoscut istoric al 

psihologiei, remarca odată că istoria ajută la 

depăşirea “prejudecăţilor înguste, provinciale, de 

clasă, sau regionale.” Un avantaj al istoriei este 

că ajută omul să se integreze şi să-şi creeze o 

viziune a vieţii imposibilă prin alte mijloace.  

 

 

 

 

 

 

3. Istoria susţine modestia 

 

Avem un avantaj faţă de cei care au trăit înaintea 

noastră deoarece ne putem baza pe cunoştinţele 

şi descoperirile din trecut, putînd astfel evita 

repetarea inutilă a greşelilor din trecut.  

 

4. Istoria ne învaţă un scepticism benefic 

 

Istoria ne învaţă să nu ne încredem în idei 

măreţe, constituindu-se ca unică definiţie. Istoria 

ne poate ajuta să ne eliberăm de ideile impuse de 

modă. Putem spera că o cunoaştere a istoriei ne 

poate face mai puţin creduli. 

 

5. Cunoaşterea istoriei influenţează procesele 

psihice umane 

 

Cunoaşterea istoriei, ne face să privim obiectiv 

nu numai obiectivele noastre, ci şi propria 

gîndire. Istoria constituie o premisă pentru 

observarea erorilor celorlalţi, dar ne poate ajuta 

şi pe noi să gîndim obiectiv. Dacă ignorăm 

importanţa istoriei, va trebui să rezolvăm 

aceleaşi probleme din nou. 
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