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Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi societate 
urbană în România epocii moderne, 
Bucureşti, Paideia, 2006, 628 p.

În societatea contemporană moda 
suscită un interes constant, fiind recunos-
cut faptul că majoritatea oamenilor sunt 
tributari, din plăcere sau pentru că sunt 
constrânşi de anumiţi factori, regulilor pe 
care aceasta le impune în vestimentaţie, 
moravuri, comportament. Atunci când 
însă interesul pentru modă se extinde 
asupra epocilor apuse, este cu atât mai 
valoros şi mai atractiv. Adrian-
Silvan Ionescu realizează un 
asemenea demers în lucrarea 
care urmează a fi recenzată, 
autoritatea domniei sale în 
domeniu fiind un indiciu 
asupra valorii acestei 
cercetări. Profesor de istoria 
artei, istoria fotografiei şi a 
filmului la Universitatea de 
Arte din Bucureşti, cercetător 
principal la Institutul de 
Istorie „Nicolae Iorga”, istoric 
şi critic de artă, Adrian- 
Silvan Ionescu îmbogăţeşte 
prin cercetări succesive şi foarte 
valoroase o epocă plină de transformări 
din istoria României, epoca modernă. 
Lucrări precum: Artă şi document. Arta 
documentaristă în România secolului 
al XIX-lea (1990); Balurile din secolul 
al XIX-lea (1997); Moda românească 
1790-1850. Între Stambul şi Paris (2001); 
Prezziosi în România (2003); Cruce şi 
semilună. Războiul ruso-turc din 1853-
1853 în chipuri şi imagini (2001), sunt 
doar câteva exemple în acest sens, şi 
sunt cu succes completate prin lucrarea 
de faţă. Recunoaşterea meritelor domniei 
sale s-a materializat într-o serie de premii 
obţinute de-a lungul timpului; Adrian-
Silvan Ionescu este laureat al Premiului 

G. Oprescu al Academiei Române (1992), 
al premiului Uniunii Artiştilor Plastici 
pentru critică de artă (2001), al Premiului 
„Simion Mehedinţi” al Fundaţiei Culturale 
„Magazin Istoric”, şi este cavaler al 
Ordinului Meritul Cultural (2004).

În lucrarea de faţă autorul realizează 
o frescă a societăţii româneşti sub 
aspectul tendinţelor modei. Moda, spune 
domnia sa, este un element complementar 
modificărilor profunde la nivel politic, 
economic, cultural, pe care societatea 
românescă le traversează pe parcursul 
secolului al XIX-lea; tocmai de aceea ea 

merită a fi analizată, fiind 
capabilă să ilustreze aceste 
modificări. După o scurtă 
introducere în preocupările 
legate de istoria modei şi a 
vestimentaţiei începând din 
secolul XIX în plan mondial, 
autorul tratează pe parcursul 
celor treisprezece capitole 
evoluţia vestimentaţiei în 
acest spaţiu, pornind de la 
sfârşitul epocii fanariote şi 
mergând până la sfârşitul 
epocii moderne. Temele 
abordate vizează evoluţia 

vestimentaţiei feminine, a vestimentaţiei 
masculine civile, a uniformelor militare 
şi civile, a coafurilor şi a bărbilor, a 
vestimentaţiei pentru copii; de asemenea 
un loc important în acestă analiză îl ocupă 
igiena corporală şi vestimentară şi evoluţia 
unor ocupaţii noi legate de rafinarea 
modei odată cu preluarea tendinţelor 
occidentale. Autorul pune în evidenţă 
trecerea dinspre veşmintele fanariote, 
extrem de luxoase dar în acelaşi timp 
incomode, spre vestimentaţia de inspiraţie 
occidentală, tributară mai multor spaţii: 
rusesc, austriac, francez (cu precădere) sau 
englezesc. Preluarea modei occidentale e 
rezultatul eliminării regimurilor fanariote 
şi se impune definitiv odată cu elaborarea 
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Regulamentelor Organice; acesta nu e 
singurul eveniment care a influenţat moda, 
Războiul de Independenţă sau Primul 
Război Mondial marcând temperarea 
tendinţelor extravagante în vestimentaţie. 
E subliniată importanţa modei pentru 
români care o adoptă din diverse surse 
provenite din lumea occidentală, chiar 
şi clasele sociale mai puţin favorizate 
făcând eforturi susţinute de a se încadra 
tendinţelor generale; chiar dacă există 
excese marcate de dorinţa de a epata prin 
lux, excese pe care autorul le surprinde 
într-un capitol special dedicat umorului 
relativ la modă (ironizarea preţioaselor 
şi a tinerilor dandy fiind o constantă în 
presa vremii precum şi în literatură), 
ideea generală este că românii se 
îmbrăcau cu gust, eleganţa fiind o cerinţă 
a societăţii în lumea urbană. Trecerea de 
la vestimentaţia fanariotă, care nu lăsa 
nici o îndoială asupra statutului social al 
indivizilor, la vestimentaţia occidentală 
nivelatoare, a fost o adevărată revoluţie la 
nivel social; rangul nu mai are nimic de-
a face cu îmbrăcămintea deşi se menţin 
limitările de ordin financiar. Modificările 
din modă au avut consecinţe în apariţia 
unor profesii noi şi în dispariţia altora 
vechi, au produs o serie de transformări la 
nivelul moravurilor şi bunelor maniere şi 
au afectat traiul cotidian. Multe din aceste 
transformări sunt surprinse de către autor 
cu foarte mult umor şi fidelitate faţă de 
sursele analizate, ceea ce oferă cititorului o 
imagine completă, dusă până în amănunt, 
a societăţii româneşti.

Adrian-Silvan Ionescu se sprijină în 
această cercetare pe o varietate impresi-
onantă de surse scrise sau vizuale. Sursele 
scrise sunt foarte bine reprezentate de 
lucrări generale ale istoriei vestimetaţiei 
sau de lucrări speciale care analizează 
evoluţia elementelor vestimentare şi a 
accesoriilor des uzitate în moda secolului 
al XIX-lea; memoriile călătorilor străini 
în spaţiul românesc (adesea foarte uimiţi 
de specificul local sau de luxul afişat), ale 
politicienilor, oamenilor de cultură sau 
străinilor care se stabilesc în România 

sunt un izvor nesecat de informaţii relativ 
la această problematică. Articolele din 
presă furnizează autorului baza pentru 
a surprinde tendinţele epocii, pentru 
că oferă numeroase sfaturi în ceea ce 
priveşte adoptarea unui anumit stil, 
iar unele dintre ele realizează o satiră 
a societăţii româneşti a cărei moravuri 
sunt considerate grav afectate de luxul 
exorbitant şi de rigorile vestimentare pe 
care membrii acesteia sunt obligaţi să 
le respecte pentru a nu fi marginalizaţi. 
Tot în această categorie trebuie încadrate 
operele literare care se apleacă asupra 
alienării societăţii româneşti prin 
adoptarea neselectivă a moravurilor şi a 
vestimentaţiei occidentale. Lucrările de 
specilitate ale medicilor, care avertizează 
asupra pericolelor pe care unele excese le 
pot avea asupra sănătăţii, demonstrează 
faptul că în societatea românească existau 
şi contestatari ai acestor modele. Ca istoric 
al artei, domnul Adrian- Silvan Ionescu 
utilizează o cantitate impresionantă de 
fotografii, gravuri, picturi sau caricaturi 
care surprind evoluţia vestimentaţiei 
pe parcursul secolului şi evidenţiază 
diversele curente care apar în modă. Tot 
în acest sens sunt analizate costumele 
păstrate în colecţiile diverselor muzee, 
fapt care permite autorului să observe 
direct vestimentaţia perioadei analizate.

Analiza surselor interne sau relative 
la aceste spaţiu e preponderentă în 
această cercetare, însă ea  e completată 
de comparaţia realizată între spaţiul 
românesc şi cel european, prin care 
sunt semnalate diferenţele consemnate 
în memorii, dări de seamă cu privire la 
diverse evenimente, sau pe care autorul 
le remarcă prin observaţie (asupra 
fotografiilor, gravurilor, picturilor sau prin 
cercetarea costumelor de epocă expuse cu 
diverse ocazii), sau sunt stabilite filierele 
pe care se impune un anumit stil sau 
curent în modă.

Cercetarea domnului Adrian-
Silvan Ionescu prezintă într-o manieră 
exhaustivă dar în acelaşi timp accesibilă, 
atractivă şi nu în ultimul rând plină de 
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umor, tendinţele generale în vestimentaţia 
secolului al XIX-lea în spaţiul românesc. 
Utilitatea unui asemenea demers e 
evidentă dacă ne raportăm la nevoile 
actuale de cunoaştere a istoriei României 
moderne (şi nu numai). Prin complexitate 

şi metodă, Modă şi societate urbană în 
România epocii moderne răspunde în 
totalitate acestor necesităţi şi se impune 
ca lucrare de referinţă pentru viitoarele 
cercetări. 

Pop Iulia Adina

***

Ancheta pilot. Generaţii şi Gen la Cluj. 
Diferenţe de gen şi intergeneraţionale 
în comportamentul reproductiv şi de 
parteneriat familial, volum coordonat 
de Cornelia Mureşan, Presa Universitară 
Clujeană, 2005.

Lucrarea cuprinde studiile a şase 
cercetători din domeniul politicilor 
sociale şi a istoriei familiei. Baza de la 
care s-a plecat în elaborarea acestor studii 
a constituit-o Programul Generaţii şi Gen 
(pe scurt PGG), un program internaţional 
de cercetare a familiei la care a participat 
în perioada 2002-2005 şi 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca prin Facultatea 
de Sociologie şi Asistenţă 
Socială. Coordonatoarea 
acestui volum precum şi a 
PGG în Cluj-Napoca a fost 
Cornelia Mureşan, cunoscut 
specialist în tehnicile de 
cercetare a populaţiei şi a 
politicilor populaţioniste. 
PGG s-a dorit a fi o 
cercetare multidisciplinară 
a segmentului de populaţie 
cuprins între 18 şi 79 de 
ani, atât femei căt şi bărbaţi, 
obiectivul programului fiind acela de a 
oferi date transversale şi longitudinale 
despre populaţia luată în calcul. Metoda 
de bază a programului a constituit-o 
cercetarea de tip panel în trei valuri la 
câte trei ani distanţă. Longitudinalitatea 
cercetării, după cum chiar coordonatoarea 
programului a precizat, dă posibilitatea 

analizării legăturilor inerente ce se 
stabilesc între procesele demografice şi 
schimbările economice, sociale dar şi de 
mentalitate; de asemenea sunt incluse 
tot în această dimensiune şi transferurile 
materiale şi serviciile între membrii 
aceleiaşi generaţii dar şi între generaţii 
diferite, precum şi anumite caracteristici 
subiective. 

În ce priveşte procesele de schimbare 
şi de dezvoltare a populaţiei, cât şi în 
identificarea grupurilor celor mai deschise 
spre probleme sociale, economice sau 
demografice este nevoie de o cercetare 
transversală.

Initiatorii PGG şi-au 
propus mai multe obiective 
ca finalitate a acestui proiect, 
şi anume: să răspundă unor 
întrebări legate de familie şi 
de tendinţele ei actuale de 
modernizare, să definească 
mai amănunţit politicile 
sociale actuale, să găsească 
logica fertilităţii actuale 
şi continua ei scădere, să 
identifice modul cel mai 
eficient în care statul poate 
sprijini famila. 

PGG a avut două com-
ponente esenţiale:
1. Ancheta Generaţii şi Gen (AGG) a 

însemnat un număr egal de respondenţi, 
femei şi bărbaţi, cu vârsta între 18 şi 
79 ani ce au dat informaţii individuale 
despre relaţia copil-părinte, partener-
partener, dar şi date despre gospodăria 
proprie, familie, relaţiile sociale. 

Ancheta pilot.
Generaţii şi gen la Cluj. 
Diferenţe de gen şi 
intergeneraţionale în 
comportamentul reproductiv 
şi de parteneriat familial

Presa Universitară Clujeană
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2. Baza de date contextuale (BDC) 
a adunat informaţii cantitative şi 
calitative despre condiţiile sociale şi 
economice ale familiilor, legislaţia 
familiei, implicarea femeii în diferite 
domenii de activitate, familii cu dublă 
carieră. 

Rezultatele anchetei desfăşurate la 
Cluj-Napoca pe un eşantion reprezentativ 
de 380 de persoane au fost prezentate şi 
comentate de către autori în capitolele 
lucrării. 

Primul capitol descrie PGG, ce a 
adus el nou faţă de alte anchete socio-
demografice şi nivelul l-a care s-a ajuns 
pentru că aşa după cum a fost programat, 
PGG este o cercetare internaţională ce se 
desfăşoară în trei valuri tot din trei în trei 
ani. 

În al doilea capitol este analizată 
istoria comportamentelor demografice 
legate de familie, schimbările care s-
au produs de-a lungul timpului în viaţa 
indivizilor precum şi modul în care au 
influenţat ele viaţa de familie.

Principalele caracteristici ale 
gospodăriei clujene precum şi unele 
particularităţi ale ei detectate cu ocazia 
anchetei PGG sunt analizate amănunţit în 
capitolul al treilea.

Capitolul patru analizează 
problemele legate de modelele de 
constituire a familiei şi schimbările 
survenite în comportamentul demografic 
legat de familie.

Distribuţia sarcinilor domestice 
în familiile clujene este prezentată în 
capitolul cinci; tot aici autorul pune 
şi o întrebare-problemă referitoare la 
împărţirea echitabilă în viitor a sarcinilor 
domestice, ceea ce ar putea duce la o 
democratizare mai accentuată a vieţii de 
familie. 

Legătura dintre sănătatea fizică a 
clujenilor şi bunăstarea lor materială 
constituie tema de dezbatere a capitolului 
şase; se susţine teoria conform căreia 

relaţiile şi comportamentele umane sunt 
direct proporţionale cu sănătatea omului, 
precum şi faptul că oamenii trebuie să 
aibă o atitudine pozitivă faţă de propria 
sănătate. 

Cel de-al şaptelea capitol pune 
cititorul în faţa a doi termeni-cheie,diferiţi 
şi totodată într-o strânsă legătură : muncă 
şi familie. Familia cu doi aducători de 
venit începe să fie tot mai răspândită în 
secolul XXI dar o dată cu acest model 
creşte şi riscul destrămării tot mai rapide 
a familiei. Autorul propune ca familiile 
cu dublă carieră să-şi organizeze în aşa fel 
timpul încât să fie capabili să răspundă şi 
cerinţelor tot mai mari ale familiei.

Autorul ultimului capitol susţine 
ideea conform căreia societatea clujeană 
este încă tradiţionalistă în ce priveşte viaţa 
de familie. În unele privinţe atitudinile 
femeilor sunt destul de asemănătoare cu 
cele ale bărbaţilor, ceea ce denotă faptul că 
este nevoie de o schimbare de mentalitate 
la nivelul întregii societăţi.

După parcurgerea acestui volum 
se poate spune că demografia se pliază 
pe dezvoltarea actuală a societăţii 
omeneşti,fiind în continuă schimbare. 
Demografia românească se va impune în 
următorii ani ca un domeniu tot mai activ 
şi mai interesant pentru tinerii cercetători 
şi specialişti în domeniul populaţiei 
şi al familiei, iar politicile sociale vor 
trebui să ia amploare şi în ţara noastră o 
dată cu integrarea României în Uniunea 
Europeană la 1 ianuarie 2007. Familia 
şi problemele ei complexe merită a fi 
analizate din cât mai multe perspective 
pentru că numai aşa se vor putea găsi 
metode de ameliorare a vieţii de familie 
şi de perenitate a ei în condiţiile în care 
este bine ştiut faptul că în zilele noastre 
familiile se destramă foarte uşor, iar 
concubinajele şi uniunile libere între 
persoane de acelaşi sex iau tot mai multă 
amploare.

Dana-Maria Rus
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Dominique Schnapper, Comunitatea 
cetăţenilor. Asupra ideii moderne de 
naţiune, Editura Paralela 45, Bucureşti 
2004

Tradusă în limba română după zece 
ani de la apariţia sa la editura Gallimard, 
lucrarea „Comunitatea cetăţenilor” a 
autoarei franceze a primit confirmarea 
valoarei sale prin Premiul Camerei 
Deputaţilor din Franţa şi prin traducerea 
în alte şase limbi europene. 
Cunoscută cititorilor români 
prin scrierea “Ce este cetăţe-
nia?”, Dominique Schnapper 
propune o abordare socio-
logică a naţiunii (ce se bazează 
pe cunoaşterea empirică a 
societăţii şi care continuă 
direcţia cercetărilor din 
“La France de l’ integration. 
Sociologie de la nation en 
1990” (lucrare publicată în 
1991) şi La communautes des 
citoyens. Sur l’idee moderne 
de nation (1994). Dominique 
Schnapper a studiat la Ecole des Hautes 
Etudes en science sociale specializându-
se în domeniul sociologiei naţiunii, 
domeniu în care se plasează deliberat în 
continuitatea liniei deschise de cei ce au 
consacrat sociologia istorică: Max Weber, 
Marcel Mauss şi Norbert Elias. Datorită 
acestei contribuţii aceasta a ajuns între 
anii 1991- 1995 preşedinta Societăţii 
franceze de sociologie.

Cartea de faţă este structurată în 
cinci ample capitole (Definiţie, Politicul 
şi naţionalul, Transcederea prin cetăţenie, 
Instituţia singularităţii naţionale şi A gândi 
naţiunea) pe parcursul a aproape două sute 
de pagini, însoţite de o prefaţă semnată de 
Ana-Laura Stoicea- Deram (care semnează 
şi  traducerea cărţii din limba franceză 
în română), un capitol introductiv – 
Naţiunea ca idee şi democraţia - precum 
şi concluzii: Democraţia împotriva 
naţiunii, bibliografie şi indice de nume. 
Încă din prefaţă Ana-Laura Stoicea- 

Deram ne avertizează că: „abordarea pe 
care ne-o propune Dominique Schnapper 
clarifică tensiunea dintre o idee politică  şi 
materializarea ei istorică şi contribuie nu 
numai la întemeierea unei teorii generale 
a societăţii contemporane, ci şi la o mai 
bună înţelegere a principiilor care stau la 
baza societăţilor naţionale în care trăim, 
şi care sunt într-o profundă schimbare”.

În cele cinci capitole, autoarea 
face un istoric al ideilor de naţiune, 
cetăţenie, naţionalitate, stat şi o analiză 

a evoluţiei politice, sociale 
şi economice a acestor 
idei. Demersul propus este 
captivant şi pentru cititorii 
mai puţin familiarizaţi cu 
teoriile sociologice, fiind 
o seducătoare îmbinare de 
teorie şi analiză pe cazuri 
concrete, cum ar fi statele 
occidentale (modelul francez 
şi cel englez), Statele Unite 
ale Americii şi naşterea 
statului Israel. Totul e 
corelat cu analize foarte 
pertinente ale stadiului 

actual de dezvoltare a statelor-naţiuni şi 
a democraţiilor occi-dentale.

Presupoziţia principală a lucrării 
este aceea că naţiunea trebuie studiată 
în termeni politici, adică tinând cont de 
instituţiile care dau sens unei comunităţi, 
deoarece chiar natura naţiunii e una 
politică, diferind de cea a etniei, care este 
culturală. O altă presupoziţie este diferenţa 
conceptuală facută între naţiunea-civică si 
naţiunea- unitate politică (statul). Aceste 
clarificări oferite în primul capitol intitulat 
sugestiv “Definiţie”, conduc cititorul 
spre  teza principală a studiului: ideea 
unică de naţiune având o specificitate 
dată de integrarea populaţiei într-o 
comunitate de cetăţeni. Naţiunea civică a 
parcurs drumul de la dezirabil la concret, 
inoculând oamenilor ideea că demnitatea 
nu mai este exclusiv dependentă de un 
anumit loc în interiorul unui grup ci de 
calitatea de cetăţean, de homo universalis. 
Acest construct însă poate ridica si semne 
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de întrebare din moment ce dobândirea 
acestei calităţi presupune transcenderea 
particularismelor individuale sau de 
grup ( înlocuite cu o identitate comună 
), iar naţiunea apelează la instrumente 
uniformizatoare (învăţământul ce creează 
un  habitus social specific, şi principiile 
laicităţii) pentru a suplini izvorul 
identităţii morale si comportamentale. 
Naţiunea, din această perspectivă, este 
analizată în sensul de ideal – tip. 

Per ansamblu, această carte scrisă sub 
forma unui eseu sociologic pune accentul 
pe legătura socială care coagulează o 
naţiune, teoriile despre naţiune avânt 
tocmai menirea de a propune un posibil 
model explicativ. Astfel, din punct de 
vedere al metodologiei uzitate, cartea 
de faţă poate fi considerată fondatoare 
în mai multe sensuri: pe de o parte 
datorită abordării sociologice a naţiunii 
şi a teoriilor despre naţiune, iar pe de 
altă parte datorită anchetelor ce stau la 
baza analizelor sale, care folosesc astfel 
date rezultate din cunoaşterea empirică a 
societăţilor.

Nepropunându-si o analiză descrip-
tivă a naţiunii ci doar una explicativă la 
nivelul logicii ideii de naţiune, autoarea 
oferă o construcţie circulară prin faptul că 
îşi începe şi sfârşeşte studiul prin referire 
la aceeaşi realitate. Construcţia conţine 
şi o concentrare argumentativă în jurul 
ideii de cetăţenie ca răspuns al naţiunii 
unice, un concept doar realizabil dat fiind 
scepticismul, dacă nu chiar pesimismul, 
cu care priveşte autoarea unitatea 
societatăţii actuale . Dominate de viziunea 
sumbră a viitorului democraţiilor, 
introducerea si concluzia vin parcă să 
zădărniceasca imperativul civismului 
afirmat în întreaga operă. Democraţia s-
ar confrunta, potrivit autoarei, cu nevoia 
de retrospectivă a logicii de funcţionare 
a naţiunii din moment ce, individul 
luând locul cetăţeanului, dimensiunea 
economică tinde să transforme populaţia în 
producători - consumatori, iar diminuarea 
idealului cetăţeniei ameninţa chiar 
coeziunea socială. Comparată cu asaltarea 

bisericilor de către ambiţiile sectare, 
nu e sigur că naţiunea democratică va 
putea controla, prin exercitarea raţională 
a cetăţeniei, conflictele provocate de 
împărţirea resurselor. Cu toate acestea, 
cadrul de exercitare a cetăţeniei îl oferă 
tot o naţiune care urmează principii 
democratice – practica reprezentării şi 
cetăţenia cu character universal - din 
moment ce egalitatea între cetăţeni sau 
interiorizarea unui sistem de norme si 
valori sunt reprezentate cu predilecţie 
într-un astfel de sistem. In atribuţiile 
sale cele mai substanţiale pare a intra şi 
cel mai controversat aspect al împlinirii 
unei legături sociale ce caracterizează 
o comunitate de cetăţeni: integrarea 
membrilor şi trezirea sentimentului de 
apartenenţă, prin împărtăşirea aceloraşi 
valori, egalitatea menbrilor, participarea 
la exercitarea puterii şi accesul liber la 
calitatea de cetăţean. Prin integrare se 
realiyeayă practice o legătură socială 
naţională care începe prin recunoaşterea 
unui domeniu public în care identităţile 
particulare sunt depăşite printr-o 
identitate politică superioară ce asigură 
egalitatea tuturor. Practic întregul sistem, 
în care este argumentată teza principală 
a ideii unice de naţiune a cetăţeanului, 
urmează căi variate de a demonstra 
necesitatea procesului de transcendere 
a particularităţilor de grup şi beneficiile 
directe ale acestui proces.

Am numit acest demers argumentativ 
ca fiind controversat, bazându-mă atât pe 
verificarea empirică pe care o poate revela 
istoria în ceea ce priveşte dificultatea 
realizării acestei transcenderi, cât şi pe 
unele afirmaţii ale autoarei care pot întâlni 
dezaprobarea. Astfel, logica internă a 
ideii de naţiune democratică poate fi 
înţeleasă odată cu legitimarea acţiunii 
statului prin intermediul comunităţii 
de cetăţeni. Această legitimare are ca 
referinţă atât integrarea internă (aflată la 
graniţa, greu de delimitat, cu procesul 
de asimilare) cât şi acţiunea externă a 
statului. Problema care se poate pune 
este că această legitimare este acordată 
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de comunitatea de cetăţeni în care nu 
intră şi populaţiile pe cale de integrare. 
Pe aceeaşi linie se înscrie şi ambiţia 
naţiunii de a transcende prin cetăţenie 
apartenenţele particulare (biologice, 
istorice, culturale, religioase), printr-o 
evidentă exercitare a nevoilor majorităţii. 
Motivaţia acestor demersuri pare a fi 
depăsirea ideii de naţiune vazută doar 
ca “principiu spiritual” către o abordare 
instituţionalistă prielnică individului-
cetăţean. Această trecere este vazută 
pe întreaga derulare teoretică precum 
una de la arhaic la modernitatea bazată 
pe principii universaliste. O modalitate 
de a depăsi tensiunile dintre proiectul 
universalist al cetăţeniei şi realitatea 
concretă a particularismelor naţionale îl 
constituie proiectul politic, deoarece ar 
reprezenta una din sursele valorii comune. 
Exemple precum inventarea libertăţii şi 
parlamentarismului în Marea Britanie, 
a democraţiei şi reprezentativităţii în 
Franţa sau a instituţiilor şi sistemului 
de valori republican în SUA par a oferi 
motivele acceptării acestui argument. 
Intrebarea care se pune însă este: cât 
au contribuit sau au fost lasăţi să o facă 
reprezentanţii grupurilor particulare din 
cadrul fiecărei societăţi exemplificate 
la marile proiecte politice realizate de 
naţiunea apartenentă?

Aceasta polaritate între naţiune şi 
formele etniciste pare a transa beneficiile, 
potrivit autoarei, de partea primeia. De 
exemplu, etnia este mai puternică azi 
decât naţiunea datorită rădăcinilor sale 
culturale, însă naţiunea este o formulă 
integraţionistă superioară etniei, şi deci 
mai viabilă.  Naţiunea ne este prezentată 
ca fiind “mai deschisă spre ceilalţi decât 
toate formele de etnii pentru că (…) nu se 
poate intra într-o etnie dacă nu-i aparţii 
din naştere, în vreme ce putem dispune de 
toate drepturile unui cetăţean odată ce-
am obţinut naturalizarea.” Surprinderea 

acestor avantaje (regăsite chiar şi-n ceea 
ce priveşte eficienţa pe câmpul de luptă a 
soldaţilor-cetăţeni ce urmează principiile 
identităţii şi independenţei  pare a 
face parte din chiar acţiunea statului 
naţional care încearcă să-şi întărească 
particularităţile naţionale prin diverse 
căi, acţiune descrisă de autoarea însăşi. 
Astfel, prin funcţia mijlocitoare a şcolii, 
prin construirea mărcilor identitare sau 
prin intermediul laicităţii, statul asigura 
participarea în calitate de cetăţean la viaţa 
publică oricărui individ, act ce garantează 
consolidarea ideii de naţiune.

Urmărind constituirea din partea 
statului a unei identităţi care să o 
depăşească pe cea imediată, Dominique 
Schnapper îşi finalizează studiul printr-
o tentativă de depăşire şi totodată 
combinare a celor două ideologii cu 
privire la natiunea modernă: cea franceză, 
politică şi voluntaristă, “colecţie de 
indivizi” (Louis Dumont) şi cea germană, 
organică şi culturală, reprezentată de 
“individul colectiv” (Louis Dumont), 
teorii contopite într-o “nouă” ideologie 
a naţiunii: naţiunea civică. Acest 
construct teoretic - naţiunea civică - s-a 
construit nu pe superioritatea morală sau 
politică, ci pe revendicarea “pariului” 
universalist de integrare a indivizilor . La 
o privire mai atentă însă, dacă urmărim 
argumentaţia naţiunii civice construită în 
jurul cuvântului cheie “integrare”, vom 
observa că actul de voinţă ce stă la baza 
naţiunii civice nu face decât să nuanţeze 
voluntarismul naţiunii contractualiste de 
tip francez. 

În finalul cărţii, un avertisment: 
naţiunea democratică este un proiect 
esenţial politic, iar “desacralizarea” ei 
poate însemna o viitoare slăbire şi, în 
final, chiar dispariţia acestui model 
colectiv. 

Mureşan Monica
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Contanţa Vintilă-Ghiţulescu, Focul amo-
rului despre dragoste şi sexualitate în 
societatea românească 1750-1830, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2006, 270 p.

“Focul amorului” poate fi considerată 
fără a exagera câtuşi de puţin cartea 
anului în peisajul livresc românesc; este 
o remarcabilă realizare pentru autoare 
în special şi pentru noua generaţie de 
istorici români în general, întrucât a reuşit 
o performanţă aproape fără precedent 
-egalată poate numai de lucrările 
istoricilor Neagu Djuvara şi Lucian Boia 
- şi anume, să capteze atenţia unui vast 
spectru de cititori şi să atragă 
în acelaşi timp numeroase 
aprecieri în toate mediile 
culturale româneşti. Reviste 
şi ziare de talie naţională 
precum “Gândul”, “Azi”, 
“Cotidianul”, “Evenimentul 
Zilei”, “România Liberă” 
sau “Jurnalul Naţional” i-au
dedicat cărţii şi autoarei sale 
rubrici impresionante. Lan-
sarea cărţii în vara anului 
2006 a stimulat discuţii 
deosebit de incitante atră-
gând în dezbaterea de idei 
personalităţi de seamă din domeniul 
istoriei, culturii sau mass-mediei 
dintre care amintim pe: Andrei Pleşu, 
Andrei Pipidi, Ioana Pârvulescu, Andrei 
Oişteanu, Lidia Bodea, Simona Sora, 
Cătălin Avramescu, Gabriel Liiceanu şi 
Mihai-Răzvan Ungurean. Nu în ultimul 
rând, numeroase site-uri ale diverselor 
edituri sau librării on-line o recomandă 
călduros în bibliografia de vacanţă a 
anului 2006.

La masa rotundă cu tema “O istorie 
a iubirii este posibilă?” organizată de 
Colegiul “Noua Europa” Focul amorulu 
a servit ca punct de pornire a dezbaterii 
şi bază de discuţie. Cu această ocazie 
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu a subliniat 
necesitatea unei istorii a iubirii pentru 
spaţiul istoriografic românesc văduvit 

pe nedrept până acum de o astfel de 
abordare. După În şalvari şi cu işlic, prima 
lucrare din această serie apărută în 2004, 
Focul amorului demonstrează încă o dată 
farmecul aparte pe care-l are o incursiune 
în cel mai intim palier al lumii româneşti 
de altă dată.  Plăcerea, fericirea, sunt 
descoperirile secolului XIX; în literatură 
sau în gândirea filosofilor, poeţilor, 
pictorilor, ele ocupă un loc important. 
Iar românii, chiar dacă nu le-au dedicat 
exegeze aşa cum au făcut francezii sau 
englezii, de pildă, nu s-au lăsat mai 
prejos şi au încercat să le practice, să le 
cunoască, să şi le apropie, să le trăiască. 
Iubirea, conjugală sau nelegitimă, poate 

constitui aşadar un subiect de 
cercetare în sine cu probleme 
şi surse specifice.

Materialul brut care a 
furnizat cele mai picante 
amănunte din viaţa perso-
najelor îl reprezintă arhivele 
judiciare. A înţelege maniera 
de a iubi, de a negocia cu 
sentimentele, de a fabrica 
relaţiile dintre bărbaţi şi 
femei în rândul populaţiei 
sărace din mediul rural şi 
urban, toate acestea sunt 
tributare arhivelor judiciare. 

În prima parte a lucrării axată pe 
“iubirea norodului” informaţiile provin 
din condicele tribunalelor ecleziastice 
de la Mitropolia Bucureştiului.  Pe de 
altă parte, de acelaşi “foc al amorului” 
se mistuiau deopotrivă şi cei aleşi, 
“evgheniţii” - de la burghezia pestriţă şi 
până clasele din vârful ierhaiei sociale 
- jurnalele, memoriile şi corespondenţa 
fiind sursele folosite cu predilecţie 
pentru aceste categorii sociale. În partea 
a doua dedicată “teatralităţii iubirii” 
surse din cele mai diverse se combină 
în mod armonios: de la acte juridice şi 
epistole, la folclor şi poezie populară, 
şi de ce nu, romane şi memorii. La tot 
acest efort de documentare se adaugă o 
listă bibliografică vastă cuprinzând de la 
manuscrise de epocă la cele mai recente 
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lucrări şi articole publicate în ţară sau 
străinătate.

Cartea este structurată în trei mari 
unităţi de conţinut: avem o primă parte 
dedicată amorului popular (“iubirea 
norodului”) completată de o a doua parte 
ce descrie amorul elitar (“teatralitatea 
iubirii”); între acestea, egal distribuită, 
intervine “sexualitatea interzisă”, 
fenomenele alternative căsătoriei cu care se 
confruntă întreaga societate: concubinajul, 
răpirea, violul, “spurcata sodomie”, 
“copiii din flori”. În loc de concluzii,  
trei subcapitole speciale – În căutarea 
fericirii şi dragostea conjugală, Femeia pe 
drumul modernizării şi Criză morală sau 
modernizare inevitabilă? – încearcă să 
formuleze un diagnostic al acestei lumi 
aflate în plină prefacere şi metamorfozare.

În toate micile istorii dramatice, 
pitoresc redate prin păstrarea limbajului 
savuros de epocă, “focul amorului” 
trezeşte pasiuni puternice actorilor unei 
lumi hedoniste, o lume în tranziţie spre 
noi valori, spre noi graniţe care este 
societatea românescă a sfârşitului de secol 
XVIII şi început de secol XIX. După fiecare 
război, după fiecare perioadă tulbure, cu 
ciumă, inundaţii sau foamete, oamenii 
se aventurează în căutarea fericirii (…) 
efervescenţa ce a cuprins această lume a 
reuşit să deschidă noi orizonturi, să traseze 
noi graniţe, să aşeze umorul în inima 
societăţii. Modernitatea care aduce după 
sine o relaxare a moravurilor şi slăbire a 
prejudecăţilor este condiţionată în primul 
rând de factori politici şi economici; 
războiul şi regimul de ocupaţie aduc un 
nou tip de socializare: balurile. Că sunt 
ţinute de ofiţeri ruşi sau austrieci, de către 
consulii francezi sau englezi, de către 
domn sau un mare boier, întreaga elită 
a Bucureştiului se aduna să danseze, să 
asculte muzică, să afle ultimele bârfe, 
să vadă şi să fie văzută, să joace cărţi, 
să “vâneze” o jună nobilă sau un tânăr 
ofiţer. Atunci când ele sunt organizate de 
străini, sunt un bun prilej de a vedea şi 
imita gesturi şi maniere, haine şi coafuri, 
mobile şi tacâmuri, dansuri şi muzici.

Boierul devine de această dată 
actorul principal întrucât el este “motorul 
modernităţii”. Aceasta deoarece prin 
poziţia sa privilegiată, boierul devine 
un fel de intermediar cultural, preluând 
moda, dansurile, gusturile civilizaţiei 
occidentale şi de venind astfel la rândul 
său un veritabil model pentru burghezia 
care începe să se individualizeze. Se 
instituie astfel treptat – treptat un model 
al dragostei conjugale care se circumscribe 
strict la spaţiul privat al căsătoriei fiind 
astfel ferită de ochii şi urechile anturajului, 
vecinilor sau rudelor. La cumpăna 
dintre cele două secole se observă deci 
conturarea unui discurs în jurul dragostei 
conjugale admirabil desprins de autoarea 
acestei cărţi din scrisori sau testamente; 
se observă cum solidaritatea familială se 
transformă în afecţiune menită să asigure 
în primul rând pacea conjugală.

La celălalt pol al societăţii “dansul” 
amorului se desfăsoară zgomotos, în 
formele sale tradiţionale, nimic nu pare 
să tulbure răbufnirile violente şi procesele 
scandaloase ale ţăranilor şi mahalagiilor. 
Atât timp cât strategiile matrimoniale 
sunt conduse de părinţi şi dominate de 
ideile economice (zestrea fetei şi averea 
băiatului), dragostea conjugală rămâne 
tributară acestor directive. Aceasta nu 
înseamnă că partenerii nu experimentează 
gesturi, atitudini, cuvinte care să-i apropie, 
asta nu înseamnă că soţii nu încearcă să 
se iubească (…) şi totuşi marea iubire, 
pasiunea rămân în afara cuplului cel 
puţin la acest început de veac nou, în 
care modernizarea bântuie societatea 
românească. Patimile pot fi stăpânite cu 
greu, sărăcia face ca relaţiile premaritale 
să devină inevitabile.

Ceea ce este comun ambilor poli 
sociali este infideliatea. De la sărac la 
bogat, de la tânăr la bătrân, de la femeie la 
bărbat, toţi par implacabili în faţa tentaţiei 
“fructului interzis”. Diferenţa e dată de 
calitatea “liubovului”: preotul satului 
pentru tinerele ţărănci sau ofiţerul străin 
pentru doamnele din înalta societate. 
Descoperirea iubirii este de fapt cucerirea 
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acestei perioade. Boier şi ţăran, preot şi 
meşteşugar invocă din ce în ce mai des 
dragostea ca pretext, cauză, scop, mijloc, 
instrument în construirea unei relaţii, în 
afirmarea unei cerinţe, în acceptarea 
unui compromis. (…) Tineri şi tinere, 
amanţi şi amante, soţi şi soţii creionează 
iubirea fugară, iubirea pasiune, iubirea 
interzisă, iubirea conjugală. Diferenţa e 
doar de tratament aplicat celui “căzut în 
ispită” pentru că, în timp ce escapadele 
bărbatului sunt considerate “stele 
trecătoare” şi iertate cu uşurinţă de către 
societate, infidelitatea femeii este unanim 
condamnată căci adulterul femeii implică 
o problemă de onoare fiind în joc reputaţia 
familiei şi legitimitatea moştenitorilor.

S-a spus despre Focul amorului că ar 
inventaria toate formele dragostei însă la 
o lectură mai atentă observăm că amorul 
inocent, “dragostea senină” este prea puţin 
reprezentat în raport cu iubirile pasionale 
care se sfârşesc prin despărţiri urmate 
de denunţuri şi procese de seducţie. 
Neglijarea celei mai frumoase pagini din 
istoria amorului – dragostea platonică 
cântată de poeţi - se poate datora unei 
imperfecţiuni a sursei, “tăcerii” izvoarelor 
pentru acest segment de viaţă foarte 
puţin exteriorizat. Pe de altă parte, natura 
exhaustivă a arhivelor scade considerabil 

numărul cazurilor semnalate, astfel încât 
cu greu s-ar putea generaliza un anumit 
tip de comportament la nivelul întregului 
grup social reprezentat. Ne punem fireşte 
întrebarea dacă societatea românească de 
la cumpăna celor două veacuri era una 
tarată şi lipsită total de prejudecăţi, sau 
aceasta era o stare de fapt ce caracteriza şi 
alte civilizaţii comtemporane ei, întrucât 
pe parcursul lucrării există prea puţine 
trimiteri comparative .

Pornind de la titlul deosebit de 
incitant, la portretul prinţesei Elena 
Şuţu de pe copertă şi până la limbajul 
hilar, totul este fascinant. Această carte 
are tot ceea ce-i trebuie unei reţete de 
succes: intrigă, documentaţie amplă, 
discurs convingător şi atrăgător, subiect 
incitant. Deşi este prin excelenţă o istorie 
a dragostei şi sexualităţii gestul iubirii 
este surprins firesc fără a-l trivializa sau 
vulgariza. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu 
poate fi considerată revelaţia noii 
generaţii de istorici români dând dovadă 
de calităţi rare precum pasiunea analitică, 
voluptatea detaliului, curiozitatea vie, 
umorul sănătos, cursivitatea şi claritatea 
exprimării.

Mureşan Monica

Florin Valeriu Mureşan, Satul românesc 
din nord-estul Transilvaniei la mijlocul 
secolului al XVIII-lea, Institutul Cultural 
Român, Centrul de Studii Transilvane, 
Cluj Napoca, 2005.

Satul românesc şi lumea rurală au 
devenit, în ultima vreme, un subiect de 
cercetare preferat în mediile ştiinţifice 
româneşti, fie că avem de-a face cu abordări 
sociologice, istorice, demografico-istorice 
sau de altă natură. Este şi acest lucru 
o dovadă a faptului că o binemeritată 

„cotitură” istoriografică se impune tot mai 
sigur pe scena marii istorii.

Cartea istoricului Florin Valeriu 
Mureşan – cunoscut dealtfel istoricilor 
clujeni, mai ales, ca şi arhivist la Direcţia 
Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale – s-
a născut din interesul acordat societăţii 
româneşti din districtul Bistriţei, la 
mijlocul secolului al XVIII-lea, înainte 
de constituirea regimentului de graniţă. 
Satul lui Florin Mureşan este reprezentat, 
înainte de toate, de locuitorii celor 23 
de sate  înşirate pe valea Someşului şi a 
principalilor afluenţi ai acestuia. Acesată 
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societate românească, sur-
prinsă în evoluţia ei, sub 
multiple aspecte, constituie 
subiectul unei cărţi pe care 
o putem lesne descompune 
în două registre mari – unul 
statistico-demografic iar 
celălalt de istoria familiei şi a 
mentalităţilor colective. 

La o primă vedere pare 
greu de împăcat un amalgam 
de cifre, date, procente 
– pe care autorul le oferă cu 
largheţe, cu ceea ce numim  
utilaj mental sau istorie a 
mentalităţilor. Ceea ce şi-a propus însă 
autorul ţine de redarea, readucerea la 
lumină a unui întreg –satul românesc, 
perceput mai întâi ca număr, ca unitate 
administrativă, fiscală, teren numai bun 
de aplicat reformismul austriac şi apoi ca 
şi spaţiu prin excelenţă umanizat, locuit 
de oameni cu obiceiuri, atitudini şi o 
spiritualitate proprie. Cartea este o dovadă 
că istoria cantitativă poate servi, la fel de 
bine, şi pentru extinderea investigaţiei 
istorice la etaje superioare, poatet explica 
comportamente şi atitudini, poatet 
construi o imagine mai puţin deformată a 
unei societăţi trecute. 

Cartea este împărţită în nouă 
capitole, bine organizate, fiecare putând 
constitui posibile pârghii de dezvoltare 
a subiectului respectiv pe viitor. Poate 
doar faptul că autorul (sau editorul?) a 
optat pentru înşirarea notelor explicative 
la sfârşitul lucrării poate să facă mai 
greoaie receptarea, cititorul fiind astfel 
mereu obligat la căutarea notei care-l 
interesează în abundenţa acestora de la 
sfârşit.  Sigur că poate fi invocată aici şi 
o anumită comoditate a cititorului  - în 
speţă a celui care caută să despice firul 
în patru – tot aşa cum poate fi înţeleasă 
şi necesitatea de a nu încărca pagina cu 
note detaliate, complexe, aşa cum apar la 
Florin Mureşan. 

Dintre cele nouă capitole, primele 
două au în vedere o familiarizare a 
cititorului cu stadiul cercetărilor asupra  

satului românesc de la mijlo-
cul secolului al XVIII–lea,
care are meritul de a fi 
pus cap la cap toate marile 
contribuţii din domeniu, 
începând cu şcola sociologică 
a lui Dimitrie Gusti şi până la 
cele mai recente contribuţii  
- a se citi cartea profesorului 
Teodor Nicoară, Transilvania 
la începuturile timpurilor 
moderne (1680-1800). Socie-
tate rurală şi mentalităţi 
colective, Cluj Napoca, Dacia, 
2001 – ca şi configurarea 

cadrului politic existent în Transilvania 
acelei perioade. În cadrul acestui al doilea 
capitol autorul aprofundează problema 
reformismului austriac în Transilvania, o 
abordare absolut necesară şi care  serveşte 
unui scop bine precizat al cărţii, acela de 
a surprinde efectele aplicării reformelor, 
mai precis a noului sistem de impozitare, 
în arealul districului românesc al 
Bistriţei.

Cu capitolul 3 se deschide practic 
istoria satelor româneşti din districtul 
Bistriţei, o istorie care, pe parcursul a patru 
capitole se desfăşoară, cum spuneam, 
în zona statistico-demografică şi de 
habitat. În primul rând, autorul alege să 
prezinte cadrul natural de dezvoltare a a 
habitatelor umane din districtul românesc 
al Bistriţei, început foarte util având în 
vedere evoluţia specifică a fiecrui sat în 
funcţie de codiţionările climaterice, de 
relief  şi  nu în ultimul rând a calamităţilor 
naturale, condiţii în funcţie de care s-au
format anumite particularităţi ale habi-
tatului uman. Autorul atrage atenţia, pe 
bună dreptate, că o generalizare sau o 
necunoaştere a acestor particularităţi 
poate crea confuzii în ceea ce priveşte 
specificul istoric al unei zone oarecare. 
În arealul de care se ocupă, varietatea 
condiţiilor fizico-geografice face ca unele 
habitate să fie mai favorizate decât altele, 
aflate în imediata lor apropiere. Apoi, 
aceste condiţionări determină efecte 
în lanţ, cum ar fi mişcarea migratorie a 

Florin Valeriu Mureşan

Satul românesc din 
nord-estul Transilvaniei 
la mijlocul sec. al XVIII-lea

Centrul de Studii Transilvane
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populaţiei, roirea oamenilor în căutarea 
unor condiţii mai bune de viaţă (înţelegând 
prin aceasta soluri mai fertile, climă mai 
blândă, posibilitatea achitării mai facile a 
sarcinilor fiscale etc, etc.).

Tipologia aşezărilor umane din zonă 
devine, de asemenea, un factor deosebit 
de important în descifrarea fondului 
mental al colectivităţilor rurale. Totodată, 
autorul ţine să invalideze o opinie larg 
răspândită conform căreia ocupaţia de 
bază a locuitorilor din această zonă a fost 
oieritul. La interferenţa atâtor factori a 
fost imposibil ca una şi aceeaşi activitate 
să fie exercitată pretutindeni. Dacă 
pentru populaţia satelor din jurul Rodnei 
creşterea animalelor a fost într-adevăr o 
ocupaţie mai importantă, nu acelaşi lucru 
se poate spune despre satele de pe cursul 
inferior al Someşului unde, în lipsa 
păşunilor, această ocupaţie  - şi implicit 
teza  despre aceasta - rămâne fără suport. 

Capitolul 4 priveşte dinamica 
populaţiei din districul românesc al 
Bistriţei, pe baza conscripţiei fiscale din 
1720-1721, recensământului din 1784-
1786 ca şi a conscripţiei fiscale din 1750 
– cea care constituie de altfel, principalul 
izvor al întregii cărţi. Florin Mureşan 
analizează separat evoluţia demografică a 
celor două cercuri ale districtului – inferior 
şi superior – pe o perioadă de 60 de ani, 
marcaţi, ca şi toată istoria Transilvaniei 
sau a Europei de momente de impact, 
care au influenţat, de multe ori negativ, 
această dinamică (invazia tătarilor din 
1717, anii de secetă şi foamete, variatele 
epidemii). Concluzia la care se ajunge 
este că, asemenea trendului european 
al timpului, în ciuda tuturor factorilor 
negativi, populaţia  (contribuabilă) ajunge 
să se dubleze, ceea ce îl face pe autor să 
vorbească despre „o adevărată revoluţie 
demografică, dar care se petrece izolat, 
în microsectoare geografice, nu la nivelul 
întregului sistem” (pg. 89).

Capitolul 5, unul dintre cele mai 
importante în structura cărţii, are în 
vedere impactul produs de reforma 
fiscală asupra locuitorilor districtului. 

Metoda aleasă este una comparativă, 
respectiv pe baza tabelelor de impunere 
autorul surprinde ascendent evoluţia 
acestei probleme. Vechiul mecanism 
de percepere a impozitului, analizat în 
cele mai mici detalii, este folosit pentru 
a evidenţia noutăţile introduse, nu 
fără efort, de reforme. Iarăşi transpare, 
lăudabil, dorinţa autorului de a marca 
starea materială diferită a locuitorilor 
districtului, prin analizarea comparativă, 
separată, a celor două cercuri. Iese astfel 
în evidenţă o veritabilă ierarhizare socială 
la nivelul satelor şi între sate, ca urmare a 
diferitelor categorii de contribuabili. Din 
nou, se manifestă explicit dezvoltarea 
separată a celor două cercuri: în cercul 
superior contribuabilii erau taxaţi pentru 
creşterea animalelor, în timp ce în cercul 
inferior se constată un număr mai mare al 
celor ce plătesc impozit pentru veniturile 
din agricultură sau din fierberea şi 
comercializarea ţuicii şi a berii. Tot aici se 
poate desprinde încă un aspect interesant 
şi care poate răsturna multe prejudecăţi, 
respectiv averea preoţilor. În general se 
apreciază că această categorie socială 
avea nevoie de scutiri de la obligaţii din 
cauza stării pecuniare precare. Analiza 
lui Florin Mureşan demonstrează că, de 
cele mai multe ori, preoţii se situau, ca 
venituri, cu mult peste media calculată 
pentru contribuabili, figurând însă printre 
scutiţi. Pe lângă faptul că mulţi dintre ei 
figurau printre cei mai mari proprietari 
din district, nu se dădeau în lături nici 
de la fabricarea şi comercializarea berii 
sau a ţuicii. Situaţia devine cu atât mai 
interesantă cu cât plasăm discursul într-o 
zonă mai sensibilă, respectiv a sarcinilor 
apăsătoare de care se plângeau românii 
că le au de suportat de pe urma politicii 
vieneze. În fapt toate aceste scutiri de la 
plata impozitelor, de către cei care ar fi 
putut mai lesne să la suporte, nu făceau 
decât să ducă la o împovărare a tuturor 
celorlalte categorii, având în vedere 
modul de percepe a impozitelor. Cine va 
fi interesat, va descoperi şi faptul că de 
scutire nu beneficia doar preotu,l ci şi o 
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întregă adunătură de neamuri, ascunse 
sub pulpana straiului preoţesc şi care 
au profitat din plin de statutul acestuia 
acumulând serioase averi. 

În ultimul capitol din această 
primă parte – imaginară  - este rezervat 
ocupaţiilor locuitorilor din districtul 
românesc al Bistriţei, tocmai pentru a 
aşeza în ordine normală raportul dintre 
agricultură şi creşterea animalelor. Şi aici 
accentul cade pe relevarea importanţei 
impactului generat de un tip de activitate 
sau altul în evoluţia fiecărui sat şi, de ce 
nu, a fiecărui locuitor în parte. Concluzia 
care se desprinde este aceea că, încă 
odată, condiţiile particulare sunt cele 
care dau valoare şi constanţă generalului 
şi nu invers.

În fine, în a doua parte a cărţii, după 
ce a epuizat toate categoriile de date 
care i-ar fi putut influenţa argumentaţia, 
Florin Mureşan încearcă să pătrundă 
într-o zonă mai greu de descifrat din 
acte şi urme vizibile, respectiv în zona 
mentalului şi a spiritualităţii. Ajutându-
se de o bibliografie valoroasă în domeniu 
ca şi de unele date din sursele sale directe, 
autorul supune investigaţiei familia cu 
structurile ei, raporturile dintre membrii, 
diversele atitudini în faţa vieţii, ca şi 
tipologia şi evoluţia gospodăriei ţărăneşti. 
Este interesant de remarcat felul în 
care diferitele conjuncturi amintite pe 
parcursul celorlalte capitole influenţează 
momentele decisive din viaţa individului. 
Se poate observa cum, în perioada 
urmărită de autor, tinerii se hotărau 
mai greu ce cale să aleagă, date fiind 
urmările pe care le aveau de suportat în 
fiecare dintre situaţii: teama de a nu fi 
luaţi la oaste îi tenta pe băieţi să încerce 
căsătorii timpurii. Pe de altă parte, odată 
întemeiată familia, statul intervenea prin 
fixarea sarcinilor fiscale. Între aceste 
condiţionări se desfăşura un întreg ciclu 
uman.

Studiile şi materialele etnografice, 
judicios folosite, au oferit autorului 

posibilitatea de a urmări un întreg ritual 
specific zonei, de la obiceiurile de nuntă, 
la cele de botez sau înmormântare, 
descifrând, în acelaşi timp, fenomenul 
de solidarizare a comunităţii în astfel de 
momente.

Reliefarea unor atitudini faţă de 
familie şi de copii – deşi nu există dovezi 
clare că lucrurile au stat aşa cum le prezintă 
autorul şi cum le percep majoritatea 
istoricilor, ci cel mult secvenţe disparate 
care ani de-a rândul au fost utilizate 
devenind deja un clişeu încetăţenit 
– poate servi ca un instrument util într-o 
abordare mai vastă a problematicii.

În fine, spiritualitatea, segmentul 
cel mai profund şi mai greu de interogat 
cu mijloacele obişnuite, vine să încheie 
într-o notă particulară, umanizantă, un 
demers deloc facil, cu accent deosebit 
asupra raportului dintre religia trăită şi 
religia impusă, oficială. Balanţa pare să 
încline în favoarea celei dintâi, dovadă 
stând şi imposibilitatea de a discerne 
între ce era superstiţie şi ce era dogmă., 
în imposibilitatea oamenilor şi chiar a 
preoţilor de a conştientiza confesiunea de 
care aparţin – ortodocşi sau greco catolici, 
ca şi a diverselor deviaţii de la normă.  

Însoţită de numeroase grafice şi 
hărţi, cartea lui Florin Mureşan se 
constituie într-un instrument util în 
perspectiva unor abordări noi ale satului 
românesc şi a valorilor sale fundamentale, 
reprezentând în momentul de faţă prima 
monografie dedicată zonei Bistriţei înainte 
de înfiinţarea Regimentului de graniţă. În 
acelaşi timp ea este prima lucrare care 
investighează serios o microzonă iar 
rezultatele îmi întăresc convingerea că 
astfel de studii pot „scrie” o altfel de istorie 
despre locuitorii Transilvaniei, una mai 
apropiată de realitatea vremurilor trecute 
şi mai puţin expusă riscului de a cădea în 
capcana generalizărilor.

Luminiţa Dumănescu 
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Adela Toplean, Pragul şi neantul. Încercări 
de circumscriere a morţii, Editura Polirom, 
Iaşi, 2006, 300 p.

Apărută în 2006, Pragul şi neantul. 
Încercării de circumscriere a morţii, de 
unde  şi perspectivele-cadru analizate 
în cele 288 de pagini, reprezintă munca 
asiduă a unui specialist, prin autoritatea 
tatonărilor metodologice, originalitate şi 
pertinenţă, poziţionează adecvat problema-
tica temei şi capcanele general-umane ale 
problemei morţii. Traiectoria diacronică 
a discursurilor şi reprezentările legate de 
moarte în ariile respective, 
răstălmăcesc metodologiile 
disciplinei pe mai multe 
paliere de interpretare şi 
autentifică modalităţile de 
constituire a semnificaţiilor. 
Ideea muncii în progres, “work 
in progress”, ne dezvăluie 
modul în care şi-a propus să 
abordeze Sfârşitul, printr-o 
circum scriere a stării Lumii 
de Dincolo, reconstruită prin 
plasarea în context cultural 
şi religios, a doua maniere 
total distincte de a înţelege 
moartea: moartea-prag şi 
moartea-neant.

Antropolog al morţii, Adela Toplean, 
în prezent pregăteşte un doctorat de 
antropologie istorică în cadrul Facultăţii 
de Litere, fiind şi cadru didactic asociat 
al aceleaşi instituţii, la Universitatea 
din Bucureşti. În 2002 a efectuat un 
stagiu de cercerare la Sorbona, având 
ca proiectul Les emotions et les rites 
funeraires, urmat de implicarea în 2004 
ca membru fondator al Asociaţiei Române 
de Studii Religioase. Anul 2005 deschide 
o nouă partici pare a autoarei, în cadrul 
unui program de cercetare a aspectelor 
religioa se şi sociale ale morţii în Suedia 
modernă, sub conducerea profesorului 
de sociologia religiilor Curt Dahlgren. 
Totodată, îi regăsim studiile şi articolele 
publicate în: Dilema, Origini, Revista de 

Etnologie, Caiete de Antropologie Istorică 
şi Europe’s Jurnal of Psychology. 

Peisajul ştiinţelor umaniste, acest 
peisaj reconfirmat care îşi propune să 
abordeze tema Sfârşitului, prin grila noii 
istorii culturale europene, se concretizează 
în palierele de interpretare diacronică ale 
Adelei Toplean, aplicate prin grila de 
inteligibilitate specifică istoriei culturale 
actuale, ce acreditează necesitatea de 
abordare a unei discipline în plină expan-
siune: existenţa ori non-existenţa. Manie-
rele distincte de a înţelege moartea, 
moa rtea -prag  (moarte discursivă) şi 
moartea-neant (moarte nediscursivă), 

concretizează cadrul  unui 
sens care caută să le explice 
trăsăturile semnificative 
şi numărul de re laţii 
semnificative, motivate atât 
de imaginarul conceptual, 
cât şi de cel social. Modelul 
Ade lei  Toplean, plasează moar-
tea în rechizitoriul istoricu lui 
antro po log, îmbinând în mod 
firesc per spective religioase, an-
tro  polo gice, fenomenologice, 
me  dicale şi psihologice, 
menite să expri me trecutul în 
alţi ter meni, prin implicitul 
com plex ităţii aces tora. 

Schimbările sunt datorate fragilităţilor 
metodologice legate strict de moarte, 
datorită discur sului produs cultural, prin 
reprezentările sociale construite datorită 
unui discurs perfect investigabil.

Importanţa perspectivei cadru prag-
neant, al morţii discursive sau nediscur-
sive, capătă sens în cadrul care caută să 
o explice, pornind de la repere categorice 
implicit prin titulatura fiecărui capitol în 
parte: Justificarea unui work in progress 
şi tatonări metodo lo gice (capitolul I), 
Moartea  - un prag

 ? Imagini arhaice ale 
morţii (capitolul II), Moar tea, un prag 
(capitolul III), Moartea - un prag spre 
neant (capitolul IV), În loc de conclu zie: 
de ce a lor e mai bună decât a noastră? 
(capitolul V). Capitolele tratează o proble-
ma tică bine circumscrisă în peisajul 
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istoriei reprezentărilor morţii, datorită 
densităţii acestora. Parcurgerea integrală 
a cărţii, reface itinerariul interesant al 
morţii: arhaice, medie vale, baroce şi 
moderne. 

Toate aceste perspective aparţin unui 
sistem, care le conferă direcţia decisivă în 
sistemul care le-a circuscris. Doar, în acest 
fel pot fi surprinse nuanţele şi materialele 
invocate să legitimeze repunerea inatacabilă 
a cadrului problematic. Intermediul trimite-
rilor lămuresc manierele de negociere a 
sensurilor şi reconstituirea proceselor de 
elaborare mentală. 

Potrivit autoarei, caracterul convenabil 
sau inconvenabil al morţii, face parte 
dintr-un sistem, care îi conferă direcţia 
decisivă şi îl circumscrie ca fiind cel mai 
rigid element al sistemului (p. 36). Religia şi 
diversele grade de conştientizare a morţii, 
au legitimat crista li zarea momentelor 
definitorii pentru sistemele de reprezentare, 
prin explicitatea conceptuală a opţiunilor 
metodologice şi al decupajului propriu-zis. 
Modalităţile de cons tru ire a semnificaţiilor 
prin intermediul cuvintelor, imaginilor şi 
al simbolurilor, lămuresc manierele de 
negociere şi de reconstituire a proceselor 
de elaborare mentală a practicilor sociale. 

Capitolul II redă perspectiva 
enunţiativă a morţii-prag, printr-
o descriere de amplă coerenţă şi un 
sistem ce îi conferă sensul, cât şi acele 
feţe ale morţii, ca produs ale imagi na-
rului omului arhaic. Direcţiile generale 
decriptate de către autoare în manevrarea 
Necunoscutului, a acelui invizibil la 
care se raporta arhaicul folosindu-se 
de funcţia imagi narului, prin maniera 
în care îşi construia riturile şi miturile, 
eliberate de orice tendinţă de speculaţie 
ori diluare problematică, acreditează 
ideea de moarte progresivă prin contrast 
cu ideea de moarte punctuală (p. 71). 
Rolul Pragului dintre Lumi, şi cum anume 
reglează el Tărâmurile pe care le desparte, 
e radiografiat prin explicaţiile propuse, 
enumerate şi argumentate printr-un alt 
aspect, acela al sferei sacrului, sfătuitor 
infailibil, cu profundă valoare mistică.

Capitolul morţii omului arhaic şi al 
vieţii care urmează, prin riturile de trecere 
cu etapele lor obligatorii (separare - prag 
- agregare sau ruptură - trascendenţă) 
instituie, moartea ca progres, pragul 
fiind transgresabil (p. 156). Argumentele 
interogate interdisci plinar, dovedesc 
credinţa oamenilor vechi în postexistenţă, 
funcţii exact îndeplinite într-un sistem de 
credinţe şi practici religioase, convingător 
decriptate în descrierea grăbită a 
geografiei acelei Lumii (p.158), minuţios 
concretizată de către autoare.

Scenariul de interpretare a 
experienţei muririi, prin perspectiva-
cadru moartea un prag, prefigurează 
manierele cele mai pregnante de 
reprezentare a morţii, în secolele ce au 
urmat instalării religiei creştine. Autoarea 
aduce în discuţie anumite maniere de 
reprezentare a morţii între secolul al IV-
lea şi al XVI-lea, un alt timp suspendat 
între timpul istoric şi cel escatologic, o 
încetăţenire  a cimitirelor extra-muros, 
şi mai târziu al cimitirelor extra-muros. 
Capitolul III repune schematic o imagine 
de ansamblu a mutaţiilor, care au avut 
loc în definirea unor raportări medivale 
la moarte şi la morţi, spre eliminarea 
prăpastiei dintre sensul dogmatic al unui 
gest cultic şi sensul practic al acestuia. 
Surprinzătoare este imaginea de ansamblu 
ce încetăţeneşte sensul asimilat de masa 
credincioşilor, datorită mutaţie radicale 
de coabitare cu defuncţii, prin care medie-
valii practic, schimbau sensul morţii. În 
concluzie, moartea capătă sens, doar în 
limitele unui sistem care îşi propune să o 
explice. Peisajul sociocultural al vremii a 
discutat şi disputat, nu numai monopolul 
asupra morţii, cât şi monopolizarea 
întregului sistem de valorii.

Înspre finalul cărţii regăsim surprinse 
câteva ipoteze ale discursului modern, 
o percepţie în direcţia negării morţii, 
plasează şi atitudinea românilor în curentul 
general al epocii. Modalităţile româneşti 
de raportare la moarte, prin anchetele de 
la Vinerea, Deva şi Bucureşti, imprimă 
tendinţa de negare a morţii şi de atrofiere 



236

***

până la dispariţie a senti men tului religios. 
În concluzie, faţă de realităţile de Dincolo 
şi detaşarea afectivă de discur sul funerar 
tradiţional, cazurile româneşti subexistă 
într-o raportare ambiguă, prefigurând 
potrivit Adelei Toplean, două maniere de 
orientare: progresivă şi retrospe ctivă, mai 
exact un salt dintr-o paradigmă spirituală 
într-alta care modifică definitiv sem nul şi 
sensul morţii. Moartea pentru contempo-
raneitate a devenit o negaticitate, permi-
ţându-ne totodată să încheiem prin 
valoarea comportamentală validabilă şi 
recoma n dabilă pentru o lume imperfectă. 
“Uimitor, Dumnezeu nu a murit, El 
a decedat. Pe parcursul a trei secole 
modernitatea s-a căznit să-i întocmească 
actele decesului (p. 283)”. Acreditând 
paradigma autoarei, ne trezim, din nou, 

într-un cadru problematic legitim şi 
inatacabil, în peisajul sociocultural al 
vremi, din păcălitori, în păcăliţi.

Aşadar, un demers captivant despre 
o problematică inepuizabilă, conceput 
pe un suport bibliografic consistent şi 
printr-o metodologie atent gestionată. 
Natura hermeneutică a fiecărui capitol în 
parte, trădează flexibilitatea cu care sunt 
îmbinate sursele, întregul conţinut fiind 
accesibil şi fluent. 

Perspectiva antropologului morţii, 
rămâne o dezbatere în desfăşurare şi o 
radiografiere informaţională deosebită din 
perspectivă antropologică, cu implicaţii 
în cotidian prin impactul tematic şi al 
cuvintelor cheie decriptate.

Maria Jeanina Şerdan

Adrian Majuru, Florin Alexandru 
Stănescu, coord., Bucureştiul subteran. 
Sinuciderea, Paralela 45, Piteşti, 2006

Iată că peisajul istoriografiei 
româneşti din ultimii ani se diversifică 
şi, cu toate neajunsurile şi piedicile 
peste care a trebuit să treacă, dovedeşte 
o deschidere pozitivă spre subiecte şi 
problematici care în Occident au deja o 
tradiţie de câteva decenii. 
Asumarea de către unii 
dintre istorici a metodologiei 
impuse de către şcolile 
istoriografice occidentale, 
în special cea franţuzească 
a permis elaborarea unor 
volume dedicate diferitelor 
aspecte, fenomene şi trăiri ce 
ţin de cotidianul individului 
sau a unei colectivităţi.

În aceiaşi categorie se 
înscrie şi seria „Bucureştiul 
subteran”, coordonată de 
către tânărul istoric Adrian 

Majuru şi care, aşa cum sugerează titlul, 
dedică câteva volume unor aspecte mai 
puţin cunoscute din viaţa „de mahala” a 
Bucureştiului dar, şi anumite fenomene 
care se regăsesc la toate categoriile 
sociale. Astfel în volumul apărut la 
aceiaşi editură, „Bucureştiul subteran. 
Cerşetorie, delicvenţă, vagabondaj”, 
sunt tratate aspecte ce ţin de viaţa unui 
segment de indivizi şi care, fac parte din 
cotidanul unei societăţi.

Moartea ca şi fenomen 
social a fost exclusă multă 
vreme din orizonturile de 
cercetare ale specialiştilor: 
sociologi, istorici, etnografi, 
antropologi etc., însă, în 
ultimii ani au văzut lumina 
tiparului căteva studii şi 
volume deosebite atât prin 
modul de abordare cât şi 
ca problematici analizate. 
Au apărut cărţi dedicate 
diferitelor obiceiuri, rituri 
ale înmormântărilor, s-a 
făcut o inventariere riguroasă 

Adrian Majuru

Florin Alexandru Stănescu

Bucureştiul subteran. 

Sinuciderea

Paralela 45
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a surselor ce fac obiectul unei astfel 
de investigaţii şi, ceea ce este şi mai 
important unghiurile de investigare se 
diversifică mereau prin adoptarea unei 
metodologii adecvate.

Volumul „Bucureştiul subteran. 
Sinuciderea” reprezintă o producţie 
istoriografică atipică, dar valoroasă prin 
informaţia oferită, fenomeul analizat 
si, mai ales, perspectivele de analiză 
oferite. Cu siguranţă, cercetarea unui 
astfel de subiect se face de cineva care 
se poate detaşa de implicţiile pe care 
fără să vrem ni le provoacă  sinuciderea 
ca şi gest interzis, blamat şi condamnat 
de Dumnezeu şi implicit de Biserică şi 
societate. Însă, un istoric, trebuie să se 
detaşeze de toate acestea, să „aibă sînge 
rece”, cum deseori se foloseşte în situaţii 
mai neobişnuite şi să ia acest fenomen 
ca atare, analizând sursele, mărturiile şi 
contextul în care o persoană recurge la 
acest gest. Acest lucru îl fac coordonatorii 
acestui volum, asumându-şi o sarcină 
deloc uşoară. 

Ca peste tot în lume, un oraş mare ca 
şi Bucureştiul este supus unor încercări 
mai mult sau mai puţin plăcute. Viaţă unui 
individ este integrată unei colectivităţi cu 
care intră în contact fie că vrea, sau nu. 
Sinuciderea, ca şi gest ultim şi de cele mai 
multe ori disperat al unui individ a ridicat 
numeroase întrebări din partea medicilor, 
psihiatrilor, antropologilor şi, nu în 
ultimul rând al psihologilor. Este meritul 
coordonatorilor că au reuşit să reunească 
în acest volum scrieri ce tratează diferite 
aspecte a fenomenului sinuciderii. 
Segmentul cronologic nu beneficiază de 
nişte limite clare, nici nu se poate trasa 
o demarcaţie strictă pentru analiza unui 
fenomen cu implicaţii sentimentale, 
trăiri şi atitudini individuale. În schimb, 
aria geografică este foarte bine precizată: 
Bucureştiul, oarş mereu cuprins de 
febra dezvoltării, modernizării; spaţiu 
cu multiple şi profunde implicaţii: 
economice, sociale, politice şi, mai ales 
un spaţiu cosmopolit din toate punctele 
de vedere. Este locul perfect pentru o 

analiză antropologică clară, aşa cum reise 
din paginile volumului de faţă.

Structura cărţii se bazează pe 
cercetările unor renumiţi specialişti, 
medici care au avut în centru atenţiei 
sinuciderea şi care au beneficiat de o mare 
experienţă personală, care s-au confruntat 
cu numeroase astfel de cazuri. Aceste 
analize au făcut obiectul unor cercetări 
din secolele XIX şi XX , fiind selecţionate 
după diferitele pespective de analiză. În 
acest sens problema pe care fiecare individ 
si-a pus-o mereu o reprezintă cauza sau 
cauzele care provoacă un astfel de gest. 
Desigur, s-au lansat tot felul de ipoteze, 
însă datoria istoricului este de a expune 
diferitele teorii care s-au lansat până 
acum. Concluzia cauzalităţii, aşa cum 
foarte bine o surprinde Adrian Majuru o 
reprezintă o schimbare bruscă din viaţa 
individului de orice natură ar fi ea. Un 
şoc puternic, o trăire intensă pot provoca 
decizii care constrâng individul în a vedea 
sinuciderea ca şi gest eliberator. Un fel de 
nebunie individuală este de moment sau 
îndelung pregătit gestul final,  poate fi 
nebunie colecivă, cel mai adesea întâlnită 
la două persoane acea „folie à deux”, 
întâlnită în cazul îndrăgostiţilor.

Dacă în privinţa cauzelor se 
poate discuta la nesfârşit, fiecare caz 
în parte reprezintă o dramă personală 
supusă vicisitudinilor vremii – politice, 
economice, sociale, sentimentale, dezgust 
de viaţă etc., celelalte aspecte ce ţin de 
fenomenul sinuciderii se regăsesc în 
volumul de faţă foarte bine exprimate. 
În acest sens au fost incluse texte ale 
unor autori ce cuprind date statistice, dar 
şi o statistică făcută pe diferite paliere 
de analiză: modul şi mijloul la care au 
apelat sinucigaşii, pe sexe, categorii de 
vârstă, structuri sociale, naţionalitate etc. 
Deasemenea au fost inserate în text cazuri 
individuale celebre la vremea respectivă 
ale unor personaje la modă, dar care au 
recurs la gestul interzis în societatea 
românească, dar acceptat de apropiaţi. 
Acesta reprezintă un alt nivel de analiză 
deosebit de interesant: discursul oficial şi 
literatura referitoare la sinucidere.
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Istoricul Adrian Majuru are meritul de 
a fi sintetizat în căteva pagini, la sfârşitul 
volumului mutaţiile profunde care survin 
la nivelul societăţii bucureştene după 
1850, dar şi implicaţiile pe care le implică 
un fenomen care facinează şi repungă în 
acelaşi timp. Ca şi definiţie a sinuciderii 
am prelut din volum pe cea dată de 
specialistul Hugo Taussig, edificatoare 
din punct de vedere medical şi psihologic: 
„Sinuciderea este consecinţa unui sindrom 
psihic acut sau subacut, constituit în 
urma lezării unuia sau a mai multor 
elemente componente ale instinctului de 

autoconservare, purtând cu predilecţie 
asupra domeniului psihomotor şi afectiv şi 
mai puţin – de cele mai multe ori indirect 
– asupra domeniului intelectual”. Acest 
volum ce are ca şi obiect de studiu o temă 
macabră, la prima vedere, reprezintă o 
încercare salutară într-un domeniu nou, 
pentru că scoate în evidenţă aspecte ale 
unui fenomen social destul de răspândit 
şi care face parte din cotidianul fiecărui 
grup social, indiferent de perioada 
istorică. Doar percepţia se schimbă sub 
influenţa discursurilor şi ideologiilor.

Gheorghe Negustor

***

Dan Horia Mazilu, Lege şi făradelege în 
lumea românească veche, Polirom, Iaşi, 
2006

Aşa cum ne-a obişnuit până acum, 
profesorul universitar Dan Horia Mazilu, 
doctor în filologie, folosind cu deosebit 
talent metodologia interdisciplinarităţii 
specifică scrisului istoric din zilele 
noastre, editează volume dedicate istoriei 
culturale a modernităţii româneşti 
cu o uşurinţă debordantă. Foarte bun 
cunoscător al scrierilor medievale 
şi premoderne din Ţările Române – 
cronici, letopiseţe, literatura religioasă 
etc.-, autorul, apelând la metodologia 
oferită de antropologia culturală, dar 
şi la o riguriozitate ştiinţifică evidentă, 
ne-a oferit câteva volume deosebit de 
interesante, atât ca informaţie, cât şi ca 
prezentare. Acestea reliefează o lume 
premodernă aproape reală. Sensibilitatea 
noastră, a cititorilor este pusă oarecum 
la încercare când intră în contact cu 
violenţa „naturală” ce caracterizează 
lumea românească veche, aşa cum autorul 
numeşte perioada anterioară modernităţii 
româneşti.

Dintre volumele  ce caracterizează 
aplecarea profesorului Dan Horia 

Mazilu spre această orientare istorico-
antropologică, se evidenţiază: Noi despre 
ceilalţi. Fals tratat de imagologie (Polirom, 
1999), O istorie a blestemului (Polirom, 
2001),  Voievodul dincolo de sala tronului 
(Polirom, 2003) etc.

În volumul „Lege şi fărădelege în 
lumea românească veche” intrăm în 
contact cu o lume violentă, o lume în 
care sensibilitatea aproape că lipsea, iar 
dreptatea avea o conotaţie diferită din 
multe puncte de vedere faţă de cum este 
percepută astăzi. În acord cu autorul 
trebuie să menţionăm faptul că aceste 
realităţi nu reprezentau un specific al 
lumii româneşti, ele erau întâlnite peste 
tot în Europa, bineînţeles cu diferenţele 
specifice acestui spaţiu. Aceste diferenţe 
sunt date de situaţia politică de la noi, de 
formele de conducere, dar şi de modul 
cum era interpretată legea.

Sistematizată într-un mod deosebit 
de interesant, astfel încât fiecare capitol 
şi subcapitol să suscite imediat interesul 
cititorului, cartea profesorului Mazilu 
reuneşte în paginile sale „lupta dintre bine 
şi rău”, dacă ne este permis să folosim o 
expresie mereu întâlnită în istorie. În acest 
context, în mod normal, câteva întrebări 
se ridică referitoare la aspectele generale 
ale volumlui: Cine făcea bine şi care erau 
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„agenţii răului”? Ce era binele 
şi ce însemna a face rău? Care 
este legătura dintre violenţă 
şi putere? Cine reprezintă 
Legea şi cu se aplică ea? 
Care sunt categoriile de 
delicvenţi? Şi, nu în ultimul 
rând, dacă au existat rezultate 
pozitive în ceea ce priveşte 
repercursiunea şi aplicarea 
legii.

La toate aceste proble-
matici, autorul ne răspunde 
sub formă detaliată şi cu 
numeroase exemple în 
paginile volumului pe care îl prezint, 
apelând la toate sursele vremii; exemplele 
variate pe care ni le dă autorul au rolul 
de a elucida anumite aspecte, dar şi de 
a-l apropia pe cititor de realităţile acelor 
vremuri. De multe ori aceste exemple 
sunt dintre cele negative, nelegiuirile erau 
numeroase, astfel că imaginea societăţii 
româneşti din acea perioadă reprezintă 
o realitate în care  „fărădelegea” este o 
relitate nelipsită.

Referitor la aceste aspecte trebuie să 
menţionăm elocvenţa şi inspiraţia care l-
au condus pe autor în alegerea titlurilor 
celor cinci părţi ale volumului „Lege şi 
fărădelege în lumea românească veche”: 
„Orice discurs despre făcătorii de rău este 
un discurs despre violenţă şi implicit, 
despre putere”, „Să nu furi!”, „Să nu ucizi!”, 
„Să nu fi desfrânat!” şi „Repercursiunea 
sau despre o ordine niciodată atinsă”. 
Conexiunea dintre poruncile biblice şi 
delicvenţele specifice lumii româneşti 
nu este întâmplătoare, după cum ştim, 
în acea perioadă autoritatea bisericească 
este foarte mare astfel că, legiferările cu 
privire la delicvenţe se regăseau mai mult 
în scrierile şi învăţăturile religioase, în 
timp ce aceste fărădelegi erau considerate 
în primul rând păcate, motiv pentru care 
era propovăduită mai întâi pedeapsa 
divină şi apoi ce pământească. Putem 
concluziona pe baza mărturiilor din 
epocă că, se aştepta o combatere la nivel 
general a fărădelegilor printr-un discurs 

care cuprindea o prezentare 
înfricoşătoare a pedepsei 
divine, în timp ce după 
săvârşirea infracţiunii şi cu 
o judecată mai mult, sau 
mai puţin obiectivă, în care 
martorii aveau un rol foarte 
important, se recurgea la 
pedeapsa corporală. 

Violenţa acelor timpuri 
pare să fie legalizată şi 
instituţionalizată, ea era 
practicată la scară mare, 
în orice împrejurare şi, ca 
o specificitate a vremii, ea 

constituia metoda purificatoare pentru 
„infractori”. Însă, autorul subliniază foarte 
bine ideea că, cei care vor fi pedepsiţi 
erau „scursura societăţii”, delicvenţii 
de speţă joasă; în timp ce la nivel înalt 
ea reprezenta condiţia succesului în a 
dobândi puterea: „Vom vedea că, printre 
întâmplările pe care cronicarul nu le-a 
lăsat pradă uitării (chiar dacă, uneori, 
memoria se „întrerupe” sugestiv), se 
prelinge o dâră de sânge. O paradigmă 
însângerată însoţeşte primele timpuri de 
istorie statală a Ţării Româneşti (ca şi a 
Moldovei, de altfel). Puterea se câştiga 
adesea prin violenţă, era menţinută prin 
mijloace deloc paşnice şi era anulată, 
în destule rănduri, prin suprimarea 
deţinătorului ei”. Este paradoxal pentru 
noi astăzi să ne imaginăm modul în care 
domnul „unsul lui Dumnezeu”, cel care 
emana divinitate prin statutul său, să 
apeleze de cele mai multe ori la violenţă: 
schingiuirea şi uciderea contracandidaţilor 
sau a posibililor pretendenţi, a boierilor 
vinovaţi şi nevinovaţi. Trebuie să 
menţionăm faptul că, pentru un istoric 
cunoscător al acelor realităţi cutuma 
absolvă de vină o societate „violentă” 
şi care se v-a schimba treptat, odata cu 
modernitatea care va acorda o mai mare 
importanţă individului. 

Sub aceste auspicii cititorul v-
a fi purtat în societatea românească 
a timpurilor premoderne unde va 
avea compania tuturor categoriilor 
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de delicventi: de la vrăjitorii, droguri, 
marginali, calicii – cerşetori, aceştia erau 
infirmi, ciungi, schiopi, ologi, orbi, până la 
hoţi, borfaşi, tigani, fugari, armate aflate în 
dezordine, mercenari, dezertori etc. Toţi 
aceştia intrau sub incidenţa legii, după 
părerea autorului legislaţia românească a 
pătruns pe filiera slavă din Bizanţ, aceasta 
cuprindea organizarea bisericească, dar şi 
texte cu cuprins juridic copiate, Biserica 
fiind prima care şi-a tradus în româneşte 
legile.

Încheiem această scurtă prezentare 
a volumului „Lege şi fărădelege în lumea 

românească veche” prin a menţiona că 
acesta reprezintă încă o încercare reuşita a 
profesorului Mazilu de a creea cu ajutorul 
surselor disponibile, tablouri sugestive a 
lumii şi societăţii româneşti, folosindu-se 
exemple edificatoare, deşi uneori, par a 
fi prea numeroase, dar tocmai acesta este 
şi scopul folosirii lor: de a transpune în 
faţa cititorilor pagini cu realităţi ale unui 
aspect ce ţine de sensibilitatea fiecăruia: 
puterea şi delicvenţa, ca şi factori 
generatori de violenţă.

Gheorghe Negustor

***


