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Edward Muir, Ritual in Early Modern 
Europe, Cambridge University Press, 
1999, 291 p.

Edward Muir este profesor de istorie la 
Northwestern University, Illinois din 1993, 
fiind specialist în istorie italiană, 
mai ales în Renaştere şi Reformă. 

A publicat mai multe cărţi 
printre care: Civic Ritual in 
Renaissance Venice, (1981), 
Mad Blood Stirring: Vendetta 
and Factions in Friuli during 
t h e  Re n a i s s a n c e  ( 1 9 9 3 ) , 
History of crime (1994). A scris 
numeroase articole în reviste 
şi dicţionare enciclopedice în 
engleză şi italiană. Profesorul 
Muir îndeplineşte mai multe 
funcţii la Institutul pentru Studii Avansate 
de la Princeton University, la Institutul Folger 
al Bibliotecii Folger Shakespeare şi la Centrul 
Naţional de Umanistică. Este membru al 
Asociaţiei Istorice Americane, al Societăţii 
Renaşterii în America, al Societăţii pentru 
Studii Istorice Italiene şi al Societăţii pentru 
Cercetarea Reformei.

Cea mai recentă carte pe care a publicat-o 
este Ritual in Early Modern Europe, apărută 
în seria New Approaches in European History, 
serie publicată de Cambridge University Press. 
Substanţa narativă a cărţii este organizată în 
trei părţi care cuprind fiecare “mini-capitole” 
despre o problemă sau alta. Părţile mari ale 
cărţii tratează: Momentul ritualic (partea I), 
Ritualuri ale corpului (partea a II-a) şi Ritual 
şi Reprezentare (partea a III-a). În partea 
introductivă, Introduction: what is a ritual?, 
autorul încearcă să definească ritualul, trecând 
prin analiza diferiţilor teoreticieni care s-au 
ocupat de acest subiect (Emile Durkheim, 
David Kertzer, Max Gluckman, Victor Turner, 
Claude Levi-Strauss). Definiţia pe care o 

propune Muir în urma acestei analize este 
aceea că “ritualul este o activitate socială 
repetitivă, standardizată, un model sau o 
oglindă, iar sensul lui este inerent ambiguu” 
(p. 3). Unii oameni de ştiinţă îl văd ca pe 
un comportament, alţii ca pe un act care 

creează solidaritatea socială sau 
formele de identităţi sociale; 
alţii îl discută ca pe un tip de 
comunicare ce permite oame-
nilor să spună poveşti despre 
ei înşişi; alţii văd ritualul ca pe 
un spectacol creat colectiv, ca 
pe nişte practici specifice care 
construiesc, menţin şi modifică 
societatea. Pentru profesorul 
Muir, problema nu este care ar 
fi definiţia exactă a cuvântului 
“ritual”, ci cum poate fi elaborat 

acest concept astfel încât să poată fi folosit 
în analize, adică să aibă o valoare euristică. 
Scopul său nu este însă acela de a explica 
ritualul într-un mod aplicabil universal, ci 
acela de a examina riturile în situaţia istorică 
particulară a Europei creştine între 1400-
1700, o perioadă dominată de intensitatea 
controverselor religioase ce au dominat atât 
viaţa publică, cât şi cea privată. Perioada 
pre-modernă a fost, de asemenea, un moment 
crucial în istoria teoriei ritualului, care abia 
acum a început să fie înţeles ca o legătură 
între comportamentul uman şi semnificaţie. 

În prima parte a cărţii, intitulată “Momentul 
ritualic”, autorul tratează ca “momente 
ritualice” riturile de trecere şi calendarul 
ritualic prin prisma conceptului de “timp”. 
Atributele timpului în ritualurile tradiţionale 
pot fi numite “momente ritualice”, căci includ 
“trecere”, adică naşte-rea şi botezul, tranziţia 
către un nou status social, de exemplu, 
casătoria, statutul de mamă sau de văduvă 
sau moartea. Conform lui Arnold van Gennep, 
citat de Muir (p. 19), aceste rituri urmează 

Caiete de antropologie istorică, anul I, nr. 1, ianuarie-iunie 2002, pp. 125-162



126

trei faze distincte, corespunzătoare fiecare 
câte unui tip de ritualuri: prima, separarea, 
adică starea iniţială a individului (rituri 
preliminarii), a doua, tranziţia, care suspenda 
fiinţa umană între poziţia veche şi cea nouă 
(rituri liminarii); iar a treia, agregarea, care 
aducea subiectul într-o stare nouă, îi conferea 
un nou statut social (rituri post-liminarii). 
Pe lângă aceste ritualuri, momentul ritualic 
poate fi văzut şi în trecerea calendaristică 
sau liturgică a timpului anual, saptămânal, 
zilnic sau în cicluri orare. 

În a doua parte a cărţii, Edward Muir 
examinează ritualurile care implică corpul 
uman, vocabularul şi gesturile care constitue 
habitatul practicii tradiţionale creştine. Pe 
parcursul epocii pre-moderne ritualurile 
s-au bifurcat în asociaţii cu corpul “de sus”, 
raţional, asociat moravurilor, cumpătării, 
mai ales in cele 40 de zile dinaintea Paştilor, 
dedicate penitenţei şi comemorării lui 
Isus şi corpul “de jos”, pasional, asociat 
carnava-lului, cu conotaţii de plăceri falice 
şi fertilitate, la care se adaugă dorinţa pentru 
risc, competiţie şi joc teatral, toate atribute 
ale pasionalului. Vorbim aşadar, de o radicală 
diviziune a părţilor corpului care semnifică 
valorile sociale contrastante şi a avut stricte 
implicaţii asupra conştiinţei moderne. 
“Lupta” dintre corpul “de sus” şi corpul “de 
jos”, dintre plăcerea senzuală şi cumpătare 
devine o festivitate majoră, literară şi o temă 
teatrală în timpul Renaşterii. La cel mai 
rudimentar nivel, dihotomia dintre cele două 
părţi ale corpului a fost reprezentată complet 
prin comportamentul ritualic competitiv şi 
gesturile formalizate ale corpului ca eticheta 
cinei, a curtării dintre sexe, a jocului şi a luptei.

Partea a treia a cărţii se opreşte asupra 
discursului Reformei care a avut ca opoziţie 
extremă  în doctrina prezenţei, teoria 
reprezentării. Reforma însăşi a însemnat o 
revoluţie în teoria ritualului tocmai pentru 
că prin ea s-a făcut trecerea de la prezenţă 
la reprezentare. Reforma Protestantă din 

secolul al XVI-lea constituie un asalt teoretic 
masiv împotriva mai multor practici ale 
ritualu-rilor, întrucât reformatorii încercau 
să înlocuiască sacramentele cu autoritatea 
Scripturii. Totuşi, când intelectualii au 
încercat să discrediteze puterea ritualurilor, 
practicanţii lor au îndurat mai mult ca 
niciodată. Ritualurile coagulează împreună 
toate aceste părţi ale societăţii şi leagă astfel 
miturile sociale fragmentate. Edward Muir 
susţine că Reforma din secolul al XVI-lea 
nu a fost doar o revoluţie în teoria ritualului, 
ci a fost ea însăşi un proces ritualic. Pentru 
a dovedi acest lucru, autorul examinează 
efectele Reformei asupra variatelor rituri de 
trecere începând cu naşterea, trecând prin 
botez, căsătorie şi moarte.

Vorbim deci, în ultima parte a cărţii, de 
geneza teoriei reprezentării şi de implicaţiile 
ei în practicile religioase ale protestanţilor, 
ortodocşilor sau catolicilor reformaţi. Doctrina 
prezenţei expusă de autor înseamnă, de fapt, 
înţelegerea spaţiului şi a timpului şi asta 
pentru că riturile fac ceva prezent. Ceva este 
“prezent” prin faptul că este aici, acum şi nu 
este prezent prin faptul că nu este aici, acum. 
Conform acestei teorii, ceea ce era prezent în 
ritual era corpul, indiferent că era corpul unui 
copil la botez, corpul lui Cristos în Euharistie, 
sau corpul regelui la intrarea triumfală în 
oraş. În opinia reformatorilor care au expus 
o formă sau alta a acestei teorii, ritualurile nu 
trebuiau înţelese ca un fel de comportament 
ce creează prezenţe şi stări de a fi, ci ca un 
aspect al limbii care comunică înţelesuri. 
Sensibilitatea faţă de comporta-mentul ritualic 
a stimulat dezbaterea teoretică despre prezenţă 
şi reprezentare, a intensificat, de asemenea, 
afirmaţiile împotriva evreilor şi a presupuselor 
vrăjitoare care practicau ritualuri anti-creştine. 
În final, autorul pune în discuţie ritualurile 
civice şi cele regale. Ambele ritualuri, şi 
cel civic şi cel regal, revelează o luptă între 
conceptele de prezenţă şi reprezentare, mai 
ales în modelarea conceptului critic de “corp 
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politic”, dacă îl înţelegem pe acesta ca fiind 
corpul cetăţenilor sau corpul regelui.

Teoria reprezentării are un lung şi distins 
arbore genealogic, începând cu Platon până 
la teoria literară contemporană. Totuşi, 
această hermeneutică a ritualului devine larg 
răspândită la un anumit moment în istorie 
ca produs, nu doar ca revoluţie conceptuală, 
dar şi ca o religie imensă şi o luptă politică 
deasupra problemelor de autoritate şi libertate. 
A suprapune opiniile despre ritual nu este 
doar un exerciţiu intelectual, ci şi o cale de 
stabilire, refuzare sau reformare a autorităţii. 
Toate răspunsurile la întrebarea “ce sunt 
riturile şi ce fac ele” vor fi atinse inevitabil 
de vicisitudinile puterii şi politicii.

Cartea profesorului Muir este primul studiu 
comprehensiv al ritualurilor din Europa pre-
modernă şi din istoria bisericii în aceeaşi 
perioadă, explicând conceptele de ritual, 
rituri şi ceremonii, ritualism. Edward Muir 
argumentează că între 1400 şi 1700 a avut 
loc o revoluţie în teoria ritualurilor care a 
transformat complet concepţiile cu privire la 
timp, corp şi prezenţa forţelor spirituale în 
lume. Această lucrare de sinteză trage o linie în 
cercetările istorice inspirate din antropologia 
extensivă care au fost publicate în ultimii 30 
de ani şi accentuează persistenţa practicilor 
ritualului creştin tradiţional chiar dacă elitele 
educate au încercat să privilegieze raţiunea 
deasupra pasiunii, interpretarea textuală 
deasupra acţiunii rituale, şi corectitudinea 
morală personală deasupra accesului câştigat 
la puterile supranaturale. Temele discutate 
de Edward Muir sunt cuprinzătoare şi includ 
rituri de trecere, festivităţi carnavaleşti, 
Reforma protestantă şi Contrareforma catolică, 
precum şi ritualurile anti-creştine ale evreilor 
şi vrăjitoarelor. 

În epilogul cărţii, autorul trece în revistă 
evoluţia cuvântului “ritual” şi a semnificaţiei 
acestuia după perioada pre-modernă până în 
zilele noastre. Astfel în secolul 18, “ritualul” 
era considerat un cuvânt murdar, care implica 

nesinceritate şi formalitate goală, o antiteză 
între spontaneitate şi autenticitate. Gânditorii 
modernişti ca Herbert Spencer sau Max 
Weber au introdus ipoteza conform căreia 
comportamentul ritualic era incompatibil cu 
valorile moderne şi că numărul ritualurilor 
practicate declina societatea europeană 
implicată în modernitate. Edward Muir 
combate această ipoteză, spunând că ea este 
greşită pentru că toate societăţile se susţin 
şi îşi reprezintă idealurile prin ritualuri. 
Cantitatea ritualurilor în cultura occidentală 
nu a declinat atât de mult, încât natura 
ritualului să fie schimbată, ci s-a schimbat 
ca urmare a revoluţiei ritualului în istoria 
pre-modernă europeană. Odată răspândite, 
riturile de trecere creştine, calendarul 
liturgic, procesiunile carnavaleşti, formali-
tatea moravurilor de curtare, prezentarea 
euharistică a lui Dumnezeu către umanitate 
şi reprezentarea teatrală a autorităţii regale, 
au deschis larg calea către alte tipuri de 
evenimente publice ritualizate din zilele 
noastre - celebrările zilelor de naştere şi 
aniversările, festivalurile muzicale, transmi-
siunile sportive, serviciile religioase televi-
zate, vacanţele patriotice evangheliste, 
convenţiile partidelor politice, toate acestea 
conduse de promotori profesionali şi de 
consultanţi de imagine. Comercializarea 
şi profesionalizarea au înlocuit liturghia şi 
predica, dar cineva care a simţit un fior, o 
emoţie în timpul unei manifestări colective, 
un concert sau un meci de fotbal, a particiapt 
la un fel de experienţă rituală, însă fără 
bogata tradiţie teologicală care să-l explice. 
Astfel, conchide profesorul Muir, cantitatea 
ritualurilor nu a declinat, doar statutul lor în 
societate şi abilitatea lor de a prezenta sacrul 
au fost radical demontate ca o consecinţă a 
disputelor rituale din epoca pre-modernă. 
Disputa ritualică din secolul 16 a luat forma 
dezbaterii despre orice ritual care prezenta 
ceva, corpul lui Crist sau al regelui, ori doar 
reprezentarea lui Dumnezeu sau a regelui. 
Această dispută a scos în evidenţă secvenţa 
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cronologică a secolelor 16-17 ca fiind cea 
mai crucială epocă din istoria occidentală 
pentru transformarea şi înţelegerea ritualului. 
Concluzia lui Muir: “dacă societăţile cer 
ritualuri, atunci schimbarea societăţii va 
produce schimbarea ritualurilor” (p. 274). 
Ritualurile culturii moderne de masă au creat 
un sens schimbător şi tranşant al sacrului, 
acum investit în ideologiile politice de 
moment, dragostea romantică a naturii, lideri 

carismatici, naţionalism zornăitor, domesti-
citate idealizată, culte, fad, efemer, confuzie. 

Din punctul de vedere al stilului, cartea este 
coerentă, lizibilă şi stimulativă. Ea apare ca 
o introducere într-o topică cuprinzătoare ce 
formează o parte a noii istorii a sensibi-lităţii, 
a emoţiilor şi a experienţei care ocupă acum 
atenţia celor mai mulţi istorici moderni. 

Dorina Surd
***

Ligia Livadă-Cadeschi, De la milă 
la filantropie. Instituţii de asistare 
a săracilor din Ţara Românească 
şi Moldova în secolul al XVIII-lea, 
Bucureşti, Editura Nemira, 2001, 256 p.

Sărăcia ca obiect istoriografic a devenit 
de aproape trei decenii o prezenţă în aria de 
cercetare a specialiştilor euro-peni, succesul 
temei datorând mult unor nume 
ca Michel Mollat sau Bronislaw 
Geremek. 

În istoriografia românească 
subiectul n-a beneficiat de o 
abordare serioasă (a se vedea 
cap. I, nota 21, p. 17), dificultăţile 
datorându-se atât rarităţii surse-
lor, mai ales pentru perioada 
anterioară secolului al XVIII-
lea, impreciziei terminologice 
din documentele păstrate, cât 
şi unei anumite obscurităţi faţă 
de prezenţa săracului, ceea ce 
ridică problema alegerii celor mai potrivite 
metodologii de cercetare.

Din această cauză credem că demersul 
temerar al Ligiei Livadă-Cadeschi merită toată 
atenţia, d-sa demonstrând că în ciuda acestor 
obstacole un studiu asupra sărăciei, fie şi 
dintr-o perspectivă specială (asistenţa acordată 
săracilor la cumpăna dintre tradiţional şi 
modern în Ţara Românească şi Moldova), 
poate fi posibil şi profitabil.

Autoarea a preferat să acţioneze pe un 
teritoriu relativ sigur, plecând de la un corpus 
unitar de surse, actele de cancelarie, ceea ce 
în principal înseamnă reconstituirea viziunii 
puterii asupra sărăciei. Dacă ţinem cont de 
poziţia principelui în societatea românească, 
de implicarea sa în activitatea de organizare 
şi sprijinire a asistenţei acordate săracilor, 
aşa cum reiese şi din paginile acestei cărţi, 

opţiunea autoarei poate fi mai 
uşor înţeleasă. De altfel, ori de 
câte ori a fost cazul, pentru a 
oferi o imagine cât mai amplă, nu 
au fost neglijate nici mărturiile 
unor călători străini, cronici, 
testa-mente, texte juridice, 
parenetice şi religioase. Intervalul 
crono-logic ales este cel al unui 
lung secol al XVIII-lea (a doua 
jumătate a sec. XVII – primele 
trei decenii ale sec. XIX), uneori 
depăşit atunci când se încearcă 
construirea unui cadru compa-
rativ european sau urmărirea 

evoluţiei unor instituţii caritabile româneşti.
Structurată în opt capitole dense, cu o 

bibliografie consistentă ataşată la final, 
lucrarea tratează o serie de aspecte care merg 
de la reconstituirea unui cadru instituţional 
de funcţionare a acestei asistenţe («departa-
mente» speciale, mânăstiri, spitale), până 
la surprinderea atitudinilor princiare şi nu 
numai faţă de diferitele categorii de săraci, 
insistând pe cât posibil şi asupra motivaţiilor 

Ligia Livadă-Cadeschi

De la milă la filantropie.
Instituţii de asistare 
a săracilor din Ţara 

Romînească şi Moldova în 

secolul al VIII-lea

Nemira
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mai profunde care stau în spatele acestor 
gesturi. Deşi istoria socială este cea de la 
care se revendică, lucrarea transgresează de 
multe ori spaţiul spre istoria mentalităţilor, 
în ciuda prudenţei manifestate de autoare 
(altfel familiarizată cu bibliografia franceză 
de specialitate).

După  preciză r i le  metodologice  ş i 
istoriografice de rigoare (Săracul. O temă 
istoriografică, p. 5-18), autoarea reconstituie 
cadrul istoric şi principalele sale trăsături care 
au avut impact asupra evoluţiei sărăciei şi a 
statutului săracului (Societatea românească la 
începutul timpurilor moderne, p. 19-76). Sunt 
avute în vedere conjuncturile nefavorabile 
(războaie, epidemii, calamităţi), presiunea 
fiscală (externă şi internă), deplasările 
de populaţie, politica preţurilor, evoluţia 
structurilor sociale. Am menţionat doar câţiva 
dintre factorii care sunt implicaţi în schiţarea 
unui tablou al sărăciei. Autoarea demonstrează 
că dacă sărăcia este endemică în societatea 
românească a perioadei, în lumea rurală 
frecventa ei afişare, în strânsă legătură cu 
dezinteresul ţăranului pentru un randament 
sporit al lucrului său, are un rol protector în 
faţa unei fiscalităţi excesive.

O utilă analiză a vocabularului referitor la 
sărac constituie subiectul capitolului al III-
lea (O istorie a cuvântului sărac. O anchetă 
terminologică, p. 77-98). Autoarea îşi începe 
analiza pornind de la primele menţionări 
medievale din secolul XV (termenii slavoni 
sirac-siromah cărora Constantin Giurescu le 
dedicase un studiu special în 1927) şi continuă 
cu urmărirea evoluţiei semantice a cuvintelor 
mişel-calic, nevolnic, haimana, crai, inclusiv 
a realităţilor sociale, nu uşor de reconstituit, 
la care aceşti se raportează. De exemplu, dacă 
mişel era iniţial sinonim cu lepros, ulterior, 
în secolul XVII, deopotrivă cu termenul de 
calic, desemna tot mai frecvent pe cei aflaţi la 
periferia societăţii urbane, cerşetori, invalizi, 
pentru ca la începutul sec. XIX el să se 
peiorativizeze, fiind înlocuit cu cel de cerşetor. 

Cât priveşte sărăciţii din categoriile înstărite, 
mai ales cei aparţinând boierimii, aceştia pot 
fi identificaţi în general la adăpostul unor 
termeni (“obraze scăpătate şi neputincioase”, 
“deosebite feţe sărace” etc.) care le asigură 
anonimatul şi protecţia în faţa declasării, 
ceea ce ar presupune recunoaşterea publică 
a imposibilităţii de a trăi conform rangului 
din veniturile personale. Semnificativă ni 
se pare schimbarea de la începutul secolului 
al XIX-lea, când termenii care fac trimitere 
la săraci se peiorativizează. Rezultat al unei 
transformări de mentalitate, procesul se 
explică prin asocierea frecventă a săracului 
cu acte de delincvenţă care fac automat din 
vagabond şi tâlhar nişte excluşi şi, totodată, 
corespunde unei certe deprecieri a condiţiei 
săracului care nu mai este un “bolnav sfânt”.

Gestul caritabil, fie în varianta sa individuală, 
fie în cea instituţionalizată (Biserica, domnia) 
este plasat într-un spaţiu delimitat de tradiţia 
creştină a ajutorării aproapelui şi de filantropia 
specifică Luminilor care insistă pe asigurarea 
fericirii tuturor cetăţenilor unui stat (ultimul 
caz). Capitolul IV este dedicat analizării 
tuturor acestor ipostaze (Biserica, Prinţul, 
Individul. Trei ipostaze ale gestului caritabil, 
p. 99-137). Asistarea săracilor este văzută 
în primul rând ca o activitate a Bisericii 
prin aşezămintele sale caritabile, ea fiind 
şi principala instituţie de distribuire a 
milosteniei. 

O discuţie aparte priveşte gestul caritabil ca 
atribut al principelui. Autoarea reconstituie 
cele două modele care şi-au pus amprenta 
asupra sa: modelul imperial bizantin bazat 
pe filantropie, înţeleasă ca atribut divin, 
respectiv modelul filantropiei Luminilor care 
promovează asigurarea fericirii şi utilitatea 
socială a binelui. Dacă primul model este 
fundamentat şi de prescripţiile din literatura 
parenetică românească (Învăţăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul său Teodosie, Sfaturile 
lui Matei al Mirelor către Alexandru Iliaş), 
referitoare la milostenie ca atribut al bunului 
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prinţ, un rol important în exercitarea acestei 
funcţii revenind activităţii de ctitorire şi 
sprijinire a bisericilor şi mânăstirilor, cel 
de-al doilea este uşor sesizabil în preambulul 
actelor de cancelarie (p. 120). De preocupările 
moderne, de factură iluministă, ale principilor 
fanarioţi se leagă şi înfiinţarea unor instituţii 
care să se ocupe de săraci, cum este cazul 
Epitropiei Obşteşti din 1775 sau Cutia Milelor, 
precum şi prescrierea comportamentului care 
trebuie adoptat faţă de aceştia. Suntem de 
acord cu opinia exprimată că această grijă 
excesivă a principilor români, mai ales de 
la sfârşitul secolului XVIII, se află în strânsă 
legătură cu încercările unui stat modern de 
a exercita un control eficace asupra tuturor 
categoriilor sociale. Ajutorarea intrafamilială, 
asistenţa acordată de bresle proprilor membri, 
valoarea simbolică a pomenii în comunitatea 
tradiţională, semnificaţia praznicului sau 
prescripţiile testamentare sunt în egală măsură 
aspecte asupra cărora se opreşte autoarea.  

Indiferent de unde pleacă gestul caritabil, 
Ligia Livadă Cadeschi arată că motivaţia 
religioasă este predominantă. În acest context, 
«însăşi filantropia iluministă a principilor 
fanarioţi nu se detaşează fundamental de 
justificarea religioasă a grijii şi iubirii pentru 
celălalt» (p. 132). 

Formele de organizare ale săracilor în 
bresle, modul în care autoritatea princiară se 
implică în reglementarea statutului săracilor 
valizi şi a celor invalizi, interzicerea expresă 
a cerşitului în spaţiile publice începând cu 
ultimele decenii ale sec. XVIII, constituie 
subiectul unui alt capitol (Breslele de calici. 
Cerşetorii şi vagabonzii, p.138-166). Dacă 
domnia tolera ca unele centre urbane, precum 
Iaşi, Roman, dar şi Câmpulung, Bucureşti, 
să găzduiască comunităţi organi-zate de 
calici, nu acelaşi lucru se poate spune despre 
cerşetor perceput uneori ca un pericol social 
(vehiculator de molimi, turbulent, vagabond). 
Între Uliţa calicilor, ca topos cu identitate 
specifică, “o încercare de izolare a cerşetoriei 

profesioniste, dar şi una de integrare socială a 
acesteia” (p. 140) şi Curtea Veche la Bucureşti 
(un corespondent românesc pentru pariziana 
Curte a Miracolelor), este, evident, o diferenţă, 
accentuată şi de privirea severă a puterii. 
Eliminarea cerşetorului din spaţiul public 
devine o constantă a politicii principilor 
fanarioţi chiar dacă rezultatele nu sunt 
întotdeauna de durată. Măsurile iniţiate după 
1780 îi vizează în primul rând pe cerşetorii 
valizi a căror utilitate socială începe să stea 
sub semnul întrebării, în timp ce cerşetorii 
invalizi urmau să fie repartizaţi la mânăstiri, 
cu sprijinul mitropoliei care administra 
fondurile necesare bunei lor îngrijiri.

Prezenţe exclusiv urbane, spitalele pentru 
săraci apar destul de târziu în capitalele 
celor două ţări române comparativ cu 
Transilvania (aproape patru secole), funcţia 
lor iniţială fiind cea de azil. Chiar dacă ele 
beneficiază din plin de susţinerea financiară 
a domnitorilor, la început ele nu produc o 
impresie deosebită asupra contemporanilor. 
În plus, de abia din perioada Regulamentelor 
Organice se poate vorbi de asigurarea unei 
îngrijiri medicale corespunzătoare. Apariţia 
celor mai importante instituţii de acest fel, 
publice (Colţea, Sf. Pantelimon, Filantropia, 
Sf. Spiridon) sau particulare, locul lor în 
cadrul asistării săracilor sunt atent urmărite 
în al VI-lea capitol: Spitalele pentru săraci 
bolnavi. Preocupări ale domniei legate de 
sănătatea publică (p. 167-187). 

Dacă anterior autoarea se oprise asupra 
săracilor obişnuiţi, următorul capitol (p. 
188-206) are în vedere săracii proveniţi din 
rândurile categoriilor privilegiate, aşa numitele 
“obraze scăpătate”. Autoarea insistă asupra 
acelor instituţii care se ocupă expres cu 
ajutorarea acestui tip de săraci, consideraţi 
de autorităţi mai importanţi decât săracii 
obişnuiţi, prin faptul că o anumită mentalitate 
îi împiedică să-şi declare neputinţa. De regulă 
aici sunt cuprinşi atât membrii familiilor 
boiereşti, cât şi foşti negustori, militari 
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sau slugi domneşti. Identificarea şi analiza 
activităţii acelor instituţii specializate precum 
Cutia Milelor este atent făcută de autoare care 
ajunge la câteva concluzii importante: domnia 
se implică direct în buna funcţionare a acestor 
instituţii; resursele lor financiare nu sunt 
stabile, ceea ce ridică problema eficacităţii pe 
termen lung a activităţii desfăşurate; în ciuda 
solicitărilor, numărul de beneficiari este redus, 
de o atenţie deosebită beneficiind femeile

Un ultim capitol, (p. 207-223) este dedicat 
copiilor săraci şi orfanilor. Pentru Europa 
secolelor XVII-XIX, precizează autoarea, 
asistenţa asigurată copiilor abandonaţi este 
unul dintre subiectele principale de reflecţie. 
Domnia practic a tutelat această activitate 
de la primele sale începuturi prin grija faţă 
de instrucţia copiilor săraci, organizarea 
unor aşezăminte speciale pentru orfanii 
săraci şi copiii abandonaţi (Orfanotrofia) sau 
regle-mentarea tutelei orfanilor din familii 
boiereşti, domnia manifestând un interes 
sporit în privinţa administrării corecte a 
averilor orfanilor, chiar dacă tutorele era ales 
de mitropolit.

Câteva concluzii majore se pot desprinde 
din acest incitant studiu. În primul rând, în 
sensibilitatea colectivă românească motivaţia 
ajutorării săracului este şi rămâne profund 
religioasă, chiar dacă atitudinile domnitorilor 
fanarioţi nu rămân străine de ideile moderne 
ale perioadei. În acest sens, atrage atenţia 
autoarea, nu este lipsit de importanţă faptul că 
organizarea asistenţei săracului este în strânsă 
legătură cu urcarea pe tronul celor două ţări 
a unor principi fanarioţi care se încadrează 
tipului de despot luminat. Interesantă ni se 
pare şi opinia autoarei potrivit căreia toată 
această implicare a principelui fanariot 
în activitatea de asistare a săracilor, prin 
ideologia aferentă, serveşte fundamentării 
imaginii bunului principe, în condiţiile 
creşterii criticilor interne la adresa regimului 
fanariot. Ipoteza merită luată în calcul cu atât 

mai mult cu cât imaginea bunului principe 
nu s-a bucurat de o receptare specială în 
societatea românească spre deosebire de 
construcţia similară («mitul bunului împărat»), 
funcţionabilă în Imperiul Habsburgic, datorită 
şi lipsei aplicabilităţi practice şi de durată a 
măsurilor iniţiate.

Pe de altă parte, apreciază autoarea în 
încheierea volumului, această implicare a 
domniei provenea şi dintr-o profundă grijă 
pentru asigurarea stabilităţii sociale. Măsurile 
inaugurate în acest sens, arată că principii 
fanarioţi sunt la curent cu ideile moderne, 
specifice epocii: interzicerea cerşitului şi a 
vagabondajului, obligativitatea muncii pentru 
săracii valizi, eliminarea cerşetorului din 
spaţiul public şi izolarea sa în spaţii speciale, 
asigurarea instrucţiei gratuite pentru copiii 
săraci, cu scopul combaterii proliferării 
sărăciei, ajutorarea acelor săraci incapabili 
de muncă (infirmi, bătrâni, văduve). Cea mai 
importantă trăsătură a acestei asistenţe este 
diferenţierea în funcţie de statutul social, 
ceea ce face ca cei care aparţin unui statut 
privilegiat să se bucure de o mai mare atenţie, 
cel puţin din partea domniei.

Perspectivele pe care le descrie această 
cercetare merită luate în seamă. Poate că 
un studiu iconologic despre reprezentările 
săracului şi ale sărăciei va contribui la 
completarea imaginii care exista în societatea 
românească a vremii despre un asemenea 
fenomen. Regretăm faptul că lucrarea nu 
cuprinde şi un consistent rezumat într-o limbă 
de circulaţie care ar fi facilitat accesul unor 
specialişti străini, interesaţi de subiect. Altfel, 
credem că studiul d-nei Ligia Livadă Cadeschi, 
elegant şi bine argumentat, reprezintă un 
succes notabil şi un semn că istoriografia 
românească nu este lipsită de reale valenţe 
înnoitoare.

Nicolae Mihai

***
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Alain Corbin, L’avčnement des 
loisirs, 1850-1960, Champs, Flammarion, 
2001, 466 p.

Astăzi concediul plătit, vacanţa la mare sau 
la munte, petrecerea distractivă a timpului 
liber pe stadioane sau în drumeţii 
sunt lucruri bine stabilite, care 
par aşezate între habitudinile 
nostre de când este lumea. Mulţi 
dintre contem-poranii noştri ar fi 
vizibil contrariaţi şi surprinşi să 
constate că lucrurile acestea nu 
sunt atât de vechi pe cât par şi 
pe cât ne-am obişnuit cu ele, că 
ele vin dintr-un trecut apropiat, 
dintr-un trecut recent chiar. 
Este ceea ce încearcă să refacă 
Alain Corbin şi colaboratorii 
săi, într-o carte masivă de peste 
400 de pagini, printr-un soi de 
«arheologie a cunoaşterii» acestui trecut 
recent şi neaşteptat ca problematică demnă 
de interesul istoricului. 

Cartea publicată  de Alain Corbin, 
în colaborare cu o pleiadă de istorici 
«contemporanişti», ne introduce într-o 
problematică foarte specială, în orice caz, puţin 
obişnuită în istoriografia românească, care nu 
şi-a pus problema abordării unor asemenea 
problematici: cea a timpului liber şi a ocupării 
lui, a modului cum oamenii îl folosesc şi cum 
se distrează. Cu un cuvânt franţuzesc care a 
făcut carieră în epoca noastră, este dedicată 
«civilizaţiei loisir-ului».

Problematica în sine poate părea marginală 
şi nesemnificativă, pentru cei care înţeleg 
prin istorie bătălii, lupte, intrigi de culise, 
tratative laborioase, sau creşterea producţiei 
de cărbune şi oţel pe cap de locuitor, dar 
cititorul va constata cu surprindere că aproape 
pe nesimţite loisirul se întâlneşte cu marea 
istorie. Problematica loisir-ului, o civilizaţie 
a loisirului specifică lumii moderne, care 
perfecţionând tehnologiile a ajuns să aibă 
la dispoziţie mai mult timp liber – este una 

care poate oferi repere semnifi-cative despre 
valorile unei civilizaţii.

Este vorba în primul rând de maniera în 
care oamenii se raportează la timp – în cazul 
de faţă la timpul liber, la timpul personal, 
aflat la dispoziţia lor, despre modul în care 

este folosit timpul liber, căror 
activităţi îi este el dedicat cu 
predilecţie.

În introducerea lucrării, Alain 
Corbin constată câ «în zorii 
secolului XIX, timpul ţăranului, 
al artizanului şi al muncitorului 
erau pătrunse de neprevăzut, 
deschise spre activităţi spontane, 
supus intreruperilor fortuite sau 
recreative. Acest timp de relativă 
lentoare, suplu, maleabil, ocupat 
de activităţi adesea rău determi-
nate a fost din aproape în aproape 
înlocuit de un timp calculat, 
ordonat, folosit cu eficacitate şi 

cu producti-vitate: timp liber, strict măsurat, 
ce putea fi pierdut, recuperat, câştigat. El a 
suscitat revendicarea autonomiei unui timp 
pentru sine în care o dimineaţă prelungită şi 
pescu-itul constituiau secvenţe emblematice» 
(p. 10).

La mijlocul secolului XIX, odată cu 
reamenajarea ritmurilor de muncă, legate de 
revoluţia industrială începe o nouă distribuţie 
a timpilor sociali. În Anglia ca şi în SUA începe 
acum să se organizeze o industrie şi o cultură 
populară a divertismentului citadin. În 1852 se 
deschide primul music-holl londonaz, iar din 
anii ’50 se desenează ca locuri de promenadă 
Bois-de-Boulogne şi Central Park. Această 
revoluţie a timpului determină o nouă asumare 
a spaţiului. Începe spectacolul sporturilor şi 
se inaugurează primele cluburi sportive, se 
întemeiază industria de divertisment de masă. 

Sfârşitul celui de-al doilea război mondial, 
constituie o ruptură din acest punct de 
vedere. După victoria aliaţilor triumfă un 
loisir mercantil, perceput ca o disponibilitate 
pentru consumaţie. Difuzarea socială a 
concediului plătit, apoi a vacanţelor autori-
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zează această mutaţie bruscă cu privire la 
folosirea timpului liber. 

Statele Unite au constituit laboratorul 
principal al loisirului de masă contemporan. 
Americanii au inversat antica ură pentru cei 
ce pierd în competiţii şi au relansat sporturile 
de masă competiţionale. Activităţile ludice 
autorizate de loisir, cultura fizică pe care o 
impune, au fost de la sfârşitul secolului XIX 
percepute ca o bogată compozantă a civili-
zaţiei şi idealului democratic american.

Odată  cu sfârşitul proto-revoluţiei 
industriale, distribuirea timpului social se 
modifică. În paralel se impun noi exigenţe 
de exactitate. Pe parcursul câtorva decenii, 
societatea occidentală se găseşte supusă 
timpului măsurat de orologiu mai întâi şi 
apoi de ceas. În interiorul uzinelor disciplina 
orarului se instalează în mod lent. Activităţile 
productive devin monocorde. Fiecare face 
o singură activitate şi nicidecum activităţi 
diverse în acelaşi timp. 

Munca şi loisirul formează un sistem. 
Timpul în care nu se muncea era resimţit 
ca un timp de odihnă, ca un «timp mort», 
ca o secvenţă de adevărat loisir. Religia, 
sărbătoarea, jocul şi alimentaţia specială 
erau legate în mod direct. Practica religioasă 
produce subtil o stare de efervescenţă, de 
plonjare într-un element de irealitate şi de 
poezie, care produce o detentă în sânul 
societăţilor rurale, facilitând recreaţia.

Pe parcursul unor capitole dense, elaborate 
de specialişti în materie, cartea reface 
itinerariul interesant prin sondaje şi analize 
realizate asupra spaţiului Europei occiden-tale 
şi a prelungirii sale fireşti americane. Sunt 
analizate precedentele civilizaţiei loisir-ului în 
Marea Britanie, de către Roy Porter, iar Alain 
Corbin reface traseul de la loisirul cultivat 
la clasa loisirului în Franţa, Andre Rauch 
analizează vacanţele şi revizitarea naturii 
(1830-1939), Julia Csergo reface fenomenul 
impunerii şi extindrii loisir-ului citadin, 
care ia ca obiect de analiză acest Babilon 
modern, care a fost Parisul din la Belle 

Epoque, considerat capitala hedonis-mului 
şi a plăcerilor demăsurate. În aceiaşi cheia, 
Gabrialla Turnaturi analizează metamorfozele 
divertismentului citadin în Italia unificată, 
între 1870 şi 1915. Georges Vigorello se 
ocupă de timpul sportului, în timp ce din 
nou Alain Corbin reface într-o fină analiză 
destinul contradictoriu al fotbalului în epoca 
amintită. Un studiu minuţios şi plin de sugestii 
oferă Jean-Claude Farcy, în capitolul dedicat 
timpului liber în lumea rurală între 1830 şi 
1930, Jean-Claude Richez şi Leon Strauss 
abordează o problema-tică incitantă, un 
timp nou pentru muncitori, din perspectiva 
apariţiei concediului plătit.

Ne permitem să încheiem cu concluzia 
lui Alain Corbin la acestă analiză fascinantă 
şi surprinzătoare. «Istoria timpului liber 
nu se rezumă la problematica cuceririi lui 
sau la inventarea unor moduri de folosire. 
Sesizarea sensului a ceea ce se joacă implică 
percepţia evoluţiei reprezentărilor duratei, 
distribuirea timpilor sociali, subtilitatea 
ierarhiei lor, modalităţile prin care acţionează 
şi se confruntă. Între mijlocul secolului XIX 
şi începutul anilor 50 obsesia crescândă 
a folosirii timpului a fost însoţită de o 
desacralizare a ritmurilor şi de un riguros 
cadriaj al orelor, proces indisociabil de 
subtilitatea măsurilor, de creşterea grijii pentru 
exactitudine şi a atenţiei faţă de secvenţele 
tot mai scurte de timp. Secolul acesta a fost 
luat de acceleraţie. Percepţia vitezei s-a 
ascuţit din aproape în aproape şi presiunea 
temporală s-a îngreunat, reînnoind sensul 
intervalului. (p. 413)

Aşadar, o carte captivantă despre o 
problematică captivantă şi neaşteptată, o carte 
făcută cu instrumentele serioase ale meseriei 
de istoric, pe surse care nu trebuiesc deloc 
inventate, pe sursele obişnuite ale istoricului 
modernist/contemporanist, care trebuiesc doar 
inventariate şi citite printr-o grilă specifică, 
obligate să răspundă la problematicile şi 
întrebările puse de istoric.

Toader Nicoară
***
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Francois-Marie Grau, Istoria 
costumului, traducere de Andrei 
Vretos, Editura Meridiane, Bucureşti, 
2002, 125 p.

Lucrarea de faţă, apărută iniţial în 1999 
la Presses Universitaires de France, se 
doreşte a fi o incursiune în istoria 
vestimentaţiei şi a semnificaţiei 
ei de-a lungul timpurilor. Din 
punct de vedere metodologic, 
autorul nu îşi propune să explice 
cauzele profunde ale evoluţiei 
care aparţin în parte, fiecărei 
civilizaţii sau epoci, ci mai 
degrabă, el propune o corelare a 
faptelor şi a evenimentelor care au 
putut să aibă o influenţă directă 
asupra evoluţiei costu-mului. 
Lucrarea încearcă să surprindă 
funcţiile costumului şi semnificaţiile acestuia, 
din timpurile mitologice şi până în perioada 
contemporană. Demersul este construit pe 
structurile temporale care s-au succedat în 
cadrul societăţii occidentale, la care face 
referire lucrarea în mare parte.

Primul capitol vizează originile civilizaţiei 
umane, autorul recurgând atât la ajutorul 
izvoarelor biblice cât şi la cel al arheologiei 
pentru epocile preistorice. Apariţia costumului 
este legată de apariţia primelor ace de os, 
ca o necesitate de supravieţuire a omului 
preistoric pe parcursul glaciaţiunilor, dar şi 
o diversificare, pe parcurs costumul căpătând 
şi alte valenţe de esenţă estetică, religioasă ori 
socială, determinarea lor variind în funcţie 
de stadiul cercetărilor.

 Al doilea capitol surprinde evoluţia 
costumului în cadrul civilizaţiilor egipteană, 
greco-romană ,  ş i  bizantină .  Pe baza 
materialului oferit de izvoare, a împreju-rărilor 
climatice şi a evenimentelor de civilizaţie, 
autorul reconstituie evoluţia semnificaţiei 
costumului, din perspectiva materialelor 
folosite, a repartiţiei pe sexe, clase sociale, cât 
şi împrumuturile reciproce între civilizaţii. 

Sunt prezentate materialele disponibile care 
sunt utilizate de fiecare civilizaţie, şi cuceririle 
tehnologice din acest domeniu, este descris 
costumul masculin civil şi cel militar, iar 
costumul feminin cuprinde şi o descriere a 
coafurilor.

Capitolul al treilea cuprinde perioada 
marilor migraţii, fiind analizată 
mai ales Galia, şi reflectă modul 
în care se produce un împrumut 
reciproc, între civilizaţia romană 
şi noii cuceritori. Spre deosebire 
de costumul roman, cel al popu-
laţiilor germanice este ajustat şi 
cusut, sinteza dintre cele două 
tipuri de civilizaţii reflectându-se 
în costumul dinastiilor merovin-
giană şi carolingiană. 

Europa feudală constituie un alt 
capitol şi cuprinde perioada romanică şi cea 
gotică. În aceste perioade se individualizează 
tot mai mult costumul masculin de cel 
feminin, şi se deosebeşte un tip de costum 
popular şi unul ecleziastic.

Capitolul al cincilea cuprinde perioada 
Renaşterii. Se analizează în special Italia 
renascentistă şi Spania contra-reformei, a 
căror modele, o oscilaţie între lux şi austeritate 
constituie adevărate mode care se răspândesc 
la curţile europene. Tot în această perioadă 
apare şi costumul burghez ca o imitaţie a 
celui aristocratic. Următoarele secole sunt 
analizate fiecare în cuprinsul unui capitol.   

Capitolele şase şi şapte, respectiv secolele 
XVII şi XVIII, cuprind naşterea şi apogeul 
costumului à la française, când Versailles 
devine arbitrul eleganţei, păpuşile îmbrăcate 
după ultima modă la Paris fiind prezente 
în toate capitalele europene. După 1780, 
pătrunderea costumului englezesc modifică 
brutal costumele ambelor sexe, cuvântul de 
ordine fiind simplitatea.

Prima parte a secolului al XIX-lea, cuprinde 
perioada Imperiului şi cea a Restauraţiei. 
Pe acest parcurs costumul evoluează de la 
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simplitate şi utilitate spre eleganţa burgheză 
specifică romantismului.

Capitolul nouă, surprinde a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, caracterizată ca o perioadă 
de tranziţie, în care lansarea haute-couture şi 
a confecţiilor industriale, pregă-teşte apariţia 
modei contemporane. Era perioada în care 
moda nu mai era apanajul exclusiv al elitelor.

Capitolul zece, cuprinde prima parte a 
secolului XX, când se definitivează completul 
masculin din trei piese, care devine clasic, 
iar mişcarea de emancipare feminină, va 
elibera silueta femeii de corset, trecându-se 
la rochiile şi fustele evazate.

Ultimul capitol cuprinde moda contempo-
rană, caracterizată de lansarea pret-a porter-
ului, care devine principalul artizan al modei. 
Un atare stil propune marcă de calitate 
la preţuri rezonabile, constituindu-se ca 
alternativă la moda industrială mediocră. 
Această lansare substituie influenţa domi-
nantă a haute-couture, care pierde teren în 
faţa noii societăţi, caracterizate de banali-

zarea folosinţei şi universalitate, în care 
costumul îşi pierde semnificaţia apartenenţei 
sociale. Moda contemporană a modelului 
unic de societate, tinde să integreze toate 
civilizaţiile. Costumul masculin evoluează 
puţin adăugând doar cămaşă şi cravată, dar 
cel feminin sub influenţa emancipării, este 
caracterizat în Franţa anilor şaizeci, de o 
modă democratică, unisex. Pe lângă moda 
ortodoxă, autorul descrie şi apariţia modelelor 
contestatare, teddy boy, rock and rol, hippy, 
aparţinând unor generaţii aflate în căutarea 
identităţii şi revoltate împotriva conformis-
mului social al anilor cincizeci. Deşi la o 
primă privire datorită termenilor lucrarea nu 
pare foarte atrăgătoare, este interesantă prin 
modul ei de construcţie, respectiv legarea 
semnificaţiei costumului de cursul istoriei. 
Ea beneficiază de un glosar de termeni, şi 
trimiteri bibliografice pe epoci, reuşind să 
restituie o altă dimensiune a istoriei omului. 

Lucian Dărămuş

***

Simona Nicoară, Mitologiile revo-
luţiei paşoptiste româneşti, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj, 
1999; 349 p.

Despre fenomenul revoluţionar de la 
1848 s-a scris foarte mult în istoriografia 
română. Este unul din subiectele care a fost 
abordat, din diferite perspective, 
de către istorici de seamă cum 
ar fi Silviu Dragomir, Victor 
Cheresteşiu, Apostol Stan, Dan 
Berindei, Liviu Maior, pentru 
a nu îi trece în revistă decât pe 
câţiva dintre exegeţii de seamă ai 
acestui subiect. S-a publicat un 
mare număr de izvoare privind 
revoluţia de la 1848, fiind poate 
unul din subiectele de istorie 
modernă, şi nu numai, care se 
bucură de o mare cantitate de 

documente publicate. Printre acestea se 
numără colecţiile de documente publicate 
de Silviu Dragomir, Cornelia Bodea, de către 
colectivul ’’1848’’ al Institutului de Istorie 
din Cluj, la care se adaugă şi volumele de 
memorialistică de la 1848, publicate de Valeriu 
Leu şi Nicolae Bocşan (ultimul volum fiind 
chiar de dată foarte recentă).

Fenomenul revoluţionar pa-
şoptist a fost instrumentat din 
varii puncte de vedere: revoluţia 
a fost ’’acaparată’’ de istoriografia 
marxistă, s-a scos în evidenţă 
rolul naţionalului, adversităţile 
dintre maghiari, saşi, români, 
la 1848.

Istoriografia românească a 
insistat relativ puţin asupra 
interpretării izvoarelor. Noile 
orientări din istoriografia franceză 
inaugurată prin ’’Şcoala Analelor’’ 
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au deschis noi direcţii de cercetare, din 
perspectiva istoriei mentalităţilor şi a istoriei 
imagina-rului. S-a încercat desco-perirea 
resorturilor mentale care au stat la baza unor 
fapte şi evenimente; s-a încercat o analiză a 
discursului revoluţionar, o hermeneutică a 
acestuia, nu din interiorul discursului, ci din 
exteriorul său. În cadrul acestor noi încercări 
de analiză a fenomenului revoluţionar în 
genere, un loc important îl ocupă François 
Furet, cu ale sale “Reflecţii asupra revoluţiei 
franceze’’. Maniera de analiză a discursului 
ca putere a stimulat extinderea analizei şi 
asupra altor fenomene revoluţionare.

Lucrarea de faţă ’’Mitologiile revoluţiei 
paşoptiste româneşti’’ se încadrează în 
orientarea istoriografică de care vorbeam 
mai sus.

Cartea de faţă este structurată pe două mari 
secţiuni. Prima secţiune reprezintă o abordare 
teoretică a unor probleme de metodologie a 
studierii imaginarului social-politic, iar cea 
de-a doua analizează exclusiv fenomenul 
revoluţionar de la 1848, aşa cum acesta s-a 
manifestat în Moldova, Transilvania şi Ţara 
Românească.

Revenind la prima secţiune a lucrării, în 
capitolul întâi sunt analizate avatarurile 
istoriografice ale imaginarului social. 
Reprezintă o succintă trecere în revistă a 
evoluţiei studiilor despre imaginar, de la 
apariţia acestei orientări şi până în prezent, 
personalităţile care şi-au adus aportul la 
geneza şi dezvoltarea acestei orientări. 
În continuare analiza se extinde asupra 
imaginarului social: definiţii, caracteristici, 
aspecte. Un capitol distinct al acestei prime 
părţi a lucrării îl reprezintă cel referitor 
la domeniile imaginarului considerate 
fundamentale: mitul, imaginarul politic, mitul 
politic şi ideologia. Ultimul capitol al primei 
părţi se referă la imaginar şi la exigenţele 
pluridisciplinarităţii, prezen-tându-se din 
punctul de vedere al abordării istoriografice 
câteva dintre sursele şi metodele imaginarului 
social: literatura, cultura orală, creaţiile 
artistice, iconografia. 

Partea a doua se deschide cu capitolul 
intitulat Revoluţia între real şi imaginar, 
prezentându-se problema impactului 
revoluţiei franceze asupra mentalului colectiv, 
din perspectiva imaginarului social şi politic. 
Se analizează apoi evenimentele revoluţionare 
din Moldova. Accentul analizei cade pe 
personalitatea domnului Mihail Sturdza şi 
pe evidenţierea atitudinilor sale din timpul 
revoluţiei. Urmează un capitol despre 
evenimentele din Transilvania, acestea fiind 
şi cel mai consistent din întreaga lucrare. 
Analiza se axează pe interpretarea discursului 
revoluţionar, a modului de afirmare, în acele 
zile, a ideologiei naţionale; este abordată şi 
problema mitului ’’bunului împărat’’ la 1848. 
După Transilvania, centrul de greutate al 
cărţii se deplasează spre Ţara Românească, 
studiindu-se şi aici discursul revoluţionar, 
pe lângă analiza personalităţii generalului 
Gheorghe Magheru. Penultimul capitol oferă 
concluziile în legătură cu problema lecturării 
prin prisma imaginarului a revoluţiei de la 
1848 din Ţările Române. Cartea se încheie cu o 
bibliografie a problemei istoriei mentalităţilor 
şi imaginarului.

În opinia noastră lucrarea de faţă reprezintă 
o reuşită încercare de abordare a revoluţiei 
de la 1848 dintr-o perspectivă nouă: cea 
a imaginarului politic şi a mentalităţii 
revoluţionare. Maniera de abordare este 
inedită pentru cineva obişnuit cu stilul 
pozitivist al lucrărilor referitoare la 1848-ul 
românesc, lucrări care, de cele mai multe ori, 
abundă în enumerări de date, evenimente şi 
personalităţi, fără a insista însă pe analiza 
evenimentelor, interpretarea discursului şi 
critica izvoarelor. În lucrarea de faţă găsim 
o manieră de abordare cu totul nouă din 
punctul nostru de vedere, în consonanţă cu 
istoriogra-fiile prestigioase de astăzi.

Autoarea analizează textele, merge dincolo 
de discurs, încercând să decripteze sensurile, 
simbolurile ascunse în spatele vorbelor, 
resorturile mentale care au stat la originea 
unor acţiuni sau afirmaţii.
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La prima vedere ar putea apărea dispro-
porţionat raportul dintre prima şi a doua parte, 
într-o lucrarea numită Mitologiile revoluţiei 
paşoptiste româneşti. Noi credem însă că 
inserarea acestei prime părţi este cu totul 
justificată şi chiar binevenită. Însăşi autoarea 
justifică această structură. Motivaţiile care 
au stat la baza realizării acestei prime părţi a 
lucrării constau în ’’lipsa unor repere teoretice 
suficiente, dar mai ales în imensa confuzie 
care domneşte şi astăzi în terminologia 
imaginarului social…’’. Necesitatea unei 
prezentări de ordin metodologic a elementelor 
legate de studiul imaginarului a izvorât din 
dorinţa de rezolvare a dificultăţilor inerente 
unui asemenea gen de analiză, care impune 
delimitarea foarte exactă a conceptelor 
teoretice folosite.

Referindu-se la reprezentarea domeniului 
istoriei mentalităţilor şi imaginarului în 
istoriografia românească dinainte de 1989, 
autoarea observa faptul că acest domeniu a 
fost insuficient reprezentat. Unele producţii 
istoriografice româneşti s-au resimţit puternic 
în urma amestecului ideologiei în cercetarea 
ştiinţifică.

Abordând problema impactului revoluţiei 
franceze asupra mentalului colectiv, autoarea 
consideră că momentul 1789 a alimentat din 
plin mitologia revoluţionară ce se manifesta 
şi la 1848. Din acest punct de vedere mitul 
Poporului-Naţiune a jucat un rol important 
în eliberarea energiilor colective. În privinţa 
evenimentelor din Moldova, trebuie subliniat 
caracterul de pionerat al cercetării de faţă, 
mai ales prin maniera de analiză aplicată 
figurii domnitorului Mihail Sturdza. Cartea 
argumentează că un rol important în evoluţia 
evenimentelor l-a jucat starea de teamă 
resimţită de domnitor, care a acţionat sub 
impulsul unor manifestări patologice, ca de 
exemplu teama teribilă de complot. 

În cazul analizei fenomenului revoluţionar 
din Transilvania, considerăm că autoarea se 
situează în aceeaşi continuitate a abordării 
metodologice originale, întâlnită şi în 

capitolele precedente. Cercetarea insistă aici 
pe studierea şi interpretarea textelor, petiţiilor, 
articolelor de ziar; sunt ’’disecate’’ expresiile 
cele mai elocvente pentru decriptarea 
imaginilor, simbolurilor vehiculate în acele 
zone ale revoluţiei transilvane.

Prin maniera inedită, novatoare, a abordării 
discursului revoluţionar, autoarea descoperă 
noi sensuri şi valenţe ale fenomenului 
revoluţionar dinTransilvania. Întreg discursul 
revoluţionar transilvănean se mişcă într-un 
registru ce alunecă din zona sacrului în 
sfera profană, laică, sub forma unui veritabil 
transfer de sacralitate. Cuvintele-cheie, 
elementele fundamentale ale discursului au 
o dublă valoare: profană şi sacră. Autoarea 
zugrăveşte această realitate prin utilizarea 
unor concepte ca: liturghie religioasă, liturghie 
politică, apostolatul naţionalităţii, revoluţia 
mântuitoare, conside-rând că mesianismul 
prezent în chemările colective la mişcarea 
de regenerare naţională a încurajat decisiv 
efuziunea politică şi a asigurat implicarea 
colectivă în acţiunea revoluţionară.

O altă noutate prezentă în analiza cărţii 
constă în maniera de studiere a sărbătorii 
revoluţionare de la 1848 în Transilvania. 
Având corespondent în istoriografia franceză, 
studiile Monei Ozouf şi ale lui Michel Vovelle, 
autoarea aplică revoluţiei din Transilvania 
aceeaşi manieră de analiză, din punctul de 
vedere al mecanismelor sărbătorii revoluţi-
onare, considerând Adunarea de la Blaj din 
3/15 mai 1848 ca o “veselă întoarcere la 
haos, pentru o lume românească fascinată de 
sfârşitul unei ere socotite injuste, care trăieşte 
acest sfârşit cu un elan sărbătoresc”. Simona 
Nicoară consideră că sărbătoarea revoluţio-
nară s-a desfăşurat ca un Act Întemeietor, ca 
un moment din care istoria va lua un curs 
benefic naţiunii române din Ardeal. 

Analizând evenimentele de la 1848 
din Transilvania, lucrarea abordează şi 
problema mitului «bunului împărat» la 1848. 
Spiritul novator şi originalitatea abordării 
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caracteri-zează apoi şi analiza revoluţiei 
din Ţara Românească. Evenimentele de aici 
sunt analizate tot din perspectiva istoriei 
mentalului colectiv şi a imaginarului social-
politic. Personalitatea generalului Gheorghe 
Magheru este abordată din aceeaşi perspecti-
vă a imaginarului ca şi în cazul domnitorului 
Mihail Sturdza, generalul Magheru fiind văzut 
de revoluţionari ca un lider charismatic. 
Ultimul capitol al prezentei lucrări are o 
incontestabilă valoare informativă, prin 
prezentarea unei liste bibliografice deosebit 
de consistente. Spuneam aceasta deoarece 
titlurile enumerate oferă o excelentă intro-
ducere în problematica istoriei mentalităţilor 
şi a imaginarului politic şi social, o racordare 
extrem de profitabilă la achiziţiile istoriogra-
fice cele mai noi în domeniu.

În concluzie, merită remarcat faptul că 
autoarea a cercetat tot ce se putea cerceta 
referitor la momentul revoluţionar 1848 
în Ţările Române: de la memorii, petiţii, 
discursuri, articole de ziar, scrisori, mergând 
până la broşuri, note de ziar, proclamaţii, 
unele edite, altele inedite. În analiza acestora, 
accentul a căzut, aşa cum afirmam anterior, 
pe problematizare, interpretare, decriptare de 
noi sensuri. În fine, un mare merit al acestei 
lucrări constă în faptul că oferă o imagine mai 
aproape de ’’dimensiunea umană a istoriei’’, 
prin urmare mai veridică şi mai credibilă 
asupra revoluţiei române de la 1848.

Emil Grapă

***

Massimo Livi-Bacci, La population 
dans l’histoire de l’Europe, Editions 
du Seuil, Paris, 1999, 306 p.

Mass imo  L iv i -Bacc i ,  p ro feso r  de 
demografie la Universitatea din Florenţa, 
este unul dintre cei mai reputaţi 
specialişti în domeniul demogra-
fiei istorice. Din 1989 până în 
1993 a fost preşedintele Uniunii 
Internaţionale pentru Studiul 
Ştiinţific al Populaţiei, şi a activat 
în cadrul mai multor universităţi 
din lume, inclusiv la Colegiul 
Franţei, Colegiul din Mexic, 
Princeton University, Universitatea 
Berkeley din California şi Brown 
University. Massimo Livi-Bacci 
este autor al mai multor lucrări 
printre care: Portuguese fertility 
(1971), A History of Italian fertility during 
the last two centuries (1977), Population and 
nutrition. An Essay on European Demogra-phic 
History (1991), A concise History of World 
Population (1992). 

În iunie 1999 a publicat La population dans 
l’histoire de l’Europe, carte apărută în cadrul 

colecţiei “Faire l’Europe”, născută la iniţiativa 
a cinci edituri din cinci oraşe europene: Paris, 
Munchen, Oxford, Barcelona şi Roma. Colecţia 
şi-a propus să puncteze editorial principalele 
probleme ale construcţiei Europei. În eforturile 
sale spre unitate, continentul a trăit disensiuni, 

conflicte, diviziuni şi contradicţii 
interne. Această colecţie încearcă 
să nu le treacă cu vederea, întrucât 
angajamentul în construcţia 
europeană trebuie să se efectueze 
ţinând cont de trecut, dar şi de 
perspectivele de viitor, aşa cum 
spune Jacques le Goff în prefaţa 
cărţii. Eseurile publicate în cadrul 
colecţiei aparţin istoricilor actuali, 
europeni sau nu, deja recunoscuţi 
şi consacraţi în lumea ştiinţifică. 
Ei abordează teme esenţiale ale 

istoriei europene din domeniile economic, 
politic, social, religios, cultural, demografic, 
înscriindu-se mai întâi, în lunga tradiţie 
istoriografică a lui Herodot şi totodată, în 
noile concepţii, care, elaborate în Europa, au 
redefinit ştiinţa istorică a secolului XX, mai 
ales în ultimele decenii. În final, colecţia “Faire 
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l’Europe” îşi propune entuziast să răspundă 
la întrebarea esenţială a celor care fac şi vor 
face Europa: cine suntem noi? de unde venim 
şi încotro ne îndreptăm?

Cartea lui Livi-Bacci încearcă să răspundă 
la întrebările de mai sus, înscriindu-se aşadar 
în orientarea generoasă a colecţiei “Faire 
l’Europe”, întrucât subiectele pe care le 
discută ţin de istoria şi populaţia Europei. 
Scopul ei fundamental este acela de a explica 
legăturile dintre natură, cultură si populaţie, 
de a descrie istoria populaţiei europene şi 
de a arăta căile de prevenire a colapsului 
mediului şi a “catastrofei” umane în viitor. 
Cartea prezintă pe parcursul a 7 capitole 
schimbarea modelelor creşterii populaţiei şi 
efectele acestei schimbări asupra migraţiei, 
războaielelor, epidemiilor, tehnologiei şi 
culturii. Livi-Bacci propune noi ipoteze asupra 
cauzelor şi consecinţelor migrării europene şi 
ale colonizării, asupra influenţei interactive 
a naturii, spaţiului şi mediului în dinamica 
şi stabilitatea populaţiei. De asemenea, 
autorul şi-a revizuit discuţia asupra relaţiei 
dintre dezvoltare, abundenţă şi schimbarea 
cantitativă şi calitativă a populaţiei. 

Capitolul 1 se opreşte asupra “constrânge-
rilor” şi “opţiunilor” care au acţionat asupra 
sistemului demografic din Europa de-a 
lungul istoriei sale. În timpul Vechiului 
Regim Demografic, autorul constată faptul 
că transformările demografice sunt rezultatul 
opoziţiei dintre aceste constrângeri (ale 
mediului şi ale resurselor, mai ales) şi opţiuni 
(sociale şi culturale determinate, cele ale 
comportamentului demografic al indivizilor, 
al familiilor, al colectivităţilor). Constrânge-
rile pe care le analizează Livi-Bacci sunt: 
climatul, spaţiul, pământul, habitatul, bolile, 
energia şi alimentaţia, toate, mai mult sau mai 
puţin interdependente, influenţând dinamica 
demografică şi structura populaţiei. 

Capitolele 2, 3 şi 4 se opresc asupra celor 
mai importante constrângeri care influen-
ţează schimbarea demografică, respectiv 

spaţiul, alimentaţia şi maladiile, toate trei 
fiind interdependente unele de altele, căci 
afectează atât creşterea populaţiei, cât şi 
calitatea acestei creşteri. Livi-Bacci face un 
exerciţiu geografic asupra spaţiului european 
şi a evoluţiei lui în capitolul 2, unul biologic, 
discutând aspecte legate de alimentaţia 
populaţiei, nutriţie, infecţii şi mortalitate 
în capitolul 3 şi unul fiziologic, cu referiri 
la boli şi maladii (mai ales la Marea Ciumă 
din 1348 care a afectat echilibrul demografic 
european) în capitolul 4. Cartea sa este prin 
aceste capitole o panoramă a Europei, care 
prezintă marile tendinţe ale istoriei europene 
în materie de demografie, începând cu anul 
1000 până în zilele noastre. Un mileniu jalonat 
de crize (Marea Ciumă) şi expansiune, fără a 
uita însă să puncteze câteva din tradiţiile şi 
obiceiurile populaţiilor. 

Începând cu capitolul 5, autorul trece 
la partea de sinteză, discutând sistemele 
demografice din Europa: cazul Angliei, al 
Franţei şi al Germaniei, în special, cu unele 
referiri şi la celelalte ţări europene. Livi-Bacci 
procedează în a doua parte a capitolului 
la o analiză în profunzime a mai multor 
fenomene: căsătoria (aspecte pro şi contra 
malthusiene), nupţialitatea, mortalitatea 
infantilă şi migraţiile, discutate pe cazuri 
concrete de ţări europene, cu date exacte şi 
statistici oficiale.

Capitolul 6 continuă sinteza descriind un 
alt cadru de referinţă: un nou sistem, cu o 
puternică rată de supravieţuire, cu o rată 
brută scăzută de reproducere şi o tendinţă 
de stagnare demografică. Este vorba de 
perioada 1800-1914 din istoria Europei, când 
populaţia se multiplică de 2,5 ori, datorită 
inovaţiilor tehnologice, creşterii nivelului de 
trai, nivelului de instrucţie, trecerii de la o 
societate preponderent agrară la o societate 
cu evoluţie capitalistă. Marea revoluţie a 
secolului XIX s-a numit “tranziţia demogra-
fică”, al cărei motor principal a fost scăderea 
mortalităţii, ţinând cont de cauzele exogene 
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şi endogene ale acestui proces. Autorul 
exemplifică de fiecare dată cu grafice şi 
scheme care sintetizează esenţialul ideii şi 
ajută la înţelegerea evoluţiei fenomenelor, ca 
de exemplu: atenuarea crizei de subzistenţă, 
schimbarea cadrului epidemiologic, impac-tul 
medicinei moderne.

Capitolul 7 al cărţii se ocupă de sfârşitul de 
mileniu. Demografia secolului XX a însemnat 
în acelaşi timp mortalitate şi fecunditate. Între 
1920-1930, populaţia Europei a crescut cu 4,5 
milioane de locuitori pe an, iar între 1950-
1960 creşterea anuală a fost de 6 milioane 
de indivizi pe an. Revoluţia industrială a 
reprezentat aşadar, o epocă de abundenţă a 
resurselor umane. A urmat apoi, o “sărăcire” 
demografică cu trei faze distincte:

1. perioada interbelică cu pierderile de 
război şi marea criză economică din anii 
’30, la care se adaugă sfârşitul temporar 
al emigraţiilor internaţionale;

2. deficitul demografic datorat celui de-al 
doilea război mondial şi modificărilor 
de frontiere ratificate după 1945;

3. ultimele decenii ale secolului trecut cu o 
foarte accentuată scădere a fecundităţii, 
îmbătrânirea populaţiei, închiderea 
progresivă a Europei de Vest în faţa 
imigraţiei. 

În finalul capitolului şi al cărţii, autorul 
se opreşte asupra valorilor care guvernează 

sfârşitul de secol XX, şi anume: schimbarea 
atitudinii în faţa morţii, apariţia noilor boli 
(cardio-vasculare sau tumorale, SIDA), atenţia 
acordată copilului şi planificării familiale, 
tehnicile moderne de contracepţie etc. 

Cartea de faţă este deci, “o reflexie a 
dinamicii demografice pe termen lung”, aşa 
cum însuşi autorul mărturiseşte de la început 
(capitolul 1, p. 14), trecând prin mai multe 
secole, încercând să urmeze două parcursuri 
diferite: cel al constrângerilor, care pe durată 
lungă condiţionează fenomenele demogra-fice, 
analiza mergând pe cele trei componente 
fundamentale: spaţiul şi disponibilitatea 
pamântului; producţia de alimente şi regimul 
alimentar; cadrul epidemiologic, al doilea 
parcurs se referă la modurile de funcţionare 
ale sistemului demografic în ansamblul 
componentelor sale: fecunditate, reprodu-cere, 
mortalitate, mobilitate, emigrare.

Stilul informativ şi accesibil, tratamentul 
echilibrat al problemelor cruciale cu care s-a 
confruntat continentul european de-a lungul 
istoriei sale în materie de populaţie şi nu 
numai, fac din cartea profesorului Massimo 
Livi-Bacci un reper pentru demografia istorică, 
dar şi pentru alte cercetări privind trecutul 
Europei.

Dorina Surd

***

Slobodan Naumovié, Miroslav 
Jovanovié, (Eds.), Childhood in South 
East Europe: Historical Perspectives 
on Growing Up in the 19th and 20th 
Century, Belgrad – Graz, 2001, 304 p. 

Volumul este o culegere de 18 studii privind 
problematica copilăriei în sud-estul Europei 
din perspectivă istorică.

Cercetarea merge pe două secole, XIX şi XX 
iar subiectele abordate acoperă într-adevăr o 
gamă extrem de largă de situaţii. În general 
cercetările sunt bine documentate, în unele 

situaţii însă trecându-se totuşi la descrieri 
foarte detaliate de tip evenimenţial.

Volumul cuprinde cinci secţiuni: Perspective 
teoretice; Copilărie rurală; Patrie-Stat-Oraş: 
copilul ”naţional”; Copilărie nefericită: 
războaie şi migraţii şi Crescând sub ochi 
grijulii: ideologie şi educaţie civică. În cadrul 
fiecărei secţiuni se tratează problematica 
referitoare la ambele secole, cu excepţia 
primei (probleme teoretice) şi a ultimei care 
se ocupă doar de secolul XX. 

Cum este şi firesc, volumul debutează cu 
un studiu ce face referire la aspectele teoretice 
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ale problematicii în discuţie. 
În primul rând, copilăria este 
considerată şi ea o constantă 
antropologică şi deci trebuie 
studiată. Mai mult, se observă o 
schimbare în percepţia acesteia – 
expusă şi de antropo-logia istorică 
– conform căreia „copiilor li se 
permite acum să fie copii” (p. 15).

Urmează  câteva exemple 
privind statutul copilăriei‚ 
începând cu Evul Mediu, cum 
ar fi: fenomenul „devsirmei” şi a 
„luării de ostateci”, tradiţia creştină şi implicit 
relaţia naş-fin ca şi substitut al relaţiei părinte-
copil, şi în final, pregătirea copiilor pentru 
muncă în condiţiile în care, după cum prea 
bine se ştie, ajutorul lor în gospodărie era 
indispensabil.

Studiul se încheie cu o pledoarie pentru 
interdisciplinaritate subliniind faptul că 
folosirea unui singur tip de sursă este extrem 
de limitativă.

Secţiunea a doua, Copilăria rurală cuprinde 
trei studii. Primul are ca sursă recensământul 
din 1863 efectuat în Serbia şi din acest 
motiv cu toate deschiderile metodologice pe 
care le oferă abordarea subiectului – relaţii 
copii-părinţi-rude, obiceiuri din ciclul vieţii, 
gospodărie etc. – rezultatele sunt în mare 
parte aproximative întrucât datele referitoare 
la aspectele sociale, materiale, sunt extrem 
de puţine.

Al doilea studiu, al Mariei Papathanassiou, 
este o excelentă cercetare comparativă a 
copilăriei în două sate de munte, din Grecia 
şi respectiv Austria. Un lucru demn de luat 
în seamă este că de fapt compararea celor 
două sate a fost făcută ulterior cercetării şi nu 
a fost un demers iniţial. Copilăriile din cele 
două sate se aseamănă în ceea ce priveşte 
economia, educaţia, comunitatea, grupul 
sau şcoala (ca element al intervenţiei statului 
în comunităţile respective). Pentru ambele 
situaţii munca copiilor era indispensabilă; 

păşunatul fiind una din ocupaţiile 
de bază ale copiilor este strâns 
legat de joacă şi alte problematici 
sociale: prietenia, duşmănia, 
sexuali-tatea, proprietatea.

Şcoala funcţiona în ambele 
situaţii ca mijloc de disciplinare 
dar şi ca element important în 
construirea identităţii naţionale. 
Diferenţele majore între cele două 
sate sunt: existenţa unor sisteme 
de muncă şi social diferite (bine 
organizat în cazul Austriei, mai 

puţin organizat si mai puţin legat de viitorul 
copiilor în Grecia) şi atitudinea mai liberală 
faţă de sexualitate la satul din Austria 
comparativ cu cel din Grecia.

Al treilea studiu este Jocuri de copii din 
Macedonia, şi din care reiese că aceste jocuri 
tradiţionale reflectau statusul social dar 
şi valorile culturale ale regiunii. Copiii îşi 
confecţionau singuri jucăriile, sau ajutaţi de 
părinţi, şi exista şi o separare de gen – fetele 
se jucau cu fetele şi băieţii cu băieţii. Această 
separare era evidentă şi în educaţie: fetele 
fiind educate să fie obediente iar băieţii să 
fie superiori.

Primul studiu de la a treia secţiune tratează 
problematica copilăriei în legătură cu statul în 
Ungaria. Studiul trece în revistă numeroase 
organizaţii fondate şi legi promulgate începând 
cu sfârşitul secolului al XIX-lea şi continuând 
până la sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial. Astfel, cele mai implicate în perioada 
interbelică au fost organizaţiile de femei 
religioase însă, în final, problema copiilor a 
fost rezolvată printr-o combinaţie de factori: 
„instituţiile deja existente, ideologia socialistă 
şi eliminarea sferei civile” (p. 82).

Al doilea studiu este de fapt unul biografic. 
Subiectul discuţiei este cartea autobiografică 
a lui Imbro Tkalac, personalitate croată, însă 
care şi-a petrecut marea parte a vieţii în exil. 
Acesta este şi unul din motivele pentru care a 
scris cartea, al doilea fiind prezentarea Croaţiei 
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aşa cum era ea (cartea se referă la perioada 
1749-1843) şi nu cum se credea că ar fi.

Următorul studiu din această secţiune este 
unul extem de interesant şi tratează bazele 
ideologice ale educaţiei fetelor în Serbia. Într-o 
societatea predominant rurală, pătrund la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, ideile europene 
privind educaţia fetelor şi se ajunge la concluzia 
că „sexul feminin era o lume aparte” (p. 98). 
Astfel că educaţia fetelor începe să se dezvolte 
separat de cea a băieţilor cuprinzând mai puţin 
informaţii şi impunând două tipuri categoriale: 
băieţii – intelectuali; fetele – timide, harnice, 
pioase, credincioase. Conform ideologiei, 
femeia devine purtătoare a tradiţiei şi credinţei, 
ea nu va poseda putere politică sau socială, 
iar în final se ajunge ca noţiunea de „mamă” 
să reprezinte responsabilitatea pentru întreaga 
naţiune.

Al patrulea studiu este cel referitor la 
delicvenţa juvenilă în Serbia. Un studiu 
extrem de interesant atât pentru faptul că 
vorbeşte despre un subiect ignorat în general, 
cât şi datorită abordării. Autorul studiază 
legislaţia care permitea pedepse corporale 
din partea părinţilor sau chiar a meşterilor la 
care erau ucenici, cauzele delicvenţei – care, 
în mod curios sunt aceleaşi şi în secolul XX: 
tratamentul abuziv al părinţilor sau pierderea 
părinţilor. În momentul în care se renunţă 
la pedeapsa corporală şi delicvenţii sunt 
închişi, aceştia din urmă încep de fapt să se 
specializeze intrând în contact condamnaţi 
mai experimentaţi. În urma măsurilor severe 
luate de către autorităţi delicvenţa urbană 
ajunge să se manifeste în forme mai puţin 
violente în comparaţie cu cea rurală. 

Al cincilea studiu face o analiză a muncii 
copiilor în Istambul. Principala cauză este 
migraţia datorată războiului turco-kurd. 
Autorul identifică câteva constante în acest 
proces: păstrarea legăturilor de familie, 
participarea copilului la viaţa economică a 
familiei dar şi câteva mutaţii: strada devine 
destinaţie (viaţa copiilor se desfăşoară aici) 

şi nu loc de trecere, iar viaţa economică a 
familiei devine în întregime dependentă de 
munca copiilor.

Al şaselea studiu se referă la activitatea 
Uniunii pentru Protecţia Copilului fondată în 
1925 în Bulgaria, şi care privea situaţia copiilor 
(sărăcia şi lipsa de igienă) ca pe o problemă 
naţională. De aici o mulţime de activităţi 
menite să educe din punct de vedere sanitar 
atât părinţii (mama, în special) cât şi copiii. 

Ultimul studiu vine în continuarea celui 
precedent în sensul că tratează subiectul 
taberelor de vară în perioada interbelică, 
tabere iniţiate de stat cu scopul de a crea 
un tineret sănătos atât din punct de vedere 
intelectual cât şi fizic.

A patra secţiune cuprinde patru studii 
referitoare la aspectele negative legate de 
viaţa copiilor.

Primul studiu al secţiunii se referă la copiii 
sârbi refugiaţi în Franţa în timpul primului 
război mondial. Sunt urmărite atât coordo-nata 
socială (bogaţi versus săraci) cât şi familială 
(majoritatea copiilor erau fără părinţi şi deci 
erau trimişi la internate). Acestor copii li s-a 
acordat o atenţie deosebită fiind priviţi ca 
viitorii soldaţi. Aceştia au primit educaţie 
dublă (franceză şi sârbă) şi de fapt s-a ajuns 
în final la o imagine stereotip: copilul-erou 
şi astfel element de propagandă de război.

Al doilea studiu este practic un studiu 
de istorie orală efectuat pe o comunitate 
care s-a repatriat din Bana (Bulgaria) în 
Kitros (Grecia), aproape în totalitate. Sursa 
studiului este constituită de amintirile legate 
de copilăria repatriaţilor avută în satul bulgar. 
Evenimentele povestite sunt cele comune, 
viaţa efectivă a unei comunităţi într-un 
spaţiu rural.

Al treilea studiu tratează problematica 
copiilor refugiaţilor ruşi şi pune accent pe 
impactul negativ pe care-l are statutul de 
refugiat asupra copiilor: alienarea relaţiilor 
de familie, instabilitate emoţională şi o 
maturizare mult mai rapidă.
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Ultimul studiu est un studiu extrem de 
încărcat de date ce tratează problema evacuării 
forţate a copiilor în timpul războiului civil 
din Grecia (1948-1960) în Yugoslavia şi a 
conexiunilor politice europene apărute ca 
urmare a acestei situaţii. 

Ultima secţiune tratează problema bazei 
ideologice a educaţiei civice a copiilor. Primul 
studiu analizează statutul sistemului de 
denominaţie ca marcă identitară în spaţiul 
iugoslav. Autorul vorbeşte despre cele două 
sisteme de numire: 1. inventarea unui nume 
nou pentru fiecare copil şi 2. repetarea 
unui nume (în general al unuia cu înţeles 
religios). Discuţia se mută apoi în alt plan, 
cel al naţionalismului, indicând existenţa 
numelor naţionale transparente şi a celor 
non-transparente. În concluzie, autorul 
subliniază că în cazul Serbiei după o perioadă 
de preeminenţă a numelor non-transparente 
în anii 80, s-a ajuns la o schimbare în sensul 
preeminenţei unei identităţi naţionale mai 
exclusive în perioada anilor 90 reflectată şi 
în sistemul de denominaţie. 

Al doilea studiu propune o analiză pe o 
categorie de surse ideologizate prin excelenţă: 
manualele şcolare. Mai precis, studiul se referă 
la „coruperea” abecedarelor din Yugoslavia 

comunistă cu informaţii propagandiste. Astfel 
s-au diminuat informaţiile referitoare la 
familie, prietenie etc. şi au fost incluse texte 
referitoare la glorificarea partizanilor, a eroilor 
naţionali, a armatei. Această perioadă de 
maximă ideologizare a început imediat după 
război şi a durat până la sfârşitul anilor 70.

Al treilea studiu şi ultimul tratează problema 
educaţiei cetăţeneşti în Grecia în perioada 
1950-1990 văzută ca şi martor ideologic de 
socializare şi politizare. Acest tip de educaţie a 
fost retras sau introdus în funcţie de regimurile 
politice din Grecia, ajungând în anii 80 la 
un conţinut pragmatic, departe de idealul 
etnocentric „ţară-religie-familie” (p. 275) şi 
având drept scop realizarea „cetăţeanului 
activ cu gândire critică” (p. 275).

Cartea nu formulează concluzii. Nici măcar 
parţiale. Ea are totuşi caracterul unui întreg 
şi cu toate că cititorul român vine de pe un 
teren necunoscut – la noi s-a studiat prea 
puţin problematica copilăriei în vreo altă 
manieră decât cea pedagogică – informaţia 
este esenţială şi oferă mai mult similitudini. 
De aici, la o privire de ansamblu, Europa de 
sud-est este un întreg socio-politic. Diferenţele 
ne arată doar cât suntem de asemănători.

Elena Bărbulescu

***

Nicolae Bocşan, Ion Cârja, Biserica 
Română Unită la Conciliul Ecumenic 
Vatican I (1869-1870), Cluj-Napoca, 
Presa Universitară Clujeană, 2001, 
697 p.

Cartea istoricilor Nicolae Bocşan şi Ion Cârja 
dedicată participării episcopatului român 
greco-catolic la Conciliul ecumenic Vatican I, 
se impune în peisajul istoriografiei româneşti 
şi universale drept prima contribuţie de 
prestigiu ce-şi propune să recupereze şi să 
valorifice aportul ierarhiei româneşti la cea 
dintâi reuniune conciliară a modernităţii. 

Rezultat al unui îndelung şi susţinut 
efort, lucrarea încorporează, pentru autorii 
săi, valenţe şi semnificaţii diverse. Pentru 
profesorul Nicolae Bocşan volumul de faţă 
validează reputaţia sa de istoric al fenomene-
lor modernităţii. Aplecarea sa de această dată, 
spre o problematică de factură ecleziastică, 
neglijată în cercetările de profil din perioada 
ante şi interbelică şi apoi ocultată în timpul 
regimului comunist, denotă profesionalismul 
şi capacitatea sa de a se adapta noilor tendinţe 
recuperatorii din istoriografia contemporană. 
În plus, colaborarea sa cu mai tânărul 
istoric Ion Cârja constituie indiciul cel mai 
elocvent al suportului şi încrederii pe care 
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Profesorul Bocşan o investeşte în 
cercul tinerilor istorici pe care-i 
coordonează în centrul universi-
tar clujean. Dacă pentru istoricul 
Nicolae Bocşan cercetarea de faţă 
reprezintă dovada deplinei sale 
maturităţi istoriografice, pentru 
tânărul său discipol ea reprezintă 
cea de-a doua apariţie editorială, 
ce anunţă o traiectorie extrem de 
promiţătoare în aria cercetărilor 
de istorie ecleziastică aferente 
epocii moderne. 

Apărută ca urmare a descoperirii în arhiva 
Mitropoliei Române Unite a jurnalului 
participării mitropolitului Ioan Vancea la 
lucrările conciliului Vatican I, lucrarea este 
structurată în două părţi. Prima parte, articulată 
la rândul ei în şapte capitole, încadrate firesc 
de introducere şi concluzii, constituie cea 
mai pertinentă analiză alocată relaţiilor 
Bisericii Române Unite cu Sfântul Scaun în 
preajma primei reuniuni conciliare moderne. 
Cea de-a doua parte a lucrării reprezintă un 
incontestabil suport documen-tar obţinut 
prin editarea a două piese arhivistice inedite: 
jurnalul participării mitropolitului Vancea la 
conciliu, completat pe alocuri de documente 
preluate din arhivele ecleziastice, din presă 
sau din colecţii documentare, la care se 
adaugă apoi, textul memorialului de călătorie 
din 1886, redactat cu ocazia pelerinajului la 
Roma a ierarhiei române unite. 

Structurată astfel, lucrarea istoricilor 
Nicolae Bocşan şi Ion Cârja reuşeşte să 
reconstituie în premieră locul şi rolul distinct 
deţinut de Biserica Română Unită la nivelul 
statusului catolic în zorii primelor dezbateri 
conciliare ecumenice a epocii moderne. 

Cartea debutează cu fixarea cadrului 
ideologic şi eclesiologic caracteristic secolului 
al XIX-lea, conturând reperele unui spaţiu 
marcat de dezbateri şi teoretizări doctrinare, 
care se va resimţi profund de pe urma 
avansului impetuos al curentelor neo-liberale 

şi ultramontane şi a poziţiilor 
înregistrate faţă de proliferarea 
acestora. Din acest punct de 
vedere, pontificatul papei Pius al 
IX-lea avea să manifeste o reacţie 
extrem de puternică împotriva 
ideilor liberale, dovedind în 
schimb o reală deschidere faţă de 
necatolici, în speranţa refacerii 
unităţii lumii creştine. 

Cel de-al doilea capitol intitulat 
Conciliul ecumenic Vatican I 

are meritul de a fi sintetizat într-o manieră 
exemplară, pentru prima dată în istoriografia 
românească, specificul şi conotaţiile acestei 
reuniuni conciliare. Concluziile care se 
decantează la finele acestui capitol, creionează 
imaginea unui conciliu ecumenic ce a marcat 
un moment de turnură în istoria Bisericii 
Catolice, un „punct culminant” în evoluţia sa, 
contribuind într-o manieră incontestabilă la 
definirea poziţiei bisericii şi a prerogativelor 
sale în raport cu statul şi societatea căreia 
îi aparţinea. În esenţă, autorii se raliază 
aserţiunilor exprimate în acest sens de 
istoriografia străină, oferind cititorului o 
imagine exhaustivă şi actualizată a momen-
tului Vatican I. 

Istoricii clujeni reuşesc apoi să reconstituie 
cu mare fidelitate participarea Bisericilor 
orientale la Conciliul Vatican I cu specifici-
tatea şi identitatea lor confesională, nu în 
ultimul rând cu orizontul lor de aşteptare, 
care reclamau conservarea şi respectarea 
autonomiei propriilor lor biserici. Eşecul 
înregistrat de Sfântul Scaun în relaţiile cu 
episcopatul oriental, la capătul dezbaterilor 
conciliare, anticipează conduita ierarhiei 
româneşti care a părăsit lucrările conciliului 
înainte de suspendarea lor oficială. 

Capitolul patru marchează translaţia 
definitivă a analizei de la general spre 
particular cantonând investigaţia şi interpre-
tarea în spaţiul realităţilor ecleziastice 
româneşti. În acest sens, autorii recurg mai 
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întâi la o inedită şi extrem de interesantă 
radiografiere a memoriei confesiunii greco-
catolice româneşti în arcul de timp marcat de 
momentul înfiinţării provinciei mitropoli-tane 
şi inaugurarea dezbaterilor conciliare. Meritul 
lor incontestabil rezidă în profesiona-lismul 
şi talentul cu care au reuşit să sintetizeze şi 
să valorifice un material arhivistic disipat 
în numeroase arhive din ţară şi străinătate. 
Construită din secvenţe şi frânturi, istoricii 
clujeni oferă, în finalul analizei lor, imaginea 
limpede a unei biserici româneşti angajată 
conştient într-o amplă dezbatere teoretică 
menită a-i salva indivi-dualitatea şi autonomia 
sa confesională. 

De o valoare aparte, în economia generală 
a lucrării se prezintă capitolul cinci alocat 
participării episcopatului român la lucrările 
conciliare. Pornind de la textul diuariului 
mitropolitului Vancea (editat în partea a doua 
a lucrării), autorii reconstituie cu fidelitate 
istoria unui moment abordat pasager în 
istoriografia de specialitate, restituind astfel, 
circuitului ştiinţific „faţa nevăzută” a presta-
ţiei ierarhiei româneşti în contextul discuţiilor 
conciliare. 

În tentativa de a oferi o imagine exhaustivă 
momentului Vatican I, cei doi istorici îşi extind 
unghiul de observaţie şi interpretare spre 
un domeniu considerat de unii istorici mai 
puţin convenţional, acela al presei. Imaginea 
Conciliului Vatican I în presa românească din 
Transilvania, sub semnul căruia stă cel de-al 
şaselea capitol al lucrării valorifică exemplar 
maniera în care, dezbaterile conciliare s-au 
reflectat în presa românească din dubla 
monarhie austro-ungară, imaginile uneori 
deformate transmise publicului românesc, 
ca urmare a deselor preluări din periodicele 
străine, şi nu în ultimul rând impactul pe care 
prima adunare conciliară a epocii moderne 
l-a avut asupra mentalului colectiv românesc

Ultimul capitol al lucrării surprinde efectele 
imediate în plan doctrinar ale Conciliului 

Vatican I, identificabile în actele primului 
conciliu provincial al Bisericii Române Unite, 
desfăşurat la Blaj în vara anului 1872. Analiza 
acestor influenţe, conduc concluziile autorilor 
spre opinia conform căreia decretele celui 
dintâi sinod provincial românesc, ca de altfel 
programul şi regulamentul său evidenţiază o 
eclesiologie raliată tezelor romane formulate 
la Vatican I. 

Capitolul de concluzii încheie armonios 
această remarcabilă analiză, creionând în linii 
generale imaginea unei biserici româneşti greco-
catolice, care a ocupat, în decursul secolului 
al XIX-lea, un loc distinct în constelaţia 
bisericilor catolice de rit oriental. Altfel spus, 
invitată şi persuadată să se alinieze normelor 
şi principiilor bisericii latine, biserica română 
unită se va ralia extrem de abil eclesiologiei 
romane postulată la Vatican I, evitând însă 
disoluţia în Biserica universală.

Cea de-a doua parte a lucrării, alocată 
editării Diuariului văncean şi memorialului 
călătoriei la Roma din 1886, completate de o 
laborioasă ediţie critică, vine să întregească 
şi să nuanţeze pe alocuri istoria relaţiilor 
Biserici Române Unite cu Scaunul Apostolic 
în preajma primei reuniuni conciliare 
ecumenice a timpurilor moderne. Prin bogăţia 
informaţiilor transmise şi pitorescul locurilor 
şi peisajelor străbătute, cele două manuscrise 
editate de istoricii clujeni reconstituie o 
admirabilă frescă vie a epocii căreia îi aparţin. 

Scrisă de pe poziţia istoricului neangajat 
confesional, într-un limbaj academic şi într-
un stil atractiv, istoricii Nicolae Bocşan şi Ion 
Cârja ne oferă, indiscutabil, una dintre cele 
mai valoroase lucrări consacrate raporturilor 
Bisericii Române Unite cu Sfântul Scaun. 
Totodată, cartea se constituie într-o invitaţie 
la lectură, oferind istoricului nenumărate 
sugestii pentru cercetări ulteriore într-o 
problematică nouă ale cărei repere au fost 
deja punctate. 

Ana Victoria SIMA
***
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Giacomo Martina, Storia della 
Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. III. 
L‘età del liberalismo (Istoria Bisericii. 
De la Luter până în zilele noastre. 
III. Epoca liberalismului), Editura 
Morcelliana, Brescia, 1995, 357 p.

Lucrarea iezuitului Giacomo Martina este 
o operă de referinţă în peisajul istoriografiei 
ecleziastice italiene şi europene a ultimilor 
zece ani. Volumul semnat de 
părintele Martina este al treilea 
volum al sintezei care urmăreşte 
desfăşurarea istoriei Bisericii 
şi a relaţiilor acesteia cu statul 
şi societatea de la Reformă 
până în secolul XX, în perioada 
care a urmat celui de al doilea 
conciliu de la Vatican. Această 
sinteză cuprinde în total patru 
volume: I.  Epoca Reformei , 
II. Epo-ca absolutismului, III. 
Epoca liberalismului. IV. Epoca 
contemporană. Suntem în faţa uneia dintre 
cele mai temeinice sinteze de istoria Bisericii, 
comparabile prin acribie, amploarea abordării 
şi modernitatea perspectivei cu cercetarea 
apărută recent, în peisajul istoriografic francez, 
sub coordonarea lui Jacques Le Goff şi Rene 
Remond, Histoire de la France religieuse (3 
vol.). 

Giacomo Martina, profesor de istoria 
Bisericii la una din cele mai prestigioase 
universităţi catolice din Europa, Pontificia 
Universita Gregoriana din Roma, este autorul 
unei opere de mare anvergură ce cuprinde 
studii despre istoria catolicismului în spaţiul 
italian şi a unei lucrări fundamentale despre 
Pius al IX-lea, Pius IX (1867-1878), publicată 
la Roma în 1990, cercetare de referinţă asupra 
perioadei celui mai lung pontificat din istoria 
Bisericii după al Sfântului Apostol Petru. 
Contribuţiile lui Martina la istoria ecleziastică 
sunt comparabile prin importanţa lor cu cele 
ale lui Roger Aubert, din anii 60-70 ai secolului 

trecut, sau cu ale lui Yves Congar în sfera 
eclesiologiei. Prin acest al treilea volum din 
sinteza Storia della Chiesa, dedicat perioadei 
cuprinse între Revoluţia franceză şi Primul 
Război Mondial, suntem în faţa unei lucrări 
de referinţă ce aparţine unuia dintre cei mai 
competenţi analişti ai relaţiilor Bisericii şi 
a vieţii religioase cu spiritul modernităţii, 
din păcate aproape necunoscut în cultura 
românească contemporană şi fără nici o carte 

tradusă până în prezent. 
Volumul este structurat în 

şapte părţi, majoritatea dintre 
ele împărţite apoi în capitole 
care tratează probleme precise: 
Revoluţia franceză şi conse-
cin ţele sale  (cap.  I .  Lupta 
împotriva Bisericii, cap. II. Isto-
riografia Revoluţiei franceze, 
cap. III. Consecinţele Revoluţiei 
franceze), Biserica şi regimul 
liberal  (cap. I.  O societate 
oficial necreştină, cap. II. Aşa-

zisul separatism: hiatusul între principii 
şi realitate în diferite ţări, cap. III. Între 
tradiţie şi modernitate. Biserica în căutarea 
propriei identităţi), Biserica şi liberalismul 
(cap. I. Intransin-genţii, cap. II. Catolicii 
liberali), Chestiunea romană, Syllabusul 
lui Pius al IX-lea, Conciliul Vatican I, 
Anticlericalism-Masone-rie-Antisemitism 
(cap. I. Anticlericalismul: 1815-1915, cap. II. 
Masoneria, cap. III. Antisemitismul catolicilor 
în secolul XIX şi la începutul secolului XX). 

Cititorul este invitat să descopere, în cele 
375 de pagini ale cărţii, un “lung secol al 
XIX-lea”, frământat şi dur pentru Biserică, 
delimitat de Revoluţia franceză de la 1789 
şi începutul de secol al XX-lea, o perioadă 
la capătul căreia Biserica şi societatea se 
vor afla în “tabere” diferite. Martina oferă 
o istorie a însăşi modernităţii europene, 
care pentru Biserica Catolică şi papalitate 
a însemnat o serie de experienţe nefaste: 
laicizare în moravuri, legislaţie, învăţământ, 
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afirmarea unor ideologii precum liberalismul 
şi socialismul, care erodau perspectiva 
creştină asupra vieţii sociale, diminuarea 
aderenţei elitelor faţă de practicile religioase, 
subordonarea tot mai evidentă a Bisericii 
intereselor Statului şi politicii guvernelor în 
numeroase de ţări, decreştinare etc. Lectura 
făcută acestor fenomene, explicaţiile oferite 
poziţiilor Bisericii în dialogul şi “confrun-
tarea” ei cu modernitatea, sunt cu atât mai 
interesante şi mai demne de atenţie cu cât ele 
sunt semnate de un istoric de cea mai bună 
calitate dublat de un om al Bisericii, de un 
catolic practicant.

Analiza cărţii urmăreşte istoria Bisericii 
şi a relaţiilor sale cu societatea şi Statul, pe 
firul unor categorii de probleme reprezen-
tative, grupate după gradul lor de importanţă 
şi semnificaţie. Astfel prima parte prezintă 
începutul breşei pe care evenimentele din 
Franţa Revoluţiei de la 1789 o produc în 
societatea europeană de tip “Vechi Regim”, 
cu naţionalizarea bunurilor Bisericii, 
supunerea acesteia legislaţiei civile, divizarea 
şi frământările religioase în Franţa perioadei 
1789-1799, perioada napoleoniană, concor-
datul din 1801 şi reconcilierea cu Biserica, 
consecinţele negative şi pozitive de ansamblu 
asupra Bisericii ale acestei perioade. În partea 
intitulată Biserica şi regimul liberal se prezintă 
într-o manieră sintetică fenomenul delimitării 
statelor europene de referinţele religioase 
în politica lor internă de-a lungul secolului 
XIX, practica sistemului de concordate în 
relaţiile statelor cu papalitatea în această 
perioadă, replierea Bisericii asupra ei însăşi 
în dorinţa găsirii de noi repere pentru propria 
identitate şi avansul ultramonta-nismului, 
misionarismul catolic etc.

Secvenţa tematică în care sunt înfăţişate 
principalele aspecte ale relaţiei catolicismu-
lui cu ideologia liberală în secolul al XIX-
lea, Biserica şi liberalismul, trece în revistă, 
într-un prim capitol, curentele intelectuale 
şi personalităţile care s-au situat de partea 
Bisericii, pe poziţii combative: conservatoris-

mul şi apărarea structurilor creştine ale 
societăţii, contribuţiile lui Joseph de Maistre, 
Robert Félicité de Lamennais, Louis Veuillot, 
Juan Donoso Cortés, Garcia Moreno, apoi ale 
ziarului “La Civiltà Cattolica”. Al doilea capitol 
al acestei parţi analizează personali-tăţile şi 
curentele înclinate spre un modus vivendi cu 
modernitatea, practicând ceea ce s-a numit 
catolicismul liberal şi care s-au manifestat 
într-o serie de ţări ca Franţa, Anglia, Germania. 
Chestiunea romană analizează condiţia 
papalităţii de putere temporală şi pierderea 
teritoriilor sale până la 1870 concomitent cu 
mişcarea pentru desăvârşirea unităţii politice 
a Italiei. Problema pregătirii Syllabusul şi a 
promulgării în anul 1864 a acestui veritabil 
„catalog al erorilor moderne” de către Pius al 
IX-lea este analizată sistematic, pornind de 
la geneza documentelor, conţinutul celor 80 
de „propoziţii” şi natura erorilor condamnate, 
controversele ridicate de acest document în 
rândul intelectualităţii europene. Autorul 
subliniază calitatea Syllabusul de portdrapel 
al defensivei Bisericii faţă de spiritul modern, 
efectele sale în epocă şi arată într-o manieră 
pertinentă cum acest document a preliminat 
opera de definire a identităţii Bisericii şi a 
delimitării ei în raport cu aşa-numitele „erori 
moderne” realizată cu prilejul Conciului 
Ecumenic Vatican I. 

Primului conciliu ecumenic din epoca 
modernă, din anii 1869-1870, i se dedică un 
capitol aparte şi este tratat unitar, începând 
cu originea şi pregătirile pentru adunarea 
conciliară, dezbaterile şi orientările manifes-
tate cu prilejul congregaţiilor sale generale, 
conţinutul documentelor adoptate în final, 
adeziunea episcopatului, efectele pe termen 
scurt şi de durată ale conciului, printre care 
şi schisma „vechilor catolici”. Partea ultimă 
Anticlericalism-Masonerie-Antisemitism, 
inventariază motivaţiile, natura şi efectele 
asupra Bisericii a anticlericalismului din viaţa 
politică a numerose ţări din Europa şi cele 
două Americi în secolul al XIX-lea. Capitolul 
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următor al acestei părţi insistă asupra unei 
probleme dintre cele mai controversate din 
istoria Bisericii Catolice în epoca modernă: 
disputa acesteia cu masoneria. Autorul 
face un istoric al masoneriei moderne 
în ţări ca Italia, Franţa, Spania, Brazilia, 
discută documentele care exprimă poziţia 
Vaticanului faţă de acţiunile diferitelor loji 
masonice, emise de Pius al IX-lea şi Leon al 
XIII-lea şi problemele interferenţei Bisericii 
cu masoneria nerezolvate încă de cercetarea 
istorică. Ultimul capitol al acestei părţi 
prezintă pe scurt trăsăturile antisemitismului 
manifestat în mediile catolice din câteva 
ţări europene în secolul XIX şi la începutul 
secolului XX. 

Cartea lui Giacomo Martina oferă specialiş-
tilor în istoria Bisericii în epoca modernă, în 
părţile şi capitolele sale succinct menţionate 
până aici, nu o reconstituire a datelor şi 
faptelor de istorie ecleziastică, ce nu şi-ar fi 
avut rostul dealtfel în condiţiile existenţei 
unei bibliografii substanţiale în istoriografii 
precum cea italiană, franceză, germană etc. 
ci o interpretare modernă şi de actualitate a 
marilor transformări care jalonează existenţa 
Bisericii în perioda cuprinsă între Revoluţia 
franceză şi începutul secolului XX. Acest 
fapt constituie meritul esenţial al lucrării şi 
se materializează sub aspect metodologic şi 

prin atenţia acordată diferitelor interpretări, 
istoriografiei. La finalul fiecăreia din cele şapte 
părţi autorul face loc unei secţiuni intitulate 
Noi probleme istoriografice şi metodologice. 
Perspectiva avansată de autor, interpretarea 
pe care o propune este una detaşată, lipsită 
de orice notă revanşardă sau revendicativă, 
fapt care scoate în evidenţă în primul rând pe 
istoricul profesionist de cea mai bună calitate 
şi nu pe catolicul, călugărul iezuit Giacomo 
Martina. În această ordine de idei trebuie 
spus că poziţia autorului şi interpretarea sa 
asupra unor fenomene care au lezat profund 
interesele Bisericii catolice după 1789, 
poziţie din care lipsesc tonul de condamnare, 
valenţele punitive ori accentele partizane este 
semnificativă şi pentru orientarea generală de 
reconciliere cu spiritul modern al civilizaţiei 
europene “decreştinate” promovată de Sfântul 
Scaun după Conciliul Vatican II. Nu în ultimul 
rând cartea părintelui Martina oferă, prin 
spiritul echidistant şi remarcabila sa detaşare, 
o lecţie exemplară şi pentru opinia publică 
românească, în care dezbaterile legate de 
relaţiile dintre culte şi confesiuni, de statutul 
Bisericii în societate mai sunt marcate încă de 
lipsa atât de necesarei toleranţe şi înţelegeri 
a identităţii “celuilalt”.

Ion Cârja

***

Maurizio Viroli, Per amore della 
patria. Patriotismo e nazionalismo 
nella storia (Pentru dragostea de 
patrie. Patriotismul şi naţionalismul 
în istorie), Roma, Editura Laterza, 1995 
(ediţia I), 2001 (ediţia a II-a), 220 p.

Maurizio Viroli, istoric italian ce activează 
în Statele Unite ale Americii, este profesor 
la Universitatea din Princeton, specialist în 
istoria ideilor şi a ideologiilor politice. Autor 
al unei opere bogate, la editura Laterza i-au 

mai apărut lucrările: Repubblicanesimo (1999), 
Il sorriso di Niccolò. Storia di Machiavelli 
(2000) şi Dialogo intorno alla repubblica, în 
colaborare cu Norberto Bobbio, în anul 2001. 

Lucrarea Per amore della patria. Patriotismo 
e nazionalismo nella storia, este a doua ediţie 
în limba italiană după cea apărută la Oxford, 
în 1995, cu titlul For Love of Country. An Essay 
on Patriotism and Nationalism. În preambulul 
la ediţia care face obiectul prezentării de 
faţă autorul mărturiseşte că a scris această 
carte pentru a evidenţia faptul că „există în 
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istoria gândirii poltice o tradiţie a 
patriotismului republican distin-
ctă de naţionalism”. Suntem 
în faţa unei cercetări de mare 
fineţe care analizează limbajul 
şi încărcătura istorică a acestor 
expresii atât de mult vehiculate 
în ultimele secole, „patriotism” şi 
„naţionalism”. 

Demersul cărţii se eşalonează 
pe întinderea a cinci capitole, 
precedate de preambul sau 
cuvântul înainte al autorului, 
urmată de o prefaţă la prima ediţie în limba 
italiană şi de introducerea propriu-zisă. 
Simpla lectură a titlurilor celor cinci capitole 
ne pune în faţa raţionamentului de fond, pe 
care Viroli şi-a construit lucrarea - patriotism 
versus naţionalism: Moştenirea patriotismului 
republican (cap. I), Eclipsă şi revenire (cap. 
II), Patriotism şi politică la antici (cap. III), 
Naşterea limbajului naţionalismului (cap. 
IV), Naţionalizarea patriotismului (cap. V). 
Urmează un epilog intitulat nu mai puţin 
sugestiv: Patriotism fără naţionalism. Notele 
împreună cu o valoroasă şi consistentă 
bibliografie încheie această lucrare de referinţă 
pentru istorici, analişti politici şi nu mai puţin 
pentru practicienii în cotidian ai politicului, 
în egală măsură pentru publicul nespecialist, 
interesat de sensurile ideologiei şi ale politicii.

Maurizio Viroli analizează accepţiunile 
patriotismului şi ale naţionalismului aşa cum 
apar ele în devenirea istorică a modernităţii. 
Teza acestei cărţi este că în pofida faptului 
că la Revoluţia Franceză patriotismul şi 
naţionalismul sunt împletite într-o legătură 
indisolubilă, cele două reprezintă în istoria 
gândirii politice două limbaje politice 
distincte; a existat şi există un limbaj al 
patriotismului diferit de cel al naţionalismului: 
grupa de valori care au la bază ca principiu 
politic şi moral suprem patria împreună 
cu libertatea comună bazată pe respectul 
Constituţiei şi al legilor este net diferită de 

valorile care se întemeiază pe 
unitatea culturală, religioasă sau 
etnică a poporului ca principiu 
politic şi moral suprem şi care 
judecă libertatea politică drept 
o valoare de importanţă minoră. 
„Din acest motiv patria oameni-
lor liberi se naşte atunci când 
moare patria naţionaliştilor”, 
afirmă Viroli citându-l pe Piero 
Calamandrei, autorul unei analize 
scrise la puţin timp după căderea 
regimului fascist italian. 

O asemenea diferenţă constă în faptul că 
pentru un republican adevărata patrie este 
numai acea comunitate în care toţi indivizii 
pot locui ca cetăţeni liberi, egali în faţa legii şi 
egali în drepturi politice; pentru un monarhist 
adevărata patrie este numai monarhia, unde 
anumiţi indivizi au prin naştere dreptul de 
a comanda, în timp ce alţii nu deţin acest 
drept. Contrastul naşte deci două interpretări 
diferite ale semnificaţiei libertăţii, după cum 
afirma Montesquieu: dragostea de patrie este, 
într-o republică, dragostea pentru libertate. 
Republicanul respectă numai constituţia şi 
legile Republicii în timp ce monarhistul e leal 
persoanei regelui şi dinastiei. Patriotismul 
monarhic, chiar şi în forma sa mai nobilă şi 
civilă, are întotdeauna o componentă servilă 
care împiedică formarea unei mentalităţi 
cetăţeneşti. În situaţia particulară a Italiei, 
susţine autorul, patriotismul republican 
a izvorât din marginile culturii politice 
naţionale, dominată iniţial de patriotismul 
monarhic, apoi de naţionalism.

Un critic şi comentator al prezentei cărţi, 
Gian Enrico Rusconi, împreună cu alţii, îl 
încadrează pe Viroli în categoria republica-
nilor intransigenţi. La o lectură de suprafaţă 
cartea lui Viroli poate fi suspectată de o 
asemenea percepţie angajată. Suntem de 
părere însă că asemena etichetări abrupte 
sunt cel puţin nedrepte cu o lucrare care îşi 
propune să recupereze sensurile constructive 
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ale ataşamentului faţă de patrie, naţiune 
sau ţară. 

Analiza lui Maurizio Viroli trebuie încadrată 
într-un context mai general, din care se poate 
desprinde însăşi actualitatea acestei cărţi 
pentru începutul de secol XXI. Sensurile 
relaţiei individului cu comunitatea politică, 
numite „dragoste/iubire de patrie/ţară”, 
„patriotism”, „naţionalism” etc. au fost 
utilizate până la erodare în cele mai diverse 
combinaţii. În perioada formării statului-
naţiune accepţiunile acestor cuvinte au fost 
chemate să sprijine şi să cultive loialitatea 
indivizilor pentru instituţiile statului, să 
contribuie la întărirea omogenităţii etnice, 

culturale şi lingvistice a unui popor. Regimurile 
totalitare ale secolului XX au instrumentat şi 
manipulat şi ele până la refuz aceşti termeni, 
descărcându-i de credibilitate şi onorabilitate. 
S-a ajuns la situaţia în care „cuvântul patrie, 
cu puţine excepţii, e pronunţat cu ironie şi 
dispreţ”, datorită îndelungatei şi epuizantei 
sale utilizări. Cartea lui Viroli pe lângă analiza 
pertinentă şi deosebit de interesantă pe care o 
propune, reprezintă o încercare îndrăzneaţă de 
recuperare a unor sensuri tocite în contactul 
cu istoria ultimelor două secole.

Ion Cârja

***

Lauren ţ iu Vlad,  Imagini  ale 
identităţii naţionale, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 2001, 210 p.

Secolul al XIX-lea a fost unul al naţionalis-
melor, o epocă în care demersurile de 
construire a identităţilor naţio-
nale au cunoscut un avânt fără 
precedent. Din acest punct de 
vedere, spaţiul central şi est-
european oferă deopotrivă un 
scenariu fascinant şi contradic-
toriu în care găsim o gamă extrem 
de diversă de mecanisme puse 
în slujba conturării imaginii 
identităţii naţionale. Dintre 
finalităţile acestui complicat 
proces, se remarcă în principal 
două: nevoia de (auto) legitimare 
în faţa acelor comunităţi ce 
aspirau spre aceleaşi obiective, 
şi nevoia de afirmare europeană 
într-o vreme în care răsăritul Europei era încă 
asimilat ca zonă geopolitică şi culturală unui 
Orient barbar şi necivilizat extrem de diferit 
de „Occidentul civilizator” al bătrânului 
continent.

În acest sens au fost puse în joc o gamă 
largă de argumente, fiind investite cu valoare 

simbolică elemente cu semnificaţie istorico-
naţională, vestigii istorice, limbă spirituali-
tate rurală, ca tot atâtea componente ale 
romantismului naţional de tip herderian 
şi care au marcat ideologia natională în 
întreaga Europă centrală şi răsăriteană. Pentru 

aceasta pledează şi realitatea 
că astfel de idei, considerate 
caracteristici ale specificităţii 
naţionale intrau în componenţa 
discursului identitar la fiecare din 
naţiunile central-europene sau 
balcanice în proporţii variabile 
în funcţie de conjunctură sau 
de caracteris-tica unui moment 
istoric sau altul.

Cartea în discuţie îşi propune să 
analizeze principalele articu-laţii 
ale discursului identitar românesc 
care reies din analiza propagandei 
promovate de România cu prilejul 
participării sale la Expoziţiile 

Universale din 1867, 1889, 1900 şi 1937, 
toate desfăşurate la Paris.

Demersul are ca punct de plecare un capitol 
din studiul lui Paul Greenhalgh „Ephemeral 
Vistas. Great exhibitions and Worlds fairs 
1851-1939” care descrie proiectele identitare 
ale unor participanţi la expoziţiile universale 
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(cazul Germaniei, Franţei, Marii Britanii, 
Statelor Unite, Rusiei). Cercetătorul zăboveşte 
acolo într-o mare măsură asupra arhitecturii 
pavilionare ca o caracteristică de bază a 
imaginii identitare.

Analiza arhitectuirii pavilionare şi a 
raporturilor acesteia cu problematica 
identităţii relevă o legătură directă cu fondarea 
şi afirmarea ideologiei naţionale.

În schimb cercetarea propusă de autorul 
român are două componente, una legată de 
manierele construcţiilor identitare, iar cealaltă 
legată de receptarea acestei propagande în 
spaţiul cultural francez , desi aceasta din 
urmă nu apare foarte detaliat

Un prim capitol dedicat unei retrospective 
a expozitiilor universale de la 1851 până la 
sfârsitul secolului XX relevă o idee funda-
mentală – aceea a existenţei unei legături între 
dominantele ideologice ale vremii şi ideea 
de reprezentare naţională prin intermediul 
expoziţional. Avem astfel o prima fază 
universalistă în care clasificarea obiectelor 
se făcea pe baze strict tehnico-economice, 
expresie a liberalismului economic ce 
domina Europa la 1850 (Londra, 1851). Nu 
peste mult timp, la Viena în 1873, în chiar 
anul primei mari crize economice cu care se 
confrunta societatea capitalistă, apar prima 
dată secţiunile economice nationale, ilustrând 
astfel la nivel ideologic epoca naţionalismului 
şi protecţionismului economic. În anii 20-30 
ai secolului XX eclectismul romantic dispare 
pentru a lăsa locul unor creaţii arhetipale 
care să legiti-meze ideologiile totalitare în 
ascensiune.

Al doilea capitol al cărţii descrie prima 
participare a României la expoziţia universală 
de la Paris din 1867, iar obiectivul declarat 
al tânărului stat român era crearea unei 
imagini a identităţii de sine din care nu 
lipsea apelul la trecutul istoric glorios şi la 
realitatea unei lumi rurale, care, deşi arhaice 
in cvasitotalitatea elementelor sale, amintea 
de gloria lumii ţăranilor lui Vergiliu din 

antichitate. A doua dimensiune a participării 
României la expoziţia din 1867 este cea 
economică, din care, dincolo de sinceritate 
şi de propagandă, desluşim în discursul 
propagandistic ideea bogăţiei pamântului 
românesc şi a marelui potenţial ce asteaptă 
a fi valorificat. Optimismul şi frustrarea , 
două componente aparent contradictorii 
răzbat din discursul identitar românesc la 
1867. Rezultatele acestei propagande al cărei 
promotor a fost Al. Odobescu au relevat o 
Românie contradictorie, aflată la marginea 
Europei, la confluenţa dintre Occident si 
Răsărit cu o identitate în permanentă căutare.

Capitolul al treilea se ocupă de Expoziţia 
Centenarului (1889), dedicată împlinirii 
unui secol de la revoluţia franceză. Şi de 
data aceasta, dincolo de acţiunea energică a 
prinţului George Bibescu, apelul la istorie şi 
la realitatea lumii rurale, deţin întâietatea în 
demersul articulării propagandei naţionale. 
Multe din componentele acţiunii propagan-
distice românesti au devenit stereotipuri 
promovate cu insistenţă printr-un arsenal 
divers, după cum însuşi autorul încearcă să 
surprindă din documentele vremii.

Imaginea identitară definitorie a românilor 
la această expoziţie era că, dintre balcanici, 
românii sunt cei mai occidentali. De data 
aceasta, în viziunea francezilor, românii se 
aflau în Orient, dar într-un Orient elegant, 
amabil, vesel, pitoresc şi cilizat - Orientul 
Europei.

Expoziţia din 1900 sau Românii la ora 
Bilanţului secolului, context în care se constată 
o mai mare doză de pragmatism din partea 
autorităţilor române care promovează mai cu 
seamă compartimentele stict productive ale 
agriculturii şi industriei arată o shimbare în 
discursul propagandistic românesc.

Ce urmărea România prin participarea la 
expoziţia de la 1900? O spune D.C. Ollănescu, 
cel care s-a ocupat de organizarea expoziţiei 
româneşti: ”România dorea să fie mărturia 
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civilizaţiunii în Orient”. Analiza autorului 
este argumentată prin aducerea unei serii 
întregi de date statistice ce urmau a demonstra 
progresul realizat de la 1867 încoace.

Dar acest progres nu este nicicând mai 
bine ilustrat decât prin participarea la 
expoziţia din anul de graţie (pentru România) 
1937. Propaganda românească aduce în 
discuţie resurse fără precedent dintr-un 
arsenal ideologic şi financiar impresionant, 
121.300.371 lei alocaţi. Se dorea de data 
aceasta promovarea unei „Românii organice 
şi profunde” din care să reiasă progresul 
economic şi cultural realizat de la Unire, 
mai ales în anii lui Carol II din care nu lipsea 
nici de data aceasta apelul la istorie şi la 
specificul lumii rurale românesti ca izvor al 
discursului identitar.

Paralel, se constată constituirea unui discurs 
identitar şi din partea suveranului Carol II 
într-o vreme când acesta se străduia mai 
mult ca oricând să convingă opinia publică 
de calităţile şi aportul său la construcţia 
României moderne. În acest sens era necesară 
şi o legitimare retrospectivă care să coboare în 
istorie până la figurile voievozilor din secolele 
XIV-XVI. În fond, expoziţia românească 
din 1937 era interesată să pună în lumină 
un mod de viaţă specific şi un stadiu de 
civilizaţie. Propaganda bine orientată, dublată 
de realizările efective în plan economic si 
cultural au determinat pe francezi să vadă 
altfel România – o ţară cu un sistem politic 
si social care crease solidarităţi profunde în 
jurul lui Carol II.

Efortul autorului pe parcursul celor cinci 
capitole se îndreaptă spre surprinderea şi 
conturarea câtorva elemente care au concurat 
la edificarea efortului propagandistic al 
României din 1867 până la 1937. Ca atare, 
este pusă în evidenţă existenţa unui fond 
de stereotipuri care parcurg discursurile 
oficiale din 1867, 1889, 1900 sau 1937 

şi care sunt preluate în linii mari şi de 
publicaţiile franceze. Distingem astfel două 
componente ale efortului de construcţie 
identitar-propagandistică un discurs identitar 
propriu-zis şi receptarea lui la nivel de 
imagologie.

Nu întotdeauna însă percepţia francezilor 
a coincis cu intenţia propagandei româneşti, 
încât publicaţiile din Franţa, tributare unor 
prejudecăţi formate în prima parte a veacului 
al XIX-lea , au colportat tot felul de imagini 
relative la adresa apartenenţei României, fie la 
un Orient sălbatic sau poetic ori la un spatiu 
cultural care îngemănează Asia cu Europa 
etc. Era firesc şi inevitabil să se strecoare o 
serie întreagă de clişee şi stereotipuri ce au 
marcat opinia publică franceză şi nu numai, 
vis-a-vis de români, chiar dacă aceste aspecte 
nu sunt analizate în lucrarea de faţă.

Oricum, în ciuda unui spaţiu destul de 
redus (121 de pagini de text), autorul relevă, 
prin apelul la surse extrem de bogate şi de 
variate, acele elemente care s-au impus în 
discursul identitar românesc de la mijlocul 
veacului al XIX-lea până la jumătatea secolului 
următor, care i-au dat o anume consistenţă şi 
coerenţă, în ciuda faptului că prin intensa lor 
vehiculare, unele dintre ele s-au demonetizat 
în timp şi prin ideologizarea de tip comunist 
au devenit de-a dreptul ridicole.

Ar fi interesant de urmărit evoluţia 
discursului identitar cu prilejul participării 
României la expoziţiile din a doua jumătate 
a secolului XX, în noile contexte ideologice, 
pentru a vedea în ce masură regăsim azi acele 
constante care i-au conferit rezistenţă în 
timp. Asta pentru că în zilele noastre această 
latură a propagandei româneşti – „imaginea 
României în lume” preocupă insistent clasa 
politică şi nu numai.

Marin Iosif Balog

***
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Laurenţiu Vlad, Propagandă şi 
identitate. România la Expoziţiile 
universale belgiene, 1897-1935, s.l, 
Cris, [2002], 143 p.

Într-o lucrare recent tradusă şi în română, 
Anne Marie Thičsse scria, printre altele, 
despre acele spaţii care presupun 
atât “etalarea identităţii”, cât şi 
“consumul identitar” (Crearea 
identităţilor naţionale în Europa 
Secolele XVIII-XX ,  Polirom, 
2000). Pe lângă muzeu, credem 
că într-o bună măsură şi expoziţia 
universală poate fi inclusă aici. 
Cu observaţia că în al doilea caz, 
dimensiunea propagandistică 
este mult mai pregnantă, dincolo 
de etalarea unor performanţe 
economice fiind evidentă intervenţia statului 
în selectarea acelor elemente care definesc un 
anumit specific naţional, susţin o anumită 
imagine cu un impact mai mult sau mai puţin 
puternic asupra celor prezenţi la asemenea 
manifestări.

Sigur, există o anumită evoluţie a sensului 
acestora, aşa cum precizează Laurenţiu 
Vlad în acest volum; iniţial “o competiţie în 
care fiecare participant spera să obţină un 
profit direct prin vânzarea produselor sale”, 
expoziţia universală a ajuns “o scenă care 
difuza diferite moduri de viaţă, ideologii sau 
construcţii politice, adică sisteme coerente 
de reprezentări, subsumate unei raţiuni 
globalizante, în fine o scenă în care se 
confruntau o serie de imagini puse în 
circulaţie de propaganda externă a statelor 
participante” (p.18). 

După ce a elaborat o altă lucrare consacrată 
acestui subiect”(Imagini ale identităţii 
naţionale. România şi expoziţiile universale 
de la Paris 1867-1937, Editura Meridiane, 
2001), Laurenţiu Vlad revine cu un nou studiu 
de caz, de data aceasta într-un alt spaţiu, cel 
belgian, construit dintr-o dublă perspectivă 

care include atât construcţia identi-tară 
românească vehiculată cu ocazia acestor 
expoziţii, cât şi receptarea acesteia în spaţiul 
cultural belgian. Acest demers l-a obligat pe 
autor să opteze pentru două tipuri de surse: pe 
de o parte, să apeleze la o serie de acte oficiale 
româneşti (ordonanţe, decrete, circulare) 

care delimitau cadrul juridic, 
financiar al participării Româ-
niei la respectivele expoziţii, 
permiteau reconstituirea efortu-
rilor organizatorice, respectiv a 
ideologiei aferente unei aseme-
nea participări, pe de altă parte, 
să  cerceteze un număr de 
palmarese, cataloage expoziţio-
nale şi periodice belgiene, 
reflectând percepţia în opinia 
publică belgiană a identităţii de 

propagandă pusă în circulaţie de statul român. 
Autorul pleacă de la premisa că prezenţele 
româneşti la Expoziţiile universale belgiene 
din 1897, 1905, 1913 şi 1935 au fost în egală 
măsură “variaţiuni propagandistice […] pe 
tema recunoaşterii de către comunitatea 
internaţională a europenităţii românilor” 
(p. 9).

Lucrarea este divizată în 6 capitole inegale: 
Pentru o istorie a participării României la 
Expoziţiile universale (p. 9-27), Bruxelles - 1897 
(p. 28-38), Ličge - 1905 (p. 39-49), Gand - 
1913 (p. 65-72), Bruxelles - 1935 (p. 73-116), 
Cu gândul la Belgia Orientului (p. 117-123). 
Cel mai consistent capitol este cel dedicat 
participării României la Expoziţia universală 
de la Bruxelles, autorul mărturisind că acest 
lucru s-a datorat documentaţiei mult mai 
bogate, referitoare la acest subiect. 

În cercetarea întreprinsă, autorul se bazează 
pe analiza arhitecturii pavilioanelor (ca 
proiecţie simbolică), a exponatelor istorice şi 
folclorice din standurile româneşti, precum 
şi pe interpretarea statisticilor sau profilului 
produselor economice, toate contribuind la 
conturarea imaginii identităţii naţionale în 

Laurenţiu Vlad

Propagandă şi 
identitate. România 

la Expoziţiile 
universale belgiene, 

1897-1935

Cris
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contextul “nevoii de afirmare şi recunoaştere 
europeană” a Regatului României. Succinte 
referiri privesc activita-tea propagandistică 
română în Belgia, în special pentru perioada 
1930-1935, ca şi prezenţa românească la 
alte manifestări belgiene (cele dedicate 
cooperaţiei şi artelor plastice de la Gand, 
respectiv Bruxelles). Nu sunt neglijate nici 
comparaţiile cu construc-ţiile identitare ale 
altor state balcanice participante (Bosnia-
Herţegovina, Bulgaria, Muntenegru, Serbia) 
şi impactul lor în imaginarul public belgian. 
Astfel, participa-rea României la expoziţiile 
universale, organizate de Belgia, cunoaşte 
o evoluţie inegală, culminând cu prezenţa 
la Bruxelles (1935). Faptul că participările 
anterioare s-au bucurat de o atenţie relativ 
redusă din partea oficialilor şi a publicului 
vizitator, doar opinia publică belgiană fiind 
ceva mai receptivă, s-a datorat, printre altele, şi 
absenţei unei propagande eficiente din partea 
statului român, deficienţă suplinită de abia 
în ajunul participării României la expoziţia 
interna-ţională de la Bruxelles (1935) (a se 
vedea cap. V, p. 75-78). Paradoxal, consistenta 
prezenţă românească din acest an, contrazicea 
o anumită scădere a relaţiilor comerciale dintre 
cele două state, mai bine evidenţiate pentru 
perioada anterioară primului război mondial.

În opinia autorului, un merit incontestabil în 
promovarea profilului imagologic al prezenţei 
româneşti la Bruxelles a revenit lui Al. Tzigara 
– Samurcaş. Responsabil principal, acesta a 
înţeles să privilegieze atât arta tradiţională, 
cât şi cultura şi arta contem-porană. Discursul 
oficial de inaugurare vehicula o serie de 
elemente ale unei istorii comune, pornind de la 
comunitatea de idealuri şi interese (asocierea 
lui Godefroi de Bouillon şi Ştefan cel Mare 
ca Athletae Christi), respectiv de la rolul de 
model cultural atribuit Belgiei, alături de 
Franţa. Imaginea propagandistică a României 
a fost receptată în majoritatea coordonatelor 
ei, dovadă aprecierile la adresa tradiţiei 
cultural-artistice, a dezvoltării unor ramuri 
economice (industria forestieră, petrolieră, a 

transporturilor, producţia cerealieră) sau la 
adresa peisajului remarcabil.

Prezenţa românească la primele două 
expoziţii a fost sensibil mai redusă. Ea a 
coincis numai cu trimiterea acelor produse 
considerate competitive. Standul românesc 
de la Bruxelles (1897) conţinea doar produse 
ale Regiei Monopolurilor de Stat şi ale unor 
particulari, fiind prin urmare unul specializat 
care nu s-a bucurat de o atenţie deosebită din 
partea presei belgiene. Situaţia s-a repetat la 
Liege (1905), participarea românească fiind 
marcată de sigla Asociaţiei fabricanţilor şi 
exploatatorilor de petrol. Prezenţa româ-
nească a avut ca suport imagistic pavilionul 
naţional, construit în spiritul arhitectural 
brâncovenesc, sub forma unei case boiereşti, 
la parter fiind un restaurant cu specific 
românesc, iar la etaj fiind amenajat un bogat 
stand de produse petroliere, fără a uita nici 
pe cele aparţinând industriei ţărăneşti şi 
Regiei Monopolurilor de Stat. Deşi a ocupat 
un loc modest, ca şi la prima participare, 
prin palmaresul obţinut, România devansa 
alte participante precum Norvegia, Turcia 
sau Grecia şi marca un salt calitativ faţă de 
prima participare.

Percepţia imaginii sale poate fi reconsti-
tuită plecând de la analiza documentelor 
oficiale (statistici, comentarii), a broşurilor de 
popularizare şi a presei belgiene a timpului. 
Dacă pavilionul bulgar s-a bucurat de un mai 
mare succes, în schimb domeniul petrolier 
era elogiat ca unul de viitor pentru România, 
această Belgie a Orientului, stereotip care 
făcea carieră din anii ‘70 ai secolului al XIX-
lea. Totodată, presa belgiană a înregistrat o 
serie de amănunte legate de desfăşurarea unor 
festivităţi în pavilionul românesc.

Spre deosebire de ediţiile precedente, 
participarea la expoziţia universală de la 
Gand (1913) a încercat să ofere o perspectivă 
de ansamblu asupra societăţii româneşti de 
la acea oră. O serie de elemente constitutive 
ale imaginii identitare vehiculate anterior 
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s-au păstrat, dovadă fiind reapariţia unor 
clişee, referitoare la specificul agricol al ţării, 
dezvoltarea industriei petroliere, remarcabila 
artă tradiţională şi existenţa unor centre 
intelectuale deosebite (G. Dreze, Le livre d’or 
de l’Exposition universelle et internationale 
de Gand-1913). Percepţia directă a unor 
elemente identitare, crede autorul, s-a datorat 
diversităţii exponatelor şi contactului direct 
cu o imagine pe care anterior belgienii nu o 
putuseră reconstitui decât din surse livreşti.

O bibliografie variată (p. 124-133), un 
rezumat în franceză (p. 134-141) care 
permite şi unor specialişti străini cunoaşterea 

principalelor aspecte ale acestei cercetări şi 
o serie de imagini, inspirat alese, întregesc 
lucrarea. 

În ciuda dimensiunilor sale reduse, prin 
perspectiva de abordare, dar şi ca rezultat 
al consultării temeinice a unor surse edite 
şi inedite, româneşti şi belgiene, studiul 
semnat de Laurenţiu Vlad credem că poate 
constitui un titlu de referinţă într-un domeniu 
care începe de abia acum să fie prospectat 
cu atenţie.

Nicolae Mihai

***

Catherine Durandin, Discurs 
politic şi modernizare în România 
(sec. XIX-XX), (Studiu introductiv: 
Simona Nicoară, Traducere din limba 
franceză: Toader Nicoară), Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2001, 321 p.

După binecunoscuta de acum Istorie a 
Românilor, apărută cu câţiva ani 
în urmă la Editura Institutului 
European din Iaşi, publicului 
românesc i se oferă o altă lectură 
a modernităţii româneşti semnată 
de istoricul francez Catherine 
Durandin. Doamna Catherine 
Durandin, un reputat specialist 
în istoria elitelor, istoria relaţiilor 
interna-ţionale în epoca modernă, 
a făcut o pasiune din cercetările 
dedicate culturii şi a civilizaţiei 
româneşti moderne, pe care le 
şi gestionează oficial în calitate de director 
al Departamentului de Studii Româneşti 
de pe lângă Institutul Naţional de Limbi şi 
Civilizaţii Orientale (I.N.A.L.C.O.) din Paris. 
Cartea de faţă, apărută anul trecut la Presa 
Universitară Clujeană, întruneşte studii şi 
articole pe problematici de istorie românească, 

publicate de Catherine Durandin în ultimii ani 
în diferite reviste cu profil de istorie sau relaţii 
internaţionale, din Franţa, sau în periodice 
cu circulaţie internaţională.

Cele douăzeci de studii şi articole care 
abordează varii teme din istoria modernă 
şi contemporană românească, adunate în 
volum sub titlul sugestiv Discurs politic 
şi modernizare în România (sec. XIX-XX), 
beneficiază de o excelentă traducere în 

limba română realizată graţie 
eforturilor istoricului clujean 
Toader Nicoară. Volumul se 
deschide cu un studiu introductiv 
intitulat O reflecţie asupra culturii 
politice româneşti, semnat de 
Simona Nicoară. 

Ceea ce se poate remarca 
din capul locului este marea 
diversitate a temelor şi subiectelor 
abordate în aceste materiale: 
de la istoria formării elitelor 
româneşti, relaţia intelectualităţii 

cu ţărănimea, România pe scena relaţiilor 
internaţionale în secolele XIX şi XX, până la 
fenomenul dizidenţei din perioada dictaturii 
ceauşiste sau relaţiile româno-maghiare 
după anul 1989. Studiile prezentate în 
versiune românească de profesorul Toader 
Nicoară sunt, în ordinea publicării lor în 
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volum, următoarele: Fericire şi nefericire. 
Intelectualii români de la o generaţie la alta 
(1848-1878), Cel mai bun subiect al istoriei 
româneşti: poporul, ţăranul sau burghezul?, 
O etapă a ideologiei naţionale româneşti: 
calea statului/ naţiune ţărănesc, Intelectualii 
şi ţărănimea română de la sfârşitul secolului 
al XIX-lea până în anii 1930, Avangardă sau 
decadenţă: interogaţia unui intelectual român: 
Macedonski, Rusia, România şi noile frontiere 
în Balcani. Cazul Dobrogei, Primele elemente 
ale unui studiu asupra noţiunii de influenţă 
franceză în România: cazurile Xenopol şi Iorga, 
România şi avocaţii săi la Congresul de pace 
(1919). Schiţă de analiză a unei mitologii, 
România, războiul şi armata, 1914-1930, 
România Mare: eşecul modelului naţional-
liberal, Ortodoxie şi românitate. Dezbaterea 
dintre cele două războaie, Sistemul Ceauşescu. 
Utopie totalitară şi naţionalism insular, Parisul 
lui Paul Goma, Timp sacru, timp profan şi timp 
al imaginarului. Cu privire la romanele istorice 
ale lui Mircea Eliade, Pe urmele istoriei în 
România după 1989, România, reîntoarcere la 
istorie şi revizuiri, Memorie, tensiuni şi fracturi, 
Bucureştiul şi relaţiile româno-ungare: un 
test al europenizării, România/Ungaria: este 
posibilă o reconciliere?, România: Sfârşitul 
erei Iliescu. 

Glosând pe marginea unor aspecte atât de 
diverse de istorie modernă şi contemporană 
românească, Catherine Durandin oferă o 
imagine cu multiple faţete restitutive şi de 
mare coerenţă asupra structurilor politice, 
sociale şi intelectuale a secolelor XIX şi XX 
din devenirea României întru modernitate. 
Modernitatea românească este decupată 
pe probleme considerate reprezentative de 
autoare. Astfel, un prim tronson problematic 
inventariază şi analizează formarea elitelor, 
a intelectualităţii române moderne, relaţiile 
acestora cu alte medii sociale (ţărănimea), 
dilemele modernizării societăţii româneşti, 
dificultăţile opţiunii între modelul occidental 
şi replierea asupra paradigmei autohtoniste. 

Lectura făcută de Catherine Durandin este una 
critică dar pertinentă şi credibilă, istoricul 
francez fiind dealtfel calificat în analiza 
relaţiilor elite-societate întrucât deţine în 
palmares calitatea de coautor la o remarcabilă 
lucrare de istoria elitelor în Franţa. Analizând 
importanţa unor momente precum Războiul de 
independenţă din 1877-1878, Primul Război 
Mondial şi înfăptuirea României Mari, acţiunile 
diplomaţiei româneşti la Conferinţa de pace 
din 1919-1920, Catherine Durandin oferă o 
analiză complexă a rolului jucat de România 
în relaţiile internaţionale, reconstituie felul 
în care diplomaţia românească s-a pliat pe 
oportunităţile existente în jocurile politice 
dintre „cei mari” pentru a-şi desăvârşi unitatea 
naţional-statală şi pentru a fi recunoscută ca 
stat suveran în concertul european şi mondial 
al naţiunilor libere. 

 În aceeaşi formulă discursivă de analiză-
eseu Catherine Durandin discută receptarea 
modelului francez în cultura română, luând 
ca studii de caz operele lui A.D. Xenopol şi 
Nicolae Iorga. Deosebit de interesantă este 
apoi analiza sensului modernizării culturii 
române, printr-o voce lucidă a acesteia: poetul 
Alexandru Macedonski. În această situaţie 
autoarea formulează o interogaţie deosebit 
de semnificativă: „Cazul Macedonski pune o 
problemă de metodologie: cum să analizăm 
opera literară a unei ţări cultural dependentă, 
trebuie oare să-i aplicăm o grilă de lectură 
europeană şi să o anexăm, ca formă minoră 
a unor curente teoretice străine?”. Polemica 
între tradiţionalism şi modernitate, între 
promovarea specificului rural al civilizaţiei 
româneşti şi adoptarea modelului occidental 
se perpetuează în interbelic, o polemică 
reluată şi astăzi în dezbaterile intelectuale de 
la noi? Oprindu-se asupra relaţiei ortodoxiei 
cu românismul – promovată ca stindard 
identitar de către o parte a intelectualităţii 
româneşti dintre războaie, doamna Durandin 
evaluează această chestiune din aceeaşi 
perspectivă a istoriei elitelor şi a sensurilor 
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modernizării româneşti: „o cultură şi o religie 
care depăşeau prin natura lor, cadrele şi 
frontierele unei naţiuni, au fost concepute ca 
un pol major al expresiei identităţii naţionale 
în anii interbelici. Elitele au renunţat să-şi 
asume modelul democratic liberal occidental 
şi au organizat în sânul ortodoxiei locul 
antropologic al românităţii”. 

Un loc şi o relevanţă aparte în înţelegerea 
evoluţiilor mai recente din istoria României 
îl ocupă cele două studii dedicate naturii 
sistemului totalitar comunist al lui Ceauşescu 
şi respectiv „afacerii” Paul Goma. În condiţiile 
în care aceste probleme sunt încă nerezolvate 
în istoriografia românească, aşteptându-şi 
în continuare cercetătorii, putem spune 
că istoricul Catherine Durandin a realizat 
cercetări de pionierat asupra „rătăcirii 
româneşti” de la modelul de civilizaţie 
europeană precum şi a dizidenţei din România 
comunistă, atât cât a fost posibilă, precum şi 
asupra receptării acestui fenomen în mediile 
politice şi intelectuale occidentale. 

Demonstrând cali tăţ i le  istoricului 
profesionist de cea mai bună factură, 
combinate cu cele ale analistului politic, 
doamna Durandin dezbate, cu toate atuurile 
imparţialităţii pe care le deţine un neangajat şi 
neimplicat în interminabila dispută româno-
maghiară, relaţiile dintre cele două ţări, 
România şi Ungaria la sfârşitul secolului XX şi 
începutul secolului XXI. Miza unei temeinice 
reaşezări a acestor relaţii înseamnă în cele 
din urmă asigurarea stabilităţii în sud-estul 
Europei, asumarea valorilor democra-tice de 
toleranţă şi respect reciproc şi, în formularea 
inspirată a Cathrinei Durandin, „un test al 
europenizării”. Opinând asupra şanselor 
reconcilierii româno-maghiare, autoarea ia 
în calcul şi rolul şi implicaţia Occidentului, 
decisive vis-a-vis de proiectele celor două 

popoare, de integrare în structurile europene 
şi euroatlantice. 

Cartea doamnei Catherine Durandin, Discurs 
politic şi modernizare în România (sec. XIX-
XX), din care am reţinut şi comentat pe scurt 
câteva studii, este binevenită în peisajul 
istoriografic şi cultural românesc; ea oferă 
o lectură deosebit de utilă atât istoricului 
specialist în problematica modernizării 
societăţii româneşti cât şi unei categorii mai 
largi de cititori, „amatori” de istorie şi interesaţi 
de locul României în raport cu civilizaţia 
europeană. Perspectiva autoarei asupra 
secolelor XIX şi XX de istorie românească 
este una analitică şi critică, contribuind prin 
aceasta la demersurile recente ale istoriografiei 
noastre de revizuire a unor interpretări, de 
depăşire a unor mituri şi locuri comune cu 
care ne obişnuise istoria ideologizată de 
dinainte de 1989. Pe de altă parte, trebuie 
să constatăm că lectura cărţii ne îndeamnă 
la o asumare lucidă, “la rece” şi onestă a 
propriului trecut, la o necesară renunţare 
la falsele supradimensionări ale identităţii 
politice şi culturale româneşti mai vechi sau 
mai recente. Cartea Catherinei Durandin, este 
aşadar o lecţie dintre cele mai benefice pentru 
conştiinţa publică românească a începutului 
de secol XXI. În acest sens Simona Nicoară, 
în finalul studiului introductiv, a surprins 
cu exactitate semnifi-caţia şi actualitatea 
lucrării: “Amatorii de clişee măgulitoare 
se găsesc în faţa unei excepţionale lecţii de 
etică, de restituire pertinentă şi coerentă a 
unor fenomene româneşti. Paginile acestei 
cărţi invită la o lectură fascinantă a trecutului 
în lumina actualităţii, la o împletire a 
retrospectivei cu prospectiva, în fine, la o 
interesantă reflecţie asupra devenirii noastre 
moderne şi postmoderne”. 

Ion Cârja

***
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Marius Lazăr, Paradoxuri ale 
modernizării: elemente pentru o socio-
logie a elitelor culturale româneşti, 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002, 304 p.

Modernizarea este un proces complex şi 
îndelungat ce necesită abordări multiple, 
astfel încât, de-a lungul timpului, diversitatea 
abordărilor şi interesul pentru 
nuanţe a alimentat o vastă 
literatură în măsură azi să releve 
aspecte dintre cele mai diverse 
ale fenomenului.

Cu toate acestea, este departe 
de a se fi ajuns la o definiţie 
cuprinzătoare şi larg acceptată 
asupra fenomenelor moderni-
zării, iar cu fiecare tentativă de 
acest gen se pare că ambiguitatea 
termenului a sporit şi mai mult.

Treptat, noile abordări scot in evidenţă 
că  modernizarea tinde să  devină  un 
metaconcept care să înlocuiască, la nivelul 
analizei istorico-sociologice, concepte 
precum: «ascensiunea capitalismului», 
«rationalizare», «revoluţie industrială» 
«europenizare şi/sau occidentalizare». Acest 
metaconcept este necesar, cu nuanţările de 
rigoare, pentru că fenomene atât de complexe 
nu pot fi explicate cu termeni unilaterali 
extraşi din domeniul istoriei ideilor, economiei 
sau politicii, deoarece însăşi metamorfoza unei 
societăţi spre modernizare este un fenomen 
extrem de complex ce impune o abordare 
pe măsură. 

Emergenţa modernismului relevă exis-tenţa 
unor continuităţi între tradiţie şi modernitate. 
Cele două nu sunt niciunde în stare pură, 
separate, ele coexistă, dar in proporţii 
variabile de la o societate la alta, de la un 
spaţiu geografic la altul.

Tendinţele majore în abordarea fenome-
nelor modernizării impun o disociere între 
conceptul cultural al modernizării şi cel 
societal- expresia modernităţii sub forma 
civilizaţiei capitaliste şi a sistemului economic 

de tip capitalist, aşa cum apare în cele două 
variante clasice de inerpretare la K. Marx şi 
M. Weber. Sociologic, mai trebuie făcută o 
distincţie între modernitate ca un complex 
de trăsături, şi modernizare ca apanaj al 
culturilor mai mici în curs de europenizare. 
Sunt doar câteva aspecte ce vin să demonstreze 
complexitatea unui asemenea tip de demers 

ştiinţific, precum şi posibilele 
riscuri pe care acesta le incumbă.

Cartea de faţă reprezintă o 
abordare de tip sociologic 
complexă, dar relevantă în sinea 
ei şi pleacă de la premiza existenţei 
a cel putin două planuri ale 
modernizării, modernizarea reală 
şi discursul asupra modernizării. 
Analiza este concentrată pe spaţiul 
românesc (extracarpatic), unde 
structurile sociale existente pe 

un fond istoric şi cultural aparte au imprimat 
trăsături specifice fenomenelor modernizării: 
mai întâi în cazul românesc, intelectualitatea a 
fost cea care a ţinut locul burgheziei impunând 
propriul proiect modernizator, în care apelul 
la resursele culturale a fost dominant.

Structurată în patru părţi aparent autonome, 
dar cu o vădită unitate internă la nivelul 
argumentaţiei, lucrarea analizează cu un 
instrumentar preluat cu precadere din câmpul 
ideilor sociologice, geneza modernis-mului 
în spatiul românesc, privită prin aspectul sau 
definitoriu – câmpul cultural.

Prima parte abordează emergenţa câmpului 
cultural modern prin analiza unor componente 
permergătoare necesare la nivelul societăţii 
precum structura publicului receptor al 
culturii. Rezultatele acestei analize probează 
că înainte de 1820 principalii subscriptori 
pentru cărţi şi periodice sunt clericii urmaţi 
de cei ce lucrează în învăţământ. După 
1830 asistăm la un fenomen de nivelare 
socială a publicului, ceea ce, în termeni 
occidentali ai modernizării ar corespunde cu 
schimbarea valorilor prin performanţă, succes 
adaptabilitate. Deşi realităţile româneşti au 
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fost, aşa cum am afirmat la început, diferite, 
în esenţă, toate duc la masificarea culturii, la 
orientarea ei spre piaţă, cerută, între altele, 
de apetitul sporit pentru distracţii şi loisir 
cultural.

În procesul de instituţionalizare cultural 
asistăm şi la un alt aspect: centralizarea 
culturală care vine pe fondul celei politice. 
Astfel, capitala devine un centru tot mai 
puternic de producţie mediatică. Din nou 
realitatea spaţiului central şi est-eupropean 
relevă rolul statului în procesul modernizării 
«de sus în jos», a implicarii masive a statului 
într-un proces cu largi implicaţii.

Partea a doua, intitulată «elite intelectuale 
şi modernizare», extrem de densă sub 
aspectul analizei, începe prin a discuta unele 
teze capabile să ofere posibile modele ale 
procesului modernizării, teza weberiană şi 
teza revoluţiei disciplinare prin care politica 
statului multiplicată la nivel microsocial 
asigură dominaţia politică prin extinderea 
instituţională a unor mecanisme coercitive. 
Aplicate contextului nostru, teoriile mai 
sus enunţate nu se potrivesc; în vest 
reuşita capitalismului rezidă în structuri 
de mentalitate capabile de disciplinare şi 
mobilizare individuală.

Absenţa unei asemenea revoluţii în cazul 
societăţii româneşti şi persistenţa unei 
mentalităţi anti-moderniste explică în 
mare măsură eşecul parţial al modernizării 
româneşti (unii vorbesc chiar de falimentul 
modernizării la români). Plecând de la 
asemenea premize, autorul concluzionează 
că la nivelul elitelor românesti a luat naştere 
un conflict de interese între aristocraţie 
şi birocraţia incipientă, cu alte cuvinte, 
între polul clasei proprietarilor pentru care 
reformele politice erau nedorite, fiindcă 
afectau structura proprietăţii rurale, şi 
polul reformatorilor a căror miză e legată 
de instituirea unui sistem central de stat de 
control şi alocare a resurselor. Paradoxal, 
procesul e întârziat şi din cauza participării 

aceloraşi elite care învaţă să-şi reconvertească 
vechile poziţii în cadrele noilor realităţi 
moderne. Relevantă ni se pare, în loc de 
concluzie, cariera lui Titu Maiorescu care 
vine să argumenteze cele mai sus menţionate 
sub forma unui studiu de caz.

Ultimele capitole ale cărţii analizează 
cele menţionate în consistentul capitol sus-
menţionat, iar dintre acestea, interesantă 
ni se pare analiza articulării discursului 
identitar ca efect al modernizării.Concluziile 
analizei subliniază permanenta pendulare 
a conştiinţei identitare româneşti între 
etnocentrism, euorocentrism, şi frecventele 
crize de identitate ce au dominat şi domină 
încă conştiinţa colectivă românească.

Meritul incontestabil al cărţii sau, mai 
bine zis, meritele ei rezidă într-o abordare 
modernă, cu un instrumentar pe măsură, a 
unor aspecte în aparenţă epuizate anterior 
prin analize de talia unor Garabet Ibrăileanu, 
Mircea Martin ş.a. De asemanea, metodologia 
sociologiei moderne îşi probează pe deplin 
eficacitatea prin abila mânuire în condeiul 
autorului, Marius Lazăr, dovedind faptul că 
abordarea interdisciplinară este indispen-
sabilă în noile tendinţe ale ştiinţei. Carte de 
istorie sau de sociologie? În sens strict şi una 
şi alta. În sens larg, undeva la graniţa fluidă 
dintre cele două.

Prin lucarea de faţă autorul redeschide 
dosarul paradoxurilor românesti atât de 
contradictorii în sens şi semnificaţie, 
subliniind încă o dată cât de fragilă este 
modernitatea la români.

Dacă ar fi să vorbim de neajunsuri, poate 
cel mai important ar fi limbajul pe alocuri 
greoi şi sofisticat atunci când este privită cu 
ochiul unui nu tocmai bun specialist în ale 
sociologiei. Ţinuta intelectuală a cărţii şi a 
autorului ei, compensează aceste neajunsuri, 
cu atât mai mult cu cât cartea se adresează, în 
primul rând, unui public avizat de problema 
în discuţie. 

Marin Iosif Balog

***
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László Kürti, The Remote Border-
land. Transylvania in the Hungarian 
Imagination. Albany/New York, State 
University of New York Press, 2001, 
XI+259 pp. (=SUNY series in National 
Identities, editor Thomas M. Wilson).

Cartea cercetătorului american de origine 
maghiară László Kürti investighează modul în 
care a fost construită imaginea Transilvaniei 
în cultura maghiară. Din punct 
de vedere metodologic,  ea 
foloseşte îndeosebi perspectiva 
antropo-logică (specializarea de 
bază a autorului). În acest sens, 
cercetarea de teren, efectuată de 
Kürti în Ungaria şi Transilvania, 
în anii ‘80-‘90, i-a furnizat acestuia 
un bogat material etnografic. Nu 
lipseşte însă nici metoda istorică 
de cercetare. Pe baza analizei 
critice a textelor cu caracter 
istoric, politic sau literar, autorul 
evidenţiază şi modul în care a luat naştere 
şi a evoluat imaginea Transilvaniei, de-a 
lungul timpului. El cercetează rădăcinile 
istorice ale acesteia (începând cu secolul al 
XIX-lea), dar mai ales relaţia ei cu diferitele 
contexte politice şi culturale ale secolului al 
XX-lea: fascismul şi populismul interbelic, 
comunismul internaţionalist şi cel “naţional”, 
postcomu-nismul anilor ’90.

Cartea nu este doar o descriere etnografică 
a subiectului, ci şi o încercare de a înţelege 
din punct de vedere teoretic relaţia complexă 
dintre teritoriu, stat, frontiere şi identităţile 
naţionale. În capitolul introductiv, autorul 
discută aceste concepte, plecând de la teoriile 
lui Frederik Barth, Anthony D. Smith şi 
Benedict Anderson. Evident, Kürti priveşte 
obiectul său de studiu ca pe o construcţie 
culturală, dar pune accentul pe “materialele” 
şi “proiectele” care concură la confecţionarea 
acestuia, printre care “teritoriul” şi imaginarea 
frontierelor joacă un rol esenţial. După 

cum spune el, “nu este important doar să 
recunoaştem că naţiunile sunt imaginate, ci 
să observăm cum şi unde sunt imaginate”. 
În acest fel, Kürti se plasează pe o poziţie 
de mijloc, între constructivismul social al 
lui Benedict Anderson şi etnosimbolismul 
lui Anthony Smith, lucru care îl scuteşte şi 
de o polemică teoretică, inutilă în contextul 
foarte aplicat al cărţii.

Simpla înşiruire a celor şase capitole de 
analiză propriu-zisă ale cărţii 
arată cât de vastă este perspectiva 
din care autorul abordează 
subiectul, cât de diverse sunt 
sursele pe care le investighează. 
Primul dintre acestea analizează 
disputele istoriografice româno-
maghiare privitoare la apartenenţa 
Transilvaniei, evidenţiind modul 
în care cele două istoriografii 
au fost instrumentalizate în 
serviciul retoricii naţionaliste. 
Următoarele două  capitole 

tratează Transilvania ca obiect al discursului 
etnografic maghiar, respectiv ca şi creaţie 
a populismului politic, literar şi etnografic 
din Ungaria – două dintre sursele majore 
de reconfigurare imaginară a regiunii la 
nivelul culturii elitelor. Un alt capitol se 
ocupă de conflictele politice şi ideologice 
provocate de tema Transilvaniei în relaţiile 
dintre Ungaria şi România socialistă, pe 
parcursul anilor ‘70-’80. Capitolul următor 
analizează mişcarea culturală a “caselor de 
dans” din Ungaria şi modul în care aceasta 
a subminat legitimitatea regimului comunist 
maghiar, prin revalorizarea unei Transilvanii 
arhaice, folosită ca alternativă ideologică la 
comunismul oficial. În fine, un alt capitol 
urmăreşte procesul de reconfigurare a rolului 
Transilvaniei în relaţiile româno-maghiare, 
în contextul tranziţiei postcomuniste est-
europene din anii ’90.

Pentru că un recenzent are obligaţia de a 
evidenţia aspectele care i se par criticabile în 
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cartea pe care o prezintă, aş putea să semnalez 
câteva erori de detaliu (în părţile referitoare la 
cultura română, mai familiară mie), mergând 
de la ortografierea greşită a unor nume, până 
la câteva date sau informaţii uşor eronate. 
Nu o voi face însă, deoarece acestea sunt 
minore şi, ceea ce este mai important, în nici 
o situaţie ele nu afectează nici argumentaţia 
şi nici concluziile autorului.

În concluzie, cartea demonstrează faptul 
că, în imaginarul maghiar, Transilvania 
reprezintă acel teritoriu îndepărtat care 
concentrează şi păstrează nealterată esenţa 
identităţii naţionale maghiare (de altfel, în 
mod similar o concep şi românii!). Evident, 
această concluzie nu reprezintă o noutate 
pentru oricine este familiarizat cât de puţin 

cu cultura maghiară. Este însă meritul lui 
László Kürti de a fi analizat modul în care 
a fost generată această imagine de-a lungul 
secolului al XX-lea, rolul pe care l-a avut ea 
în construirea identităţii naţionale maghiare, 
funcţiile simbolice pe care le-a îndeplinit 
ea în confruntările politice din interiorul 
Ungariei, precum şi în cele dintre Ungaria şi 
România. Soliditatea documentării şi fineţea 
teoretică sunt dublate de o excelentă implicare 
controlată şi supraveghere autoreflexivă a 
autorului. Transilvania lui Kürti îmbogăţeşte, 
cu siguranţă, înţelegerea mai nuanţată a 
acestui evanescent obiect de cercetare.

Sorin Mitu

***

Thierry Hardier, Jean-François 
Jagielski, Combattre et mourir pendant 
la Grande Guerre (1914-1925), Paris, 
Imago, 2001, 375 p.

Cartea celor doi istorici francezi ne introduce 
într-o problematică în acelaşi timp nouă şi 
totuşi veche, A lupta şi a muri în 
timpul marelui rărboi, atacă cu 
instrumente complexe care ţin de 
istoria militară, dar şi de istoria 
mentalităţilor, a sensibilităţilor 
şi imaginarului, o problematică 
dedicată morţii în istorie. 

Moartea ca fapt istoric, ca 
fenomen, a mai făcut obiectul 
investigaţiilor istoriografice, 
dar moartea în marele război, în 
primul război mondial, vine cu 
o dimensiune cantitativă copleşi-
toare într-un interval de timp care 
aparţine duratei scurte. 

Cei doi istorici ne reamintesc dacă cumva 
am uitat, marele război a schimbat totul, 
a schimbat toate perspectivele, iar prin 
hacatombele de morţi a arătat omenirii, 
civilizaţiei o faţă hidoasă, o faţă jenantă, deloc 

făcută să fortifice sentimentul de confort şi 
încrederea demăsurată în progresul continuu 
al civilizaţiei umane. 

Din punct de vedere militar, primul război 
mondial a venit cu noutăţi deosebite, unele 
absolute: folosirea pe scară largă a artileriei, 
a avioanelor, a tancurilor, a mitralierelor, 

a gazelor de luptă etc. faţă de 
războaiele precedente, în care 
marea majoritate a morţilor, două 
treimi din pierderi se datorau 
celor împuşcaţi de puşcă sau 
de pistolet, în războiul mondial 
din 1914-1918, două treimi din 
pierderile umane se datorează 
tunurilor, artileriei.

Cartea de faţă nu ia decât ca 
pretext marele război, câmpurile 
sale de bătaie, trama sa istorică. 
Adevăratul obiect şi subiect al 
cărţii sunt oamenii şi moartea 

câmpurile de morţi, cimitirele, monumentele 
destinate să eternizeze pentru memorie pe cei 
care şi-au dat viaţa pentru patrie. 

Autorii îşi originează preocupările în 
problematica dedicată morţii şi istoriilor 
atitudinilor în faţa morţii – problematică 
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lansată de istoricii de la Annales, dar 
se întreabă, cu surprindere, de ce epoca 
contemporană n-a preocupat cu adevărat pe 
istorici şi nu a oferit mari anchete precum 
celor dedicate morţii în evul mediu sau în 
timpurile moderne.

Ancorându-şi cercetarea în istoria mentali-
tăţilor şi sensibilităţilor, şi aplicând-o asupra 
acestei perioade a marelui război, în care 
moartea a irupt dramatic, cantitativ în viaţa 
oamenilor şi în marea istorie, autorii şi-au 
propus să răspundă la un număr important 
de întrebări, şi nu dintre cele mai uşoare:

- cum au perceput militarii angajaţi în 
conflict această bruscă revenire a morţii 
şi a confruntării cotidiene cu ea?

- toţi au perceput în acelaşi mod, moartea 
lor şi moartea celorlalţi?

- ce credeau civilii despre moarte?
- războiul a reactivat oare, un cult al 

morţilor deja destul de puternic în secolul 
al XIX-lea?

- există o diferenţă de percepţie a morţii 
în război şi după?

- armata şi apoi, puterea civilă au ştiut 
şi au putut să facă faţă acestui aflux de 
morţi la nivelul cotidian?

- statul francez a ştiut după război să 
gireze doliul care atingea sute de mii 
de familii?

- au existat tentative de a ascunde 
adevărata dimensiune a hecatombelor 
de morţi provocate de război?

Pentru a răspunde acestor întrebări şi altora 
subiacente, istoricii francezi au apelat la 

surse documentare multiple, militare, civile, 
scrise, iconografice, oficiale şi private: jurnale 
de operaţii, rapoartele marelui stat major, 
fotografii, jurnale intime, etc., dar aşa cum o 
mărturisesc, au multiplicat explicit mărtu-riile 
directe ale combatanţilor, care puteau aduce 
nuanţările de rigoare şi surprinde climatul 
sau climaturile de sensibilitate, în funcţie 
de circumstanţe multiple în care au trăit şi 
acţionat protagoniştii. 

În afara unui prim capitol, care este dedicat 
operaţiunilor militare propriu zise, cele din 
regiunile Aisne şi Oise, şi care are rolul de a 
face o recunoaştere a terenului, ca să folosim 
termeni militari, celelalte capitole abordează 
moartea şi modul cum a fost ea girată, cum 
s-a reacţionat în faţa ei. Titlurile capitolelor 
sunt semnificative: o sută de mii de feluri de 
a muri în război, percepţia morţii în timp, 
îngroparea morţilor, comemorarea morţilor 
în timp de război, ora bilanţului etc.

Avem de-a face aşadar cu o lucrare incitantă, 
instructivă, novatoare, care evidenţiază faptul 
că departe de a fi o problematică istorică 
demodată demonetizată sau depăşită, istoria 
mentalităţilor şi a sensibilităţilor se dovedeşte 
în contiunuare un instrument util pentru 
avansul istoriografiei contemporane, pentru 
progresul cunoaşterii istorice chiar pe un 
teren care părea arondat de la început unei 
«istorii-bătălie», cum îi plăcea să spună lui 
Lucien Febvre.

Toader Nicoară

***


