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Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, 
Georges Vigarello (coord), Istoria 
corpului, vol. I, De la Renaştere la Secolul 
Luminilor, volum coordonat de Georges 
Vigarello, Ed. ART, Bucureşti, 2008.

Traducerea în limba română a primelor 
două volume din monumentala sinteză 
„Istoria Corpului” reprezintă un eveniment 
binevenit în peisajul cultural autohton 
şi un pas înainte în efortul de a racorda 
istoriografia românească la paradigmele 
ce guvernează istoriografia contemporană.

Primul volum urmăreşte analiza 
„subiectului” de la Renaştere la Secolul 
Luminilor, oferind o prezentare complexă 
a corpului, din diferite perspective şi pe 
mai multe paliere. Cercetarea are la bază 
o perspectivă pluridisciplinară, reunind 
antropologia, istoria, anatomia, filosofia, 
estetica, teologia şi politica, într-un demers 
generos.

Coordonatorul acestui 
prim volum, Georges Vigarello 
este profesor de ştiinţe ale 
educaţiei la Universitatea 
Paris V şi coordonator de 
studii la École des Hautes 
études en Science Sociales, 
co-director la Centrul Edgar 
Morin, cercetător şi reputat 
specialist în istoria igienei, a 
sănătăţii, a reprezentărilor şi a 
practicilor corporale. Lucrările 
sale, Le Corps redressé(1978), 
Le Propre et le Sale. L’higiène 
du corps depuis le Moyen 
Âge(1985), Le Sain et le Malsain. Santé et 
mieux-être depuis la Moyen Âge(1993), 
Histoire du viol. XVIe-XXe siècle (1998), 
Du jeu ancien au show sportif (2002), 
Histoire de la beauté (2004), sunt puncte 
de referinţă în literatura de specialitate, 
fiind traduse în numeroase limbi. Căutând 
să ofere o analiză cât mai completă a 

corpului, Georges Vigarello a adunat în 
lucrarea de faţă studiile unor specialişti 
de renume din diverse domenii, precum 
Daniel Arasse- autor a numeroase lucrări 
de istoria artei; Jean-Jacques Courtine- 
profesor de antropologie culturală la 
Universitatea Paris III- Sorbonne Nouvelle; 
Jacques Gélis- profesor de istorie modernă 
la Universitatea Paris VIII-Saint Denis; 
Rafael Mandressi- predă epistemologia 
la Universitatea din Montevideo; Sara 
F. Matthews-Grieco- profesor de istorie 
şi coordonatoare a Women’s and gender 
studies focus la Syracuse University 
din Florenţa; Nicole Pellegrin- istoric şi 
antropolog, cercetătoare la Centre national 
de la recherche scientifique( IHMC/ENS 
Paris); Roy Porter- cercetător la Welcome 
Institute of Medicine la Londra, autor 
al unor lucrări de istoria medicinei. 
Anvergura cercetătorilor şi diversitatea 
specializărilor reprezintă încă un argument 
ce anunţă calitatea cercetării.

Structurată în zece părţi, 
fiecare reprezentând câte 
un studiu ce abordează un 
palier al problemei, lucra-
rea debutează cu o scurtă 
introducere în care coordo-
natorul prezintă o privire 
generală asupra subiectului 
şi asupra contextului istoric 
al perioadei, cu tot cortegiul 
de implicaţii pe care le 
presupune aceasta.

Primul studiu reprezintă 
o analiză a perspectivei 
religioase asupra corpului, 

care permite pătrunderea într-o 
dimensiune semnificativă a vieţii acelei 
perioade. Pornind de la „trupul hristic” 
şi reprezentările acestuia, autorul arată 
modul în care religia creştină a influenţat 
raportarea la propriul corp, sau la alt corp, 
atât în rândul clerului cât şi în rândul 
enoriaşilor. Făcând un tur al tuturor 
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ritualurilor şi practicilor ce aveau în vedere 
trupul hristic, sau trupul „sfinţit”, precum 
şi cele care influenţau raportarea la corp 
sau reprezentau consecinţa mentalităţii 
creştine ( postul, autoflagelarea, martiriul, 
pedeapsa etc), autorul oferă o imagine 
amplă a corpului în diferite ipostaze şi 
schiţează ideile principale ce structurau 
viziunea religioasă a corpului. De 
asemenea, un alt aspect important care 
e subliniat în acest prim studiu, priveşte 
mutaţiile survenite de imaginea corpului şi 
de raportarea la corp datorită „procesului 
modernizării” şi a ceea ce presupune acest 
fenomen.

Următorul studiu, oferă o perspectivă 
antropologică asupra corpului, urmărind 
practicile cotidiene în care era implicat 
(rănire, îngrijire, curăţire, adăpostire, 
înfrumuseţare etc.) şi rolul social al 
acestuia. O primă observaţie care reiese 
din acest studiu e legată de atenţia acordată 
trupurilor celorlalţi şi tuturor celor ce le 
înconjoară şi le înveşmântează- o lume în 
care totul se ştie şi totuşi totul se judecă 
după aparenţe căci exteriorul exprimă 
interiorul(p.194).

Cel de-al treilea studiu priveşte un 
aspect la modă în cultura contemporană, 
făcând ca o prezentare a corpului şi a 
sexualităţii în Vechiul Regim, să fie cu 
atât mai provocatoare. De la adolescenţă 
la viaţa adultă corpul traversează 
diferite etape ale vieţii sexuale, suferind 
metamorfoze continue atât în plan real 
cât şi simbolic. Un aspect interesant este 
îngăduinţa faţă de micile experimente 
sexuale adolescentine şi pedespsirea 
drastică a acestora odată cu intrarea în 
maturitate, datorită codurilor morale 
ale epocii. De asemenea discriminarea 
femeii în privinţa vieţii sexuale (şi nu 
numai) reprezintă o trăsătură firească a 
epocii. Văzută ca „un bărbat imperfect” 
aceasta este de cele mai multe ori victima 
capricilor unei societăţi masculine şi a 
numeroaselor prejudecăţi ce le privesc. 
Făcând o prezentare succintă a sexualităţii 
în toată complexitatea sa, (ritualuri de 

seducţie, practici prenupţiale, iniţiere, 
prostituţie, promiscuitate, libertinaj etc.) 
în perioada de trecere de la Evul Mediu la 
Modernitate, studiul surprinde trecerea de 
la o sexualitate jalonată de reperele unei 
mentalităţi religioase la psihologizarea 
treptată a acesteia. 

Al IV-lea studiu, Exerciţiul şi jocul, 
evidenţiază o mutaţie esenţială survenită în 
epocă în rândul elitei- reorientrea dinspre 
forţă spre prestanţă, dinspre putere spre 
dibăcie, fapt ce implică o formalizare a 
gesturilor şi un comportament guvernat 
de anumite regului. E vorba de trecerea 
de la modelul „cavalerului” la cel al 
„curteanului” civilizat şi manierat. 
Analiza jocurilor şi exerciţiilor, trecerea 
de la violentele jocuri medievale, precum 
turnirul, la cele ce amintesc doar de 
violenţă, insistând mai mult pe apartenenţă 
şi descendenţă implică o teatralizare a 
acestora. De asemenea, delimitarea tot mai 
evidentă de jocurile poporului, de multe 
ori compromiţătoare, precum şi încercarea 
de controlare a acestora din considerente 
morale, reprezintă un specific al epocii.

Oglinda sufletului, cel de-al cincilea 
studiu, cun un număr redus de pagini, 
are în vedere analiza unei idei cu o 
alrgă răspândire în epocă şi nu numai, 
a oglindirii trăsăturilor personalităţii în 
corpul uman, ce stă la baza fiziognomoniei, 
o ştiinţă răspândită în epocă. Asalturile 
modernizării prin ştiinţificarea gândirii au 
relativizat această ştiinţă, fără a o putea 
face să dispară. Aceasta se adaptează 
contextului ideatic şi renaşte spre sfârşitul 
secolului al XVIII-lea.

Al şaselea studiu, prezintă perspectiva 
medicală a epocii asupra corpului 
şi modificările datorate trecerii spre 
modernitate. Prezentând dezvoltarea 
medicinei, a disecării precum şi impactul 
mecanicizării gândirii asupra modului 
de înţelegere a corpului, autorul prezintă 
un traseu sinuos al cunoaşterii ştiinţifice 
medicale, uşurat în perioada modernă, 
printre altele, de circulaţia informaţiei 
datorată tiparului. Un aspect important 
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al acestei scurte cercetări este sublinierea 
strânsei legături dintre reprezentările 
artistice şi cercetările medicale, în special 
disecţiile.

Continuând linia analizei perspectivei 
medicale asupra corpului, cel de-al 
şaptelea studiu-Corpul, sănătate şi bolile-
prezintă modul în care corpul a fost 
înţeles din punct de vedere medical şi 
prin urmare tratamentele aplicate bolilor. 
Teoria echilibrului şi a umorilor reprezintă 
baza învăţăturii medicale până în perioada 
modernă când odată cu mecanizarea 
gândirii şi datorită contextului favorabil 
cercetării ştiinţifice, o serie de descoperiri 
determină trecerea greoaie înspre concepţia 
medicală modernă asupra corpului şi a 
bolilor. Un alt aspect subliniat de acest 
studiu este persistenţa concepţiei medicale 
tradiţionale în medicina populară pentru 
multă vreme.

Al optulea studiu abordează cazurile 
unor corpuri excepţionale-monştrii, 
diformităţi- subliniind fascinaţia oamenilor 
din diverse medii pentru astfel de cazuri. 
Dezvrăjirea straniului, datorată mentalităţii 
moderne, şi trecerea monstruosului din 
registrul religiosului în cel al ştiinţei, nu 
schimbă în esenţă modul în care astfel de 
personaje erau percepute de mentalitatea 
populară.

Al nouălea studiu se plasează în sfera 
doctrinelor politice, analizân corpul regelui 
şi modul în care gândirea secolelor XVI-
XVIII a structurat o nouă perspectivă 
asupra puterii politice. Prezentând cele 
două corpuri ale regelui-corpul fizic/
corpul mistic, autorul arată trecerea de la 
monarhul medieval la monarhul absolut 
şi la suprapunerea corpului regelui peste 
cel al statului. În conturarea acestei noi 
percepţii a corpului regelui imaginile 
au jucat un rol important, de asemenea 
teatralizarea gesturilor în contextul 
accentului pus pe prestanţă şi graţie în 
această perioadă, au favorizat sacralizarea 
puterii regale.

Ultimul studiu prezintă evoluţia 
reprezentărilor artistice ale corpului în 

această perioadă. Odată cu renaşterea 
corpul trece în centrul demersului artistic, 
reprezentarea sa suportând o serie de 
mutaţii. O primă consecinţă a acestor 
schimbări, în special datorită preocupărilor 
pentru nuduri, o reprezintă erotizarea 
privirii. Canonul picturii clasice plasează 
corpul uman ca fundament al artei. 
Preocuparea pentru proporţie şi echilibru 
reprezintă o altă constantă a acestei 
perioade. Desacralizarea reprezentărilor şi 
naturalizarea reprezentărilor reprezintă o 
altă modificare, arta înscriindu-se astfel în 
cadrele gândirii moderne. Influenţată de 
schimbările petrecute la nivelul gândirii, 
arta a fost şi un instrument de propagare 
a noilor valori şi tendinţe.

Acest buchet de studii permite, 
dincolo de observarea diferitelor aspecte 
şi schimbări caracteristice fiecărui palier 
sau unghi abordat, structurarea unei 
imagini despre modul în care civilizaţia 
materială s-a dezvoltat în această perioadă, 
corpul fiind miezul acesteia. O primă 
concluzie ce rezultă din acest studiu este 
dezacralizarea corpului, luarea sa „în 
stăpânire” de către ştiinţă. Trecerea de la 
Evul Mediu la modernitate a restructurat 
valorile omenirii fapt ce s-a răsfrânt asupra 
modului de înţelegere a corpului în toată 
complexitatea sa, astfel că o serie de 
practici ce vizează, sau „utilizează” corpul 
au apărut, acordându-i o atenţie tot mai 
mare. 

Naşterea corpului modern determină 
schimbări semnificative şi în modul de 
imaginare şi reprezentare a acestuia, 
frumuseţea câştigând în consistenţă şi 
imediateţe. Astfel că odată cu această 
preocupare crescândă pentru formă, se 
petrece o acţiune a modernităţii asupra 
„sinelui”, asupra pulsiunilor şi dorinţelor, 
determinând controlul asupra gesturilor şi 
şlefuirea brutalităţilor.

Creşterea încrederii în forţele proprii, 
în luminile raţiunii, odată cu ieşirea din 
religie a elitei intelectuale, justifică în 
parte modul profund în care ideile au 
reuşit să influenţeze şi să modeleze atât 
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de mult gândirea şi comportamentul 
uman în perioada modernă. Focalizarea 
mundanului şi „îndepărtarea” treptată a 
lui Dumnezeu din lume au permis avântul 
civilizaţiei materiale cu tot cortegiul de 
consecinţe pe care îl implică acest amplu 

proces. Lectura acestei cărţi prezintă o 
„faţă” a modenităţii acărei cunoaştere 
e necesară în încercarea de înţelegere a 
întregului ansamblu.

Valer Simion COSMA

***

Robert Muchembled, Pătimiri ale femeilor 
în vremea reginei Margot (1553-1615). 
Traducere din franceză de Liviu Papuc. 
Chişinău: Cartier, 2004, 311 p.

 

Agregat de istorie, profesor la 
Paris-XIII, autor a 16 cărţi traduse în 
principalele limbi de circulaţie, laureat 
al Premiului Descartes-Huygens (1997), 
Robert Muchembled conduce un program 
internaţional de cercetări cu privire la 
transferurile culturale în Europa de la 1400 
şi pînă la 1700, precum şi Şcoala Doctorală 
Literară de la Paris-XIII. 

Preocupările sale se axează 
pe direcţii sensibile care ating 
profunzimea manifestărilor 
umane la începutul epocii 
moderne. Lucrări precum 
Culture populaire et culture 
des élites dans la France 
moderne (XVé-XVIIIé siècle) 
(Paris: Flammarion, 1978, 
1991), L’invention de l’homme 
moderne. Culture et sensibilités 
en France du XVé au XVIIIé 
siècle (Paris: Fayard, 1988), 
Cultures et société en France du debut du 
XVIé siecle au milieu du XVIIé siècle (Paris: 
Desclee, 1993) demonstrază competenţa 
profesională a istoricului în probleme 
de istorie a culturii, evoluţia societăţii 
rurale fiind surprinsă distinct în alte 
numeroase studii precum: La violence 
au village. Sociabilité et comportements 
populaires en Artois du XVé au XVIIé siècle 
(Turnhout: Brepols, 1989). De asemena 
apetitul pentru marginalitate este vizibil 

în lucrări consacrate, destinate vrăjitoriei: 
Profhètes et sorciers dans les Pays-Bas 
(XVé-XVIIIé siècle) (Paris: Hachette, 1978); 
La sorciere au village (XVé-XVIIIé siècle) 
(Paris: Gallimard-Julliard, 1991); Les 
Derniers bûchers. Un village de Flandre et 
de sorcières sous Louis XIV (Paris: Ramsay, 
1981); Sorcières, justice et société aux XVIé 
et XVIIé siècle (Paris: Imago, 1987), sau 
demonologiei epocii moderne în Une 
histoire du diable (Paris: Seuil, 2000). 
Toate aceste preocupări se regăsesc cu 
succes şi în lucrarea Pătimiri ale femeilor 
în vremea reginei Margot (1553-1615), o 

abordare originală a existenţei 
feminine la începutul epocii 
moderne în Franţa.

Încă din titlu istoricul 
mizează pe o dualitate a 
demersului său prin utilizarea 
sintagmelor cheie regina Margot 
şi pătimiri ale femeilor, care 
au iniţial darul de a orienta 
cititorul într-o direcţie greşită. 
Nu pentru mult timp însă, 
deoarece încă din capitolul 
introductiv Inventarea Eului 
feminin Robert Muchembled 

explică de fapt viziunea sa asupra a ceea ce 
a însemnat existenţa feminină la începutul 
epocii moderne, parcurs dramatic marcat 
pe de o parte de umila şi inferioara 
condiţie feminină, iar pe de altă parte de 
existenţe particulare, vieţi exemplare (nu 
din perspectivă morală ci cuantificabile ca 
impact asupra societăţii) care au contribuit 
la crearea celui mai mare mit occidental 
al epocii moderne: Eul. De aici demersul 
istoricului care se construieşte pe acele 
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destine exemplare sau excepţionale care 
au reuşit să şocheze, să iasă din anonimat, 
să tulbure cu intensitatea trăirilor lor apele 
aparent limpezi ale cotidianului francez 
în perioada Contrareformei. De aici 
aprecierea istoricului: “Foarte numeroase 
femei au înfruntat interdicţiile, au negat 
sau contestat normele, au respins valorile 
dominate. Dacă n-au lăsat mărturii directe, 
pasiunile lor arzătoare au fost înregistrate 
sec de grefieri, pe parcursul proceselor 
criminale care le-au fost intentate. Lungă 
cohortă de umbre uitate, ele furnizează 
trama şi argumentul central al acestei 
cărţi” (p. 15). Iată miza istoricului care s-a 
erijat parţial în povestitor, aşa cum singur 
recunoaşte, al unor destine care au reuşit 
să depăşească graniţele impuse de Biserică, 
autoritate statală şi societate. 

Robert Muchembled îşi începe 
pledoaria prin prezentarea în capitolul 
Margot cea neîmblânzită. Suflet de rebelă 
în trup de regină, a destinului tumultuos 
al reginei Margot, fiică a lui Henric al II-
lea şi a Caterinei de Medici şi soţie a lui 
Henric de Navarra. Alegerea sa nu este 
întâmplătoare ci profund fundamentată 
de simbolul pe care această reprezentantă 
a sexului frumos, regină şi etalon de 
frumuseţe a epocii sale, l-a reprezentat 
în ochii contemporanilor. Existenţa 
zbuciumată, marcată de lupta pentru 
putere, de numeroase intrigi şi răsturnări 
de situaţie, moralitatea îndoielnică a acestei 
femei, născută în cea mai importantă casă 
regală a Europei, nu a scăpat atenţiei 
contemporanilor, care, prin mărturiile lor 
au facilitat istoricului accesul spre o lume 
subversivă care se îndepărta cu paşi repezi 
de multe dintre normele morale şi sociale 
general acceptate. 

Norme care vor fi tratate pe larg în cel de-
al doilea capitol al lucrării Spre nenorocul 
doamnelor. Încălcări ale legii şi pedepse. 
Ajuns în acest punct, autorul analizează 
complexitatea imaginii pe care societatea a 
construit-o în jurul ideii de femeie, imagine 
articulată pe numeroase perechi antitetice: 
înger/demon, matern/criminal, pioşenie/

păcat, cald/rece, etc. Toate aceste elemente 
ale unei imagini feminine instabile sunt, 
spune Robet Muchembled, marcate de o 
teamă profundă care se transformă într-o 
angoasă puternică în faţa necunoscutului, 
maleficului feminin, pe care bărbaţii epocii 
moderne o moştenesc şi o transmit mai 
departe prin normele morale, religioase, 
legislative, prin scrierile medicale, literare, 
filosofice. E important de asemenea să 
insist aici asupra condiţiei de inferioritate a 
femeii, pe care autorul o depistează în toate 
sursele pe care le analizează, dincolo de 
crearea în mentalul colectiv a mai multor 
paliere de abordare a existenţei feminine, 
generate în special de indispensabilele 
(la vremea respectivă) considerente de 
clasă, rang social. Cu alte cuvinte poziţia 
socială aducea după sine posesoarei un 
drept incontestabil la respect, fără a fi însă 
afectate fundamentele sociale şi familiale, 
pe care statul francez, angajat în procesul 
de centralizare şi puternic influenţat de 
Contrareformă, le apără cu o îndârjire 
acerbă, care nu permite nici măcar unei 
regine să se debaraseze de convenţiile 
încetăţenite. 

Imaginea reginei Margot revine în 
permanenţă în atenţia cititorului în 
capitolele următoare: Să cauţi femeia, să 
găseşti sufletul pereche; Toate bucuriile 
căsătoriei; Infidele; Singuraticele; Cele 
afurisite. Şapte precepte spre uzul femeilor. 
Robert Muchembled a creat o fină 
structură ciclică prin inserarea în text a 
numeroase reveniri la modelul care a servit 
de fundament redactării acestei cărti, 
principalul argument al acestei abordări 
fiind natura controversată a vieţii reginei 
Margot, un personaj iubit şi totodată 
condamnat de către contemporani. 
Suspectată de infanticid, incest şi adulter, 
triada de foc ce marca destinele feminine 
ale Franţei moderne, Margot contribuie 
decisiv (pe bună dreptate sau în urma unor 
acuze gratuite nu are importanţă aici) la 
cristalizarea unei imagini retrospective 
foarte puţin controlată de morala timpului. 
Robert Muchembled profită de existenţa 
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în arhivele judiciare a numeroase cazuri 
de criminalitate feminină, pentru a 
reconstitui nu doar o existenţă cotidiană 
feminină în această perioadă, ci şi un 
tablou al moravurilor greu de identificat 
cu preceptele morale ale vremii. Mai mult 
abordarea domniei sale aduce în prim 
plan sentimentul unei existenţe feminine 
ilicite în plină legalitate, sub acoperişul 
protectorului de drept. Infanticidul, 
incestul, adulterul, asasinarea consortului, 
vrăjitoria, comportamentele sexuale 
deviante, completate în permanenţă 
prin abuzurile asupra femeilor care nu 
beneficiau de indispensabila protecţie 
masculină: violuri, crime, corecţii fizice, 
etc, se traduc prin numeroase pasiuni care 
trasează cadrul general al unei atmosfere 
lugubre în care se desfăşurau relaţiile între 
cele două sexe. Un război între sexe pe cale 
a se declanşa, dorit de unii şi temut de alţii. 

Metoda originală pentru care optează 
autorul derivă din concepţia sa asupra 

meseriei istoricului, care are şansa şi 
obligaţia de a scoate din negura uitării o 
lume revolută. Pentru Robert Muchembled 
distanţa între epoci nu este, sau nu 
ar trebui să fie atât de mare precum o 
presupun mulţi istorici valoroşi înaintea 
sa. Tocmai de aceea apropierea de o istorie 
ascunsă, ilicită se realizează într-o manieră 
facilă, completă, punctată în permanenţă 
de accente de înţelegere şi apropiere de 
oamenii trecutului. Apelul la biografie, 
la istoria particulară derivă din nevoia 
de a marca limitele, nu foarte clare, care 
separă istoricul de obiectul cercetării sale. 
Pentru că prin natura realităţilor pe care 
le surprinde, Robert Muchembled reuşeşte 
să identifice, dincolo de viziunea oficială, 
dovezile naşterii Eului, marele mit al 
lumii occidentale, care apropie două lumi 
îndepărtate în timp, mai mult decât ar 
părea posibil.

Iulia Adina Pop

***

Elena Olariu, Mentalităţi şi moravuri la 
nivelul elitei din Muntenia şi Moldova 
(secolul al XIX-lea), Editura Universităţii 
din Bucureşti, 2006, 246 p.

În arealul istoriografic românesc, 
investigarea realităţilor trecute din 
perspectivele istoriei mentalităţilor 
colective şi ale moravurilor se bucură, în 
ultima vreme, de un interes constant. În 
acest context, se integrează preocupările 
doamnei Elena Olariu, autoarea lucrării 
recenzate „Mentalităţi şi moravuri la 
nivelul elitei din Muntenia şi Moldova 
(secolul al XIX-lea), publicată în anul 
2006 la Editura Universităţii din Bucureşti. 
Domnia sa este cunoscută publicului 
cititor prin contribuţiile valoroase de 
istoria mentalităţilor şi istoria culturii din 
secolul al XIX-lea. 

Prin depăşirea unei abordări excesiv 
sau exclusiv politică aplicată societăţii 
româneşti din secolul al XIX-lea, autoarea 
radiografiază evoluţia elitei din Muntenia 
şi Moldova pe parcursul secolului al 
XIX-lea, continuând astfel demersurile 
realizate de Pompiliu Eliade, Alexandru 
Duţu, Vlad Georgescu, Neagu Djuvara.

Utilizarea formei de singular a 
substantivului „elită”, se explică prin 
faptul că la nivelul comportamentului 
social există o clară unitate fără a nega 
existenţa pluralităţii elitelor politice, 
economice, culturale, ecleziastice. 
Literatura epocii conţine extrem de multe 
informaţii despre această categorie socială, 
dar care nu au fost îndeajuns valorificate 
până la apariţia lucrării de faţă. Prin 
termenul elită se înţeleg acele grupuri 
sociale care deţin anumite forme de putere 
într-o societate, indiferent că moştenesc o 
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situaţie privilegiată sau acced 
social prin forţe proprii.

Lucrarea conţine o prefaţă 
semnată de profesorul Ion 
Bulei, o introducere în 
care sunt expuse, pe scurt, 
subiectul, motivaţiile, sursele 
utilizate, structura, modul în 
care a fost gândită lucrarea şi 
contribuţiile aduse, urmată de 
trei capitole foarte consistente 
şi foarte bine organizate, 
consideraţiile finale care 
sintetizează ideile generale 
ale lucrării şi o vastă bibliografie care 
a constituit suportul documentar pe 
baza căruia autoarea îşi argumentează 
afirmaţiile. 

Subiectele abordate se află în strânsă 
legătură unele cu altele şi uneori se 
explică unele prin altele, autoarea 
analizând aceleaşi probleme, interpretate 
din perspective diferite, care se regăsesc 
în conţinutul celor trei capitole. Pe baza 
acestor considerente, fiecare capitol al 
cărţii poate fi parcurs şi independent 
de restul lucrării, deoarece fiecare temă 
investigată îşi păstrează o anumită 
autonomie, însă pentru înţelegerea 
mentalităţii şi moravurilor la nivelul elitei 
moldo-valahe din secolului al XIX-lea este 
necesară lecturarea întregii publicaţii. 

În primul capitol, intitulat „Boierii la 
mijlocul secolului al XIX-lea”, Elena Olariu 
îşi focalizează atenţia asupra expunerii 
caracteristicilor boierimii moldo-valahe, 
în primul rând, prin surprinderea câtorva 
dintre controversele existente pe această 
temă încă din secolul investigat, iar în al 
doilea rând, prin creionarea imaginii de 
sine a elitei.

Primele aspecte tratate de autoare se 
referă la evoluţia boierimii, atributele 
aristocratice ale acesteia, precum şi 
posibilităţile de ascensiune socială. 
Potrivit istoriografiei moderne şi din 
relatările contemporanilor epocii studiate, 
în evoluţia boierimii se disting trei etape, 
dintre care prima corespunde perioadei 

evului mediu de până la 
instaurarea regimului fanariot, 
a doua începe odată cu 
expansiunea Porţii otomane, 
iar ultima se încadrează între 
anul 1821, când se va reveni 
la domniile pământene şi anul 
1858, când au fost desfiinţate 
privilegiile sociale. 

Printre posibilităţile 
de ascensiune socială, 
sunt menţionate: familia, 
drepturile obţinute prin 
naştere, căsătoria realizată 

prin implicarea directă a familiei conform 
statutului social al acesteia, la care se 
adaugă calităţile personale, capacitatea 
de adaptare care au impus pentru fiecare 
individ în parte o evoluţie proprie de 
ascensiune, mai rapidă sau mai lentă, dar 
între limite bine stabilite. Începând cu 
primele decenii ale secolului al XIX-lea, 
educaţia va constitui una dintre cele mai 
moderne modalităţi de ascensiune socială 
prin intermediul căreia se putea aprecia 
meritul unei persoane de a ocupa o slujbă 
sau de a deveni boier. 

În cea de-a doua secţiune a capitolului 
de faţă, care conferă o notă inedită lucrării, 
autoarea creionează imaginea despre sine 
a elitei, extrasă din multitudinea surselor 
literare şi a celor istorice, care dezvăluie 
caracterul contradictoriu al imaginii 
boierimii, imagine manipulată, deseori, 
în funcţie de interesele urmărite. 

Una dintre problematizările avute în 
vedere în această secţiunea este aceea a 
imitaţiei, pe care Elena Olariu o surprinde 
prin prisma memoriilor, amintirilor şi 
jurnalelor lui Const. Argetoianu, Const. 
I. C. Brătianu, Sabina Cantacuzino, 
Ion Ghica, Nicolae Kretzulescu, Titu 
Maiorescu, Radu Rosetti, Gane Nicolae etc. 

Pe tot parcursul secolului al XIX-lea, 
tendinţa de a copia modelul occidental 
este mai mult decât evidentă, în special 
imitarea stilului de viaţă al aristocraţiei 
franceze care a rămas definitoriu pentru 
spaţiul românesc. Exagerările narcisiste, 

Elena Olariu

Mentalitati şi moravuri 
la nivelul elitei
din Muntenia şi Moldova
(secolul al XIX-lea)
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eforturile elitei de a se alinia cerinţelor 
europene au atras, de cele mai multe ori, 
criticile reprezentanţilor celorlalte grupuri 
sociale.

În cel de al doilea capitol al lucrării, 
autoarea urmăreşte aspectele din viaţa 
privată, reuşind să reconstituie imaginea 
condiţiei femeii din secolul al XIX-lea, 
puternic influenţată de contextul istoric 
specific secolului şi mediului social din 
care provine şi în care trăieşte. 

În această secţiune a lucrării, autoarea 
surprinde transformările din mentalitatea 
feminină datorate accesului la educaţie a 
tinerelor fete, evadării femeii din spaţiul 
casnic, implicării în viaţa culturală, în 
organizarea vieţii mondene, în propagarea 
noilor mode, oportunităţilor vieţii 
mondene, provocărilor ei etc.

În cazul elitei masculine, viaţa 
privată este investigată prin perimetrul 
principalelor activităţi: vânătoarea, una 
dintre preocupările de bază ale celor 
cu pretenţii aristocratice; colecţionarea 
armelor; exerciţiile de trageri; lecţiile de 
scrimă; jocurile de societate; preocuparea 
pentru valorile cerute de onoare; 
interesul pentru aspectul vestimentar. 
Alte preocupări ale elitei româneşti au 
vizat lectura, în special a ziarelor epocii; 
colecţionarea antichităţilor, dar şi a 
obiectelor de artă contemporană epocii.

Aspectele ce ţin de viaţa privată sunt 
investigate la nivelul vieţii în cuplu prin 
căsătorie, considerată ca fiind una dintre 
cele mai importante căi de realizare 
socială; concubinaj şi divorţ, fenomene 
des întâlnite la nivelul elitei româneşti. 
În secolul al XIX-lea, realizarea unei 
căsătorii se făcea după următoarele 
criterii, în cazul fetelor: rangul social al 
tatălui, zestrea, frumuseţea, virginitatea, 
sănătatea, iar în cazul tinerilor: ascendenţa 
socială, averea, starea de sănătate, aspectul 
fizic, convingerile sociale şi politice. 
Fiecare aspect evidenţiat este însoţit de 
exemplificări concrete ale unor destine 
de personalităţi cu notorietate în epocă. 
Un astfel de caz este cel al lui Alex. Gr. 

Ghica, domnitorul Moldovei, care şi-a lăsat 
fiica să-şi aleagă singură viitorul soţ, un 
fapt neobişnuit în epocă, mai ales în cazul 
primei căsătorii. 

În faţa căsătoriilor de convenienţă, 
aranjate de familiile celor ce urmau să se 
căsătorească în funcţie de rangul social şi 
avere, alternativele au fost: concubinajul, 
celibatul şi divorţul. Dintre acestea, 
divorţul, deşi a fost incriminat de biserică, 
a rămas singura posibilitate legală de a 
finaliza o căsătorie nedorită. 

Demersul autoarei din această parte a 
lucrării se înscrie între puţinele contribuţii 
existente în domeniul istoriei vieţii private 
din istoriografia românească.

Ultimul capitol este consacrat des-
chiderii spre spaţiul public prin descrierea 
vieţii la ţară privită sub aspecte multiple pe 
baza relatărilor lui Dimitrie Bolintineanu, 
Sabina Cantacuzino, Costache Negruzzi 
etc.; prin creionarea vieţii din capitale şi 
din micile oraşe care manifestau puternice 
tendinţe de a copia modelul celor două 
capitale: Bucureşti şi Iaşi şi a vieţii de 
salon.

 Viaţa la ţară permitea o relativă 
izolare faţă de lume, un refugiu pentru 
cei care doreau o viaţă liniştită, pentru 
cei care fugeau de agitaţia politică, un 
loc de refugiu în faţa ocupaţiilor militare. 
Plimbarea mondenă, frecventarea teatrului, 
saloanele, balurile publice organizate în 
marile oraşe au constituit forme tipice 
de petrecere colectivă în epoca studiată, 
un mod de existenţă chiar şi în timpul 
ocupaţiilor militare străine. 

Saloanele, balurile, ritualul prome-
nadei, oraşul monden în general, conacul 
boieresc, nu au constituit subiecte de 
umplutură, menite a da savoare unor 
analize politice sau economice, ci subiecte 
de sine stătătoare, privite ca fenomene 
sociale simptomatice pentru transformările 
care au avut loc în societatea românească 
din secolul al XIX-lea.

Un aspect care conferă o notă de 
originalitate lucrării este acela că în 
exemplificarea fenomenele relatate, Elena 



269

Olariu utilizează relatările contemporanilor 
despre ei înşişi, şi nu se rezumă doar la 
acele persoane implicate în viaţa politică. 
Astfel se explică vastitatea surselor literare 
prin intermediul cărora autoarea a urmărit 
schimbările din perspectivele menta-
lităţilor şi ale moravurilor elitei româneşti 
pe parcursul secolului al XIX-lea, puternic 
influenţate de societatea occidentală. 

Privită în ansamblu, cartea recenzată 
are toate elementele necesare unei lucrări 
ştiinţifice de valoare: documentaţie 
vastă, surse variate, studiu aprofundat 
al problemei, domeniu de analiză 
bine delimitat, metodologie adecvată, 
cursivitate şi originalitate, reprezentând o 
lucrarea de referinţă, un punct de plecare 
pentru alte cercetări de acest gen.

drd. Alina Ioana Şuta

***

Noemi Bomher, Ospăţ din cuvinte: 
imaginarul hranei în cărţile de bucate, 
Editura Alfa, Iaşi, 2005, 150 p.; 

Lucrarea „Ospăţ din cuvinte: 
imaginarul hranei în cărţile de bucate” 
este structurată în 15 capitole, în care 
autoarea explorează lumea fascinantă a 
cărţilor de bucate, în acest sens oferind mai 
multe registe de lectură asupra cărţilor de 
bucate, analizate din perspective diverse: 
istoria mentalităţilor, artă culinară, istorie 
literară, structurile cotidianului.Varietatea 
aspectelor investigate prin intermediul 
cărora autoarea surpinde problematica 
ospăţului şi a imaginarului hranei în 
cărţile de bucate, conferă lucrării nota sa 
de originalitate.

Autoarea lucrării recenzate, doamna 
Noemi Bomher este conferen-
ţiar doctor în cadrul Facultăţii 
de Litere a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
unde ţine cursurile de istorie 
a literaturii române, epoca 
postbelică; teoria literaturii şi 
cursuri opţionale de literatură 
din perspectiva imaginarului: 
cromatica visului, hranei, 
gestului, dublului în literatura 
română. 

Cartea se integrează 
domeniului artei culinare şi 

istoriei mentalităţilor, autoarea uzitând 
lucrările reprezentative din domeniul 
artei culinare, în special Anthelme 
Brillat-Savarin, Fiziologia gustului 
(1825), M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, 
200 reţete cercate de bucate, prăjituri şi 
alte trebi gospodăreşti pentru practica 
rafinat culinară, ediţie îngrijită, prefaţă 
şi glosar de Liviu Leonte, Alfa, Iaşi, 2004, 
Manolachi Drăghici, Reţete cercate în 
număr de 500 din Bucătăria cea mare a 
lui Robert, întâiul bucătar al Curţii Franţei, 
potrivit pentru toate stările, ediţie de Olga 
Rusu, Constantin Armand Vizitiu, Opera 
magna, Iaşi, 2005. 

În conţinutul cărţilor de bucate se 
regăsesc informaţii valoroase despre 
mentalităţi, modul în care se aranjează 
casa şi masa în aşteptarea musafirilor, 
situaţii speciale la masă, precum şi despre 

diferite tipuri de mese festive. 
Conceptele identificate 

la nivelul cărţilor de bucate 
vizează mentalităţile 
creionate în jurul artei 
culinare ce pot fi extinse spre 
o mentalitate existenţială 
(popoarele pot fi clasificate în 
funcţie de hrană), conexiunea 
contrariilor (alimentaţia între 
necesitate şi plăcere) etc., iar 
din perspectivă demografică 
cărţile de bucate fac apel la 
marile momente ale vieţii: 

Noemi Bomher

OspAT din cuvinte: 

imaginarul hranei

în cArTile de bucate

Editura Alfa
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naşterea, nunta, moartea cu un traseu 
central în ceea ce priveşte familia. 

Din perimetrul istoriei literare, 
cărţile de bucate sunt incluse în genul 
epic deoarece multe dintre acestea sunt 
„invenţii epice” chiar dacă multe reţete sunt 
verificate de autori. Din punct de vedere 
istoric, cărţile de bucate sunt mici istorii 
ale mentalităţilor alimentare, psihice, 
economice, sociale, etice, educative. 

Într-o altă accepţiune, cărţile de bucare 
se numără printre primele texte scrise, 
la început pe lângă valoarea de „aidė 
memoire”, o carte de bucate conţinea 
taine, mistere, o lume de semne secrete. 
Ele sunt o parte din istoria cărţii româneşti, 
printre care cel mai cunoscut manuscris 
al unei cărţi de bucate aparţine epocii 
lui Brâncoveanu şi prezintă cele mai 
importante 293 de reţete de mâncăruri.

Cărţile de bucate reprezintă un limbaj 
special pentru corp şi suflet, iar hrana 
reprezintă un simptom care trimite la 

corp, la suflet şi la spirit. Ospăţul apare în 
lucrarea recenzată ca o metodă cu vechime 
neobişnuită, ce se referă la un fenomen 
cultural ce face legătura dintre cultură şi 
natură. 

Lucrarea prezină anumite carenţe 
datorate unor dezacorduri gramaticale, 
numeroaselor greşeli de tehnoredactare, 
lipsa cu desăvârşire a unei bibliografii cu 
sursele utilizate chiar dacă lucrările care 
constituie baza documentară a cărţii se 
regăsesc în notele de la subsolul fiecărei 
pagini, lipsa unui rezumat într-o limbă 
de circulaţie internaţională, care pentru 
un astfel de demers ştiinţific sunt mai 
mult decât necesare. În pofida acestor 
inadvertenţe, cartea doamnei Noemi 
Bomher poate fi recomandată celor care 
sunt interesaţi de realităţile alimentare 
identificate prin intermediulk cărţilor de 
bucate. 

drd. Alina Ioana Şuta

***

Marian Constantin, Palate şi colibe regale 
din România: arhitectura şi decoraţia 
interioară în slujba monarhiei (1875-
1925), Bucureşti, Compania, 2007, 232 p. 

Cunoscut publicului cititor prin 
activitatea de muzeograf desfăşurată 
în cadrul Muzeului Naţional de Artă 
şi Muzeului Naţional Cotroceni din 
Bucureşti, dar şi ca expert şi membru în 
comisii publice de evaluare a operelor de 
artă, istoricul de artă Marian Constantin 
urmăreşte în lucrarea „Palate şi colibe 
regale din România: arhitectura şi 
decoraţia interioară în slujba monarhiei 
(1875-1925)” publicată în anul 2007 la 
editura Compania, o retrospectivă asupra 
edificiilor regale la nivelul palatelor şi a 
colibelor regale din România, investigate 
prin perspectivele cadru ale arhitecturii 

şi decoraţiei interioare în segmentul 
cronologic 1875-1925.

Întregul material documentar ce a stat 
la baza publicării cărţii provine din teza de 
doctorat a domnului Marian Constantin, 
ce a fost susţinută în anul 2004 în cadrul 
Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, 
Facultatea de Istorie şi Teoria Artei sub 
coordonarea academicianul Răzvan 
Theodorescu.

Întreaga experienţă a autorului datorată 
implicaţiilor din ultimele două decenii în 
organizarea a numeroase expoziţii care 
aveau ca scop principal mediatizarea şi 
valorificarea patrimoniului românesc, 
printre care cele mai relevante: „Art 
Nouveau în colecţiile regale din România”, 
„Balcicul în pictura românească”, „Decor 
şi stil neoromânesc”, „Veneţia văzută de 
pictori români”, „Bucureştii de altădată”, 
„Istorismul şi realitatea”, „Peisajul în 
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pictura românească”, „Palate 
şi castele din România”, 
„Nicolae Grigorescu-maestrul 
de la Câmpia” a contribuit, 
cu siguranţă, la elaborarea 
acestei sinteze asupra 
construcţiilor regale de cea 
mai înaltă factură.

Prin intermediul lucrărilor 
de memorialistică, dar 
şi a informaţiilor inedite 
identificate în cadrul 
Arhivelor Naţionale Istorice 
Centrale Bucureşti (fond Casa 
Regală, fond Castele şi Palate, 
fond Regina Maria etc.), istoricul de artă 
reconstruieşte întreaga activitate depusă 
de familia regală în promovarea unei 
arhitecturii moderne, puternic inspirată 
din universul arhitectural european 
(francez, german, britanic etc.) 

Palatele şi castelele regale, spaţiile de 
locuit, de recepţie şi de odihnă, dar şi de 
etalare a valorilor identitare româneşti 
au constituit o soluţie pentru preluarea 
prerogativelor vechilor curţi domneşti.

În prima secţiune a lucrării, autorul 
realizează o trecere în revistă a vechilor 
palate-„casele domenşti” din timpul 
ultimilor doi fanarioţi şi a domnilor 
pământeni: reşedinţa de pe Podul 
Mogoşoaiei; Ghica –Tei construit de Grigore 
Ghica; palatul Golescu, recondiţionat 
spre sfârşitul domniei lui Barbu Ştirbei 
şi ulterior în timpul domniei lui Alex. 
Ioan Cuza; reşedinţa oficială de vară, acel 
palat alternativ creat în casele domneşti ale 
Mănăstirii de la Cotroceni, focalizându-şi 
atenţia asupra stilului fiecărei construcţii, 
decorului interioarelor şi distribuirea 
camerelor, mobilier etc. ce subliniază 
un interes constant pentru confort şi 
reprezentare, unitate, echilibru la nivelul 
transformărilor, adecvarea fiecărui spaţiu 
la cerinţele moderne necesare bunei 
desfăşurării a vieţii de la curte pe tot 
parcursul secolului al XIX-le etc. 

La nivelul decorării palalelor, 
iniţiativele datează din timpul primului 

domn regulamentar, însă 
elementele decorative şi 
ambiţia interiorului au fost 
stabilite de Alex. Ioan Cuza 
prin imitarea stilului vest-
european (Napoleon III), 
urmând ca în timpul domniei 
lui Carol I, arta decorativă să 
cunoască forme superioare 
de manifestare comparativ cu 
elementele moştenite. 

Pentru începutul dom-
niei lui Carol I, conform 
documentelor arhivistice, 
mobilierul şi celelate obiecte 

necesare amenajărilor interioare au fost 
furnizate de către magazinele bucureştene 
şi firmele franceze care erau în graţiile 
prinţului până la războiul din 1870-1871, 
iar mai târziu pentru palatul Peleş şi palatul 
statului au fost preferate firmele Heymann 
din Hamburg şi Bombé din Mainz.

Cu toate că nu simpatiza Franţa, în 
cazul palatului statului de la Bucureşti, 
modernizat între 1882-1885, Carol I a 
menţinut acele elemente ale culturii 
franceze asimilate de predecesorii 
săi - mobilele Empire şi gobelinurile 
achiziţionate de la urmaşii lui Alexandru 
Dimitrie Ghica, însă pentru reşedinţa 
de la Sinaia şi celelate palate, regele a 
preferat stilul Gründerzeit, caracterizat 
prin aranjarea mobilierului ce constituie 
factorul predominat în cultura habitatului 
Gründerzeit, decorarea pereţilor, a 
tavanelor, pardoselilor, uşilor, ferestrelor, 
adecvarea corpurilor de iluminat, a 
textilelor, obiectelor decorative.

 Restaurarea palatului statului, în stilul 
Neorenaşterii franceze, a fost încredinţată 
arhitectului francez Paul Gotterau, cel 
care a avut un rol decisiv în menţinerea 
echilibrului dintre influenţele germane şi 
cele franceze.

Se remarcă faptul că, în cazul 
palatului Peleş, aspect valabil şi pentru 
celelate construcţii regale, o secţiune 
consistentă din structura lucrării este 
rezervată expunerii variantelor palatelor, 
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a interioarelor, funcţiilor atribuite fiecărei 
camere, dar şi corespondenţei purtată de 
familia regală şi marile firme, precum 
şi cu cei mai renumţi maieştri ai vremii 
din Europa pentru construirea Peleşului, 
conceput ca fiind un centru ideal al 
suveranităţii.

În ceea ce privesc „colibele” reginei 
Maria, adeptă stilului Art Nouveau, dar 
şi a altor stiluri, acestea au constituit 
spaţii alternative la stilul oficial impus de 
protocolul sau rigorile regalităţii.

Dintre „casele sale de vis” de la începutul 
secolului al XX-lea, impresionează două 
construcţii: „coliba maori” de la Cotroceni 
şi „cuibul” de la Sinaia, dar şi camera 
verde, salonul dormitorul argintiu, camera 
norvegiană din cadrul palatului Cotroceni 
prin intermediul cărora regina urmărea 
definirea propriei identităţi în pofida 
criticilor, mai ales din primii ani, că ar 
fi fost preocupată de aspecte evazioniste, 
fanteziste, chiar şocante. 

În cazul primului edificiu, regina l-a 
însărcinat pe arhitectul Mackey Hugh 
Baillie Scott pentru a se ocupa de decoraţia 
interioarelor, acesta fiind unul dintre cei 
mai importanţi reprezentanţi ai curentului 
britanic Arts and Crafts. 

După 1910, regina Maria renunţă 
la ideea „caselor de vis” în favoarea 
unor proiecte responsabile care au vizat 
modificarea unor camere din incinta 
palatului Cotroceni în stilul neoromânesc 
ce-i va marca profund viziunea estetică, 
dar şi din cadrul castelelor de la Bran, 
Balcic, palatului Elisabeta şi castelului 
Foişor, ultimele două construcţii regale ale 
anilor 30 consacrate loisir-ului putând fi 
considerate până la un nivel moşteniri ale 
creaţiei din anii 20 ale reginei.

În concluzie, se remarcă eleganţa 
scriiturii care fac din cartea istoricului 
Marian Constantin, o lucrarea de referinţă, 
un punct de plecare pentru alte cercetări 
privind construcţiile regale şi nu numai. 
Munca domnului Marian Constantin de 
cercetare şi interpretare este impresionantă, 
remarcându-se bogaţia de surse inedite cu 
ajutorul cărora argumentează fenomenele 
relatate.

Cartea de faţă propune atenţiei 
cititorului numeroase judecăţi de valoare 
legate de evoluţia arhitecturii şi decoraţiei 
interioare în segmentul cronologic 1875-
1925 puse în slujba monarhiei. 

Alina Ioana Şuta

***

Liviu Maior, Habsburgi şi Români. 
De la loialitatea dinastica la identitate 
naţioanală, Editura Enciclopedica, 
Bucureşti, 2006, 282 p., Vasile Bozga.

Această lucrare a istoricului clujean se 
integrează natural cercului preocuparilor 
sale privind spaţiul transilvănean în 
perioada modernă, cu precădere după 
1848.

Lucrarea este structurată pe şase 
capitole în care autorul tratează loialitatea 
dinastică a românilor transilvăneni faţă de 
dinastia de Habsburg şi modul cum aceasta 

evoluează treptat până în timpul Primului 
Război Mondial spre loialitatea naţională. 
Pentru a arăta cum s-a născut loialismul 
imperial şi erodarea lui de către loialitatea 
naţională, autorul, a abordat principalele 
segmente ale societăţii româneşti din 
imperiu, poziţia lor faţă de Casa imperială 
sau, mai bine spus, loialitatea dinastică în 
rândul soldaţilor din armata imperială, a 
administraţiei şi justiţiei, precum şi a 
celor două domenii prin care s-a exprimat 
identitatea etnică, confesiunea şi educaţia. 

În structura volumului autorul a 
introdus şi un capitol consacrat prezenţei 
româneşti în armata imperială, instituţia 
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cea mai importantă pentru 
expresia loialităţii dinastice, 
deşi această problemă a 
constituit subiectul unei 
alte lucrări a autorului, 
intitulată: ”Românii în armata 
habsburgică. Soldaţi şi ofiţeri 
uitaţi.”, apărută în anul 2004, 
la Editura Enciclopedică, 
Bucureşti. Acest capitol este o 
variantă rezumativă a lucrării 
menţionate mai sus, pe care 
autorul a considerat-o, pe 
bună dreptate, esenţială 
pentru întregirea tabloului loialismului 
dinastic. Autorul a recurs pe parcursul 
cărţii, la exemplificări prin intermediul 
unor personalităţi politice remarcabile, a 
căror întreagă activitate ilustrează expresiv 
calea evoluţiei de la loialitatea dinastică la 
cea naţională. Întâlnim astfel în paginile 
cărţii figuri istorice care au influenţat 
decisiv afilierea românească la cei doi poli 
ai loialismului. Este vorba despre: George 
Bariţiu, Mihai Eminescu, Andrei Şaguna, 
Alexandru Vaida Voievod, Vasile Ladislau 
Pop, Iacob Bologa, Avram Iancu etc.

În procesul de constituire a loialis-
mului dinastic, un rol important l-au 
avut instituţiile statului: Biserica, şcoala 
şi armata, prin intermediul cărora se 
ducea o companie proimperială. Tot ce 
se petrecea în imperiu, de la construirea 
de biserici, de şcoli sau de edificii civile, 
era prezentat cu frecvenţă apreciabilă ca 
opere ale ”capului încoronat”. ”Gesturile 
patriotice” ale suveranului, interpretările 
din manualele şcolare mai favorizează şi 
conexiunea dintre patrie şi imperiu. În 
opinia autorităţilor imperiale, monarhul, 
era ”părintele” patriei, prin urmare 
îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti, 
respectul faţă de lege deveneau acte 
patriotice. În această campanie proim-
perială, artizanii ei s-au străduit şi au reuşit 
să-l identifice pe împărat cu conceptul de 
patrie. 

Prin instituţiile mai sus menţionate 
autorităţile imperiale au reuşit să 

transmită mai uşor mesajele 
proimperiale supuşilor mo-
narhiei, aceste instituţii 
contribuind în mare măsură 
la constituirea loialismului 
dinastic. Soldaţii, birocraţii şi 
preoţii din ierarhia superioară 
rosteau jurământul către 
împărat, fapt care îi făcea să 
fie loiali acestuia. În ceea ce 
priveşte educaţia, aceasta 
a contribuit la constituirea 
loialităţii dinastice prin 
manualele şcolare, care erau 

în marea lor majoritate compilaţii alcătuite 
de oamenii bisericii. Puterea imperială, 
derivată din titulatura sa, susţinută de 
biserică şi şcoală, a fost în mentalul colectiv 
singura autoritate în faţa căreia erau datori 
să răspundă, dată fiind şi esenţa ei divină.

Momentul de cotitură a loialismului 
românesc, în opinia istoricului Liviu 
Maior este momentul 1848-1849, când, 
deşi loialismul dinastic se manifestă 
la nivel maxim, totodată începe să fie 
intens concurat de sentimentul identitar 
amplificat de tensiunile interetnice ale 
perioadei. Modernizarea imperiului, 
produsă mai întâi în jurul Vienei, Pragăi 
şi Budapestei, s-a extins după 1848 şi 
spre periferia statului, sub impactul 
schimbărilor produse în plan european. 
Din acest punct de vedere naţionalismul ca 
sursă a legimităţii politice, se transformă 
în sentimentul ilegitimităţii faţă de Curtea 
imperială şi deturnarea loialităţii spre 
naţiune. Elitele româneşti, se apropie tot 
mai mult de ideea suveranităţii naţionale 
şi sunt preocupate mai puţin de cea a 
statului, chiar dacă acesta nu cunoaşte un 
proces de decădere.

În perioada care urmează până la primul 
război mondial argumentul militar începe 
să fie tot mai des invocat în revendicarea 
unor drepturi naţionale, iar unii ofiţeri 
români de carieră se implică activ în viaţa 
publică în perioada dualistă.

Autorul este de părere că armata a avut 
rolul cel mai important în procesul de 

Liviu Maior

Habsburgi şi Români.

De la loialitatea dinastica

la identitate natioanala

Editura Enciclopedica
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constituire a loialismului dinastic. Soldaţii 
depuneau jurământul faţă de împărat şi 
luptau pentru el, loialismul culminând 
prin ”jertfa supremă pentru Casa 
Imperială”. Educaţia militară începând 
chiar cu primele şcoli din domeniu 
era axată în principal pe inocularea 
patriotismului dinastic în rândurile 
tineretului. Evenimente ca avansările sau 
chiar încheierea cursurilor şcolare aveau 
loc în fiecare an la aceeaşi dată, 18 august, 
ziua de naştere a împăratului Franz Joseph. 
Însă în intervalul 1867-1914 au fost luate 
decizii importante vizând sistemul militar. 
Înfiinţarea gărzii naţionale austriece şi a 
celei ungare, prima aflată sub autoritatea 
Vienei, iar cea de-a doua sub autoritatea 
Ungariei, a alimentat spiritul naţional. 
Începutul Primului Război Mondial, 
mobilizarea din 1914 a însemnat un 
moment crucial pentru românii din 
armata austro-ungară. Reacţia românilor 
faţă de mobilizare a întrecut aşteptările 
autorităţilor. Era un răspuns concordant 
cu loialismul dinastic cultivat de mai 
bine de un secol. Entuziasmul primelor 
săptămâni de război a fost determinat 
de convingerea soldaţilor români că sunt 
chemaţi să răzbune asasinarea arhiducelui 
Franz Ferdinand, spre care se îndreptase o 
parte a elitei româneşti din Transilvania, 
spre sfârşitul secolului al XIX-lea, datorită 

faptului că nu mai aveau încredere în 
Franz Joseph.

Din anul 1916, odată cu intrarea 
României în război, şi moartea lui Franz 
Joseph, a crescut numărul dezertorilor din 
armata austro-ungară, românii simţindu-se
eliberaţi de jurământul depus faţă de 
împăratul Franz Joseph, loialismul 
dinastic scăzând în intensitate în favoarea 
loialismului naţional. Dezertările masive, 
înrolările voluntare din rândul prizonierilor 
marchează disoluţia loialismului dinastic 
şi anunţă victoria loialismului naţional. 
Foştii soldaţi şi ofiţeri români, loiali 
împăratului şi armatei imperiale, vor fi cei 
care vor asigura cadrul necesar desfăşurării 
evenimentelor de la 1 Decembrie 1918.

Lucrarea de faţă aduce un important 
aport istoriografic problemei loialismului 
la românii ardeleni, autorul prezentând pe 
parcursul cărţii principalele segmente ale 
societăţii româneşti şi rolul pe care l-au 
avut în constituirea loialismului dinastic, 
la menţinerea lui şi în cele din urmă la 
decăderea lui în favoarea loialismului 
naţional. Autorul acordă o atenţie 
deosebită armatei imperiale, însă nu sunt 
lăsate mai prejos nici restul instituţiilor 
statului fiind tratate în capitole distincte: 
Biserica, şcoala, administraţia şi justiţia.

Vasile Bogza

Adrian Silvan-Ionescu, Mişcarea artistică 
oficială în România secolului al XIX-lea, 
Edit. Noi Media Print (Nmp), Bucureşti, 
2008, 288 pp.

Cea mai recentă publicaţie a istoricului 
şi criticului de artă Adrian Silvan-Ionescu 
constă într-o remarcabilă sinteză a mişcării 
artistice oficiale româneşti din cadrul 
secolului al XIX lea, prin aceasta declinând 
toate viziunile plastice din arealul temporal 
amintit, reunite pe simezele expoziţiilor 

***

aflate sub patronajul statului şi al nou 
înfiinţatelor Şcoli de Belle-Arte. Urmărind 
cu consecvenţă aceste acţiuni, ferme 
expresii ale unei uniuni şi „autonomii” 
în materie de politică culturală, autorul 
intenţionează reconstituirea traseului 
parcurs de sensibilitatea artistică 
românescă, surprinzând trezirea unei 
conştiinţe aferente precum şi adoptarea 
unui discurs oficial cu privire la creaţia 
locală.

Dedicat studiului acestui secol de 
turnură şi referinţă istorică pentru spaţiul 
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românesc, Adrian Silvan-
Ionescu nu-şi dezminte preo-
cupările faţă de atmosfera 
şi mediul cultural specifice 
modernităţii timpurii şi 
mature şi cu o gândire critică, 
sintetizatoare, dar şi cu o fină 
mină umoristică copertează 
prezenta lucrare, ca şi cumul 
al unor îndelungi cercetări 
asupra fenomenului artistic 
naţional.

Tematica la care subscrie 
publicaţia este una larg abordată, spre care 
discursul istoriografic local a avut o largă 
deschidere, dovadă fiind numeroasele 
exemple ale secolului trecut (a se vedea 
George Oprescu, Ion Frunzetti, Petre 
Oprea); pe de altă parte, nici subiectul 
nu este o premieră absolută, existând în 
prealabil o serie de tratări, parţiale ce e 
drept, segmentare, ale obiectivelor propuse 
şi îndeplinite în paginile acestei cărţi.

Noutatea constă însă în efortul de 
a reuni sub aceiaşi copertă diversele 
direcţii şi aspecte evolutive, dublate 
de modalitatea de selectare, utilizare 
şi interpretare a surselor, diferite de 
cele tradiţionale artistice. Prin aceasta, 
lucrarea constituie un bun exerciţiu, cu 
titlu de exemplu, de cercetare şi regândire 
a unei problematici de arhive, a jonglării 
cu diversele documente: presă, memorii, 
jurnale, rapoarte, adrese şi ordonanţe 
către şi ale ministerului, cereri, discursuri, 
completate de către cele de natură vizuală: 
fotografii, picturi, lucrări de grafică, 
litografii, caricaturi.

Desfăşurătorul lucrării ilustrează 
statuarea si operarea cronologiei istoriei de 
artă (limitele secolului al XIX lea artistic 
românesc), a simţului estetic, mergând în 
tandem cu explicitarea printre rânduri 
a rolului avut de fondarea Şcolilor de 
Belle-Arte, a Pinacotecilor naţionale 
de la Bucureşti şi Iaşi şi a fenomenului 
colecţionismului de stat şi particular în 
organizarea vieţii artistice.

În compunerea studiului se identifică 
trei delimitări, denumire improprie de 

altfel deoarece nu se operează 
o segmentare concretă în 
abordarea subiectului, ci se 
impun numai inserţii ale 
unor precizări de context, 
morfologie, vocabular, reper-
toriu. 

Prima secţiune îmbină cu 
fineţe declaraţia de intenţie 
a autorului fundamentată 
pe o intimă cunoaştere 
a dimensiunii artistice a 
secolului al XIX lea; critica 

subtilă, dar fermă la adresa studiilor 
întreprinse anterior de către colegii de 
breaslă, deplângerea „printre rânduri” 
a lipsei unor lucrări definitive pe temă 
reclamă un angajament de care Adrian 
Silvan-Ionescu se va achita onorabil.

Provocarea căreia îi răspunde îşi are 
rădăcinile în aceiaşi măsură în presa 
de epocă. Este evidentă datoria pe care 
o resimte autorul faţă de evaluarea 
nejustă a secolului precedent cu privire 
la construcţia târzie, dificilă, a vieţii 
artistice moderne româneşti şi citându-i 
pe antecesorii de secol XIX, Gheorghe 
Popovici, Georgescu Victorian şi Nicolae 
Petraşcu purcede la o „reabilitare” a 
operei acelor timpuri, apelând îndeosebi 
la pionieratul caracteristic şevaletului. 

 Următorul pas constă în evocarea 
parametrilor vieţii de artist (statutul 
social, asigurarea unui venit, pregătirea 
profesională) şi ai contextului social 
în care acesta evoluează (de exemplu, 
stabilirea relaţiilor clientelare, dificultatea 
expunerii pe cont propriu, amploarea 
atracţiei exercitate de către „Vernisajul 
Exposiţiunii Artiştilor în Viaţă” asupra 
publicului), formulând pe ansamblu 
ipoteza a cărei demonstraţie va succeda 
în capitolele următoare.

A II a etapă care precede cronologia 
expoziţională, intitulată rezumativ 
„Primii pictori şi formarea gustului artistic 
al societăţii româneşti” întreprinde o 
„inventariere” a efectivului de „mânuitori 
ai penelului” ce activau pe teritoriul 
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românesc; retrospectiva biografică şi 
factologică asupra succesiunii persona-
lităţilor se dovedeşte necesară pentru o 
astfel de construcţie a cărei manieră de 
gândire şi edificare reclamă un public 
larg, omogen însă în dualitatea sa: „sacră 
şi profană”, celor din urmă făcându-li-se 
această concesie introductivă. 

Pentru a accentua câştigurile celor 35 
de ani mult discutaţi, autorul întreprinde 
un mini „ghid de etichetă” şi gîndire 
specifice secolului (apartenenţa socială 
a comanditarilor, educaţia acestora şi 
percepţia asupra artei, simplu instrument 
de exprimare a poziţiei şi statutului), 
ironizând prin trimiterile anexelor 
practicile comportamentale ale publicului.

Avansând cu lectura observăm 
construcţia capitolelor constitutive ale 
masei studiului într-o manieră generoasă, 
dar supusă unei stereotipii. Făcând 
abstracţie de unele paranteze deschise 
regulamentului ce statua expoziţiile şi 
unor divagări experimentale în parcursul 
Salonului, fiecărei deschideri pentru 
public îi este dedicat un capitol.

 Planul de analiză propus de către 
autor este bine structurat neomiţând 
niciuna dintre etape: iniţiativa şi decizia 
ministerului de a oferi publicului accesul 
la o experienţă artistică de calitate, 
însărcinarea directorilor Şcolilor de 
Belle Arte cu realizarea propriu-zisă a 
expoziţiei şi demersurile acestora în 
vederea punerii în practică a programului, 
rezultatele jurizării asociate expoziţiei şi, 
în cea mai mare parte a spaţiului, ecourile 
evenimentului în societate exprimate 
sugestiv prin presă, specializată sau nu. De 
altfel autorul avertizează în discursul său 
asupra calităţii scriiturii citate şi aminteşte 
munca delicată de sortare a surselor. 

Opţiunea pentru expunerea cronologică 
a expoziţiilor permite de altfel o reiterare 
virtuală a traseului artistic semnalând 
indirect punctele de turnură: anul 1864 
găzduieşte evenimentul „santinelă”, 
prima expoziţie oficială, în 1871 şi 1873 
se diversifică câmpul tematic (naturi 

statice, peisaje, scene de gen), în 1866, 
1871 şi 1883 au loc singurele manifestări 
ieşene privind organizarea şi participarea 
la expoziţii pentru ca în 1896 să se 
producă secesiunea Salonului şi crearea 
alternativelor la Academism. Tocmai aici 
intervine un lucru interesant, deoarece, 
tinzând în primă fază să imputăm o 
rigiditate in formularea discursului 
prin repetivitatea chestionarului asupra 
fiecărei expoziţii, am observat că o astfel 
de prezentare înlesneşte identificarea si 
celor mai mici modifcări de „frecvenţă” 
survenite în timp.

Efortul autorului de a oferi o imagine 
unitară asupra unui interval marcat de 
schimbare, în care se succed tentative de 
expoziţii, expoziţii de succes, expoziţii 
motivaţionale-precum cea a casei regale, 
expoziţii novatoare, este de apreciat; 
deşi segmentul ales nu are o întindere 
apreciabilă, complexitatea sensibilităţii 
locale, arderea etapelor în devenirea 
artistică, multitudinea părerilor, avizate 
sau nu, cresc gradul de dificultate în 
cartografierea filmului artistic expoziţional 
şi al mentalităţii aferente. Edificarea 
discursului, formularea ipotezelor şi 
demostrarea acestora cu succes denotă o 
mare abilitate „restaurativă”.

Lucrarea manifestă încă de la început o 
aplecare statornică asupra sensibilităţilor şi 
mentalului, autorul încercând să reliefeze 
cât mai mult din ceea ce se află în culisele 
expoziţiilor şi în atelierul artistului: 
existenţa complexelor faţă de Occident, 
afirmarea treptată a unor „poli” ai lumii 
artistice, de pildă Aman, Stăncescu sau 
Grigorescu, dar şi jocurile „politice” ale 
acestor medii (subiectivitatea afişată 
în jurizarea şi premierea expozanţilor, 
orgoliile excesive ale „greilor”, concurenţa 
dintre Iaşi şi Bucureşti).

Odată parcurse şi ultimile concluzii 
suntem invitaţi să staţionăm meditativ 
asupra luptei neîncetate şi covârşitoare 
a artistului, a statului, pentru înscrierea 
naţiunii pe coordonatele europene cu 
preţul unor lungi ani de creaţie, de 
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nenumărate proiecte, discusuri, menite să 
înalţe şi să afirme societatea românească 
prin cultură şi artă.

Cartea se dovedeşte însă o lectură 
deosebit de plăcută şi instructivă 
mulţumită clarităţii discursului, coerenţei, 
manierei de expunere a informaţiei, deloc 
monotonă şi distantă, chiar dacă într-un 
stil „oficial”; ceea ce apropie şi mai mult 
cititorul de discurs, şi aspect ce evocă 
la superlativ atmosfera acelei epoci, 
este generoasa citare a surselor literare, 
precum şi apelul către o excepţională 
iconografie strânsă din colecţiile celor 
mai prestigioase muzee de profil din ţară, 
dar şi din colecţiile particulare. Ilustraţiile 
completează în mod fericit, strict pe caz, 
formulările autorului, conturând lucrării 
o dimensiune cromatică şi imagistică 
rafinată, novatoare.

În mod surprinzător, cumulul de 
documente şi materiale inedite oferă 

***

o dimensiune monografică lucrării, 
îmbinând aspecte de ordin artistic, juridic, 
birocratic, ale vieţii private şi sociale, ale 
comerţului, ale învăţământului şi ale 
guvernării.

„Mişcare artistică oficială în România 
secolului al XIX lea” este o lectură 
obligatorie, necesară iubitorilor de artă, 
novici sau experţi; importanţa sa rezidă 
nu atât în noutatea informaţiei, cât în 
sublinierea rolului deţinut de cultură, 
implicit artă, în programul politic naţional, 
în rolul şi funcţiile educative, civilizatorii 
ale acestora în societate. Urmărind etapele 
parcurse de fenomenul artistic putem 
înţelege mult mai bine fundamentarea 
statului naţional modern, întrucât, prezenţa 
şi consolidarea instituţiilor culturale 
constituie unele dintre principalele sale 
apanaje.

Cătălina Ionescu

Mircea Brie, Familie şi societate în Nord-
Vestul Transilvaniei (a doua jumătate a 
secolului XIX – începutul secolului XX), 
Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 
2008, 495 pp.

Despre familie, ca instituţie funda-
mentală a societăţii s-a scris şi se va mai 
scrie deoarece problematica interesează 
deopotrivă pe toţi cercetătorii din ştiinţele 
umane, are o determinare istorică şi este 
universală. Cu cât gradul de popularizare 
al unei teme - deja considerată „clasică” în 
istoriografie – este mai mare, cu atât mai 
rarisime sunt lucrările care într-adevăr 
aduc ceva „nou”, fie în modul de abordare, 
de interogarea a surselor, fie în conturarea 
discursului şi a ipotezelor de lucru. Iată 
de ce, cartea „Familie şi societate în 
Nord-Vestul Transilvaniei (a doua 
jumătate a secolului XIX – începutul 

secolului XX) este una ce se cuvine a fii 
semnalată, întrucât folosind o metodă deja 
consacrată, demografia istorică, reuşeşte să 
facă trecerea înspre istoria mentalităţilor 
colective şi a imaginarului social.

Lucrarea istoricului orădean 
Mircea Brie este structurată în şapte 
capitole consistente încadrate de un 
capitol introductiv şi consideraţiile 
finale. Cuvântul înainte este semnat 
de reputatul specialist al istorie rurale 
româneşti, domnul profesor universitar 
Barbu Ştefănescu. După o introducere 
ce trasează în linii mari axele pe care se 
dezvoltă lucrarea, fixând scopul final şi 
instrumentarul metodologic prin care se 
urmăreşte realizarea acestui deziderat, 
urmează un prim capitol cu rol oarecum 
orientativ, intitulat „Demografia istorică, 
izvoarele şi metodologia cercetării”, capitol 
prin care istoricul îşi prezintă sursele 
primare specifice domeniului - registrele 
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parohiale de stare civilă, 
rapoartele parohiale anuale, 
registrele de conscripţie 
nominală, fondurile autorită-
ţilor bisericeşti şi recensă-
mintele populaţiei – toate 
acestea fiind raportate 
la cercetările anterioare 
din istoriografia străină şi 
românească. Este o scurtă, 
dar revelatoare, trecere în 
revistă a stadiului cercetării 
problematicii familie din 
perspectiva demografiei 
istorice, dar nu numai, 
scrutată de la fondatorii domeniului, la 
orientările universale şi până la producţiile 
autohtone de gen.

Următorul capitol, „Familia în lumina 
legislaţiei laice şi ecleziastice”, este o 
binevenită sinteză a tuturor acelor acte 
legislative care au trasat cadrul normativ 
ce jalona formarea, funcţionarea sau 
destrămarea familie transilvănene din 
secolul al XIX-lea. Fiind un spaţiu 
multietnic şi multiconfesional, aflat la 
confluenţa mai multor sisteme de drept 
canonic sau civil, legislaţia matrimonială 
transilvăneană nu poate să ignore – aşa 
cum mulţi „specialişti” au făcut-o până în 
acest moment – influenţele majore venite 
în fiecare sistem legislativ în parte, dinspre 
vechiul drept românesc din perioada 
bizantină, dinspre dreptul canonic 
ortodox, catolic, greco-catolic, protestant, 
sau dinspre dreptul civil austriac şi ungar. 
Prin acest efort considerabil, Mircea Brie 
reuşeşte să traseze în primul rând „cadrul 
ideal” propus de legislaţie, prin raportare 
la care va încerca în capitolele următoare 
să evidenţieze „comportamentul real”, un 
astfel de demers fiind în opinia autorului 
„necesar pentru a înţelege reacţia şi 
comportamentul individual, iar de aici 
putem deduce comportamentul colectiv 
al comunităţii”.

Cea mai consistentă parte a lucrării, 
atât din punct de vedere al conţinutului 
cât şi din punctul de vedere al concluziilor 

originale prelevate, o 
constituie capitolul dedicat 
căsătoriei, condiţionărilor 
sale exterioare şi strategiilor 
maritale. Punctul de 
referinţă al acestui segment 
îl constituie căsătoriile mixte 
din dieceza greco-catolică 
Oradea, pornind de la care, 
analiza este extrapolată spre 
parohiile ortodoxe, romano-
catolice, reformate şi luterane 
din acelaşi areal geografic, 
căsătoriile mixte fiind în fapt 
o marcă a „diversităţii etno-

confesionale” transilvănene. Analiza 
paralelă a alterităţilor confesionale 
este completată apoi cu analiza deter-
minismelor socio-profesionale, dar şi cu 
alte tipuri de condiţionări comunitare 
sau individuale, ale opţiunilor maritale. 
Comportamentul marital al românilor, 
maghiarilor, germanilor şi alte grupuri 
etnice din regiune precum slovacii, 
demonstrează ipoteza autorului conform 
căreia „căsătoria mixtă ia, în acest context, 
forma unui multiculturalism născut din 
nevoia de a trăi împreună”.

Într-o ordine oarecum inversată, în 
economia lucrării este inserat şi un capitol 
ce fructifică datele analizelor cantitative, 
statistice şi seriale în măsură să sondeze 
„mişcarea naturală a populaţiei” prin 
prisma natalităţii şi mortalităţii din 
comitatele Bihor şi Sătmar. Numeroasele 
graficele şi tabele aplicate pe studii de caz 
concrete vorbesc de la sine demonstrând 
încă o dată puternicul impact pe care 
l-au avut fenomenele demografice asupra 
familiei transilvănene din secolul al XIX-
lea, constrânsă să supravieţuiască şi să se 
adapteze la un spor natural foarte redus, 
specific de altfel tuturor societăţilor 
tradiţionale.

„Erodarea familiei: divorţul, concu-
binajul şi ilegitimitatea” vine să întregească 
tabloul vieţii familiale oferind şi aşa-
zisele „alternative la căsătorie”, prezente 
ca forme de „devianţe sociale” prin 
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raportare la „formele oficiale” ale familiei 
din societatea transilvăneană din a doua 
jumătate a secolului la XIX-lea şi începutul 
secolului XX. Încercând să ofere o posibilă 
explicaţie a acestor comportamente, 
autorul dezavuează teoria emancipării 
personale, amplu invocată în lucrările 
anterioare de istoria familiei, susţinând, pe 
bună dreptate, că o astfel de ipoteză nu se 
pot susţine în totalitate pentru explicarea 
realităţilor din mediul rural, atât de diferite 
de mentalitatea citadină. Merită nuanţată 
însă ipoteza conform căreia analiza 
fenomenului divorţialităţii la comunitatea 
greco-catolică, ca intermediară între 
Biserici Catolică şi Biserica ortodoxă, 
poate oferi o imagine de ansamblu a 
„întregii populaţii din regiune”, întrucât 
la greco-catolici divorţul nu era recunoscut 
principial iar procedura aplicată de 
tribunalelor matrimoniale ortodoxe şi 
protestante era mult mai simplă, mai 
relaxată.

Dincolo de realitatea cifrelor, de 
condiţionările exterioare şi de complicata 
procedură de anulare a căsătoriei la greco-
catolici, stau adevărate „drame personale” 
surprinse de Mircea Brie cu picanteriile de 
limbaj şi pitorescul fiecărui caz în parte. 
Nota de demografie, şi chiar de sociologie, 
constă în acest capitol în oferirea unui 
model tipologic aplicabil motivelor de 
divorţ pe de o parte, şi concubinajului pe 
de altă parte. Tot în acest capitol, autorul 
face o observaţie deosebit de interesantă: 
„naşterea ilegitimă a fost una dintre cele 
mai vizibile forme de exprimare a erodării 
valorilor şi principiilor familiei”, cu atât 
mai mult cu cât ilegitimitatea „contrastează 
puternic cu structura acestei societăţii” 
conservatoare şi tradiţionale.

Ultimul capitol – „Familia, satul 
şi comunitatea – mentalităţi, roluri şi 
statusuri sociale” - se doreşte a fi o scrutare 
a universului familial prin intermediul 
mentalităţilor specifice comunităţilor şi 
modurilor de manifestare ale acestora cu 
prilejul marilor momente din viaţa satului: 
naşterea, căsătoria şi moartea. Trinomul 

individ-comunitate-societate este surprins 
prin redarea unor exemple concrete de 
„ritualuri ale imixtiunii”, prin care sunt 
implementate la nivelul familiei normele 
de conduită generală. În acest punct al 
analizei, coborând de la nivelul macro-
social la cel micro-social, istoricul observă 
cum „comportamentul individual îmbracă 
expresia comportamentului colectiv” iar 
factorii modernităţii se conjugă cu mutaţiile 
din sfera relaţiilor de familie în conturarea 
comportamentului şi mentalităţii specifice 
perioadei şi zonei studiate.

Alături de consideraţiile finale ale 
cărţii, ce reiau în linii mari ideile princi-
pale postulate pe parcurs racordate în 
permanenţă la metodologia de lucru 
uzitată, de remarcat sunt şi anexele 
consistente, compuse din nu mai puţin 
de cincizeci şi patru de fişe nominative 
de familie, precum rezumatul substanţial 
din limba engleză, toate acestea conturând 
o lucrare simetrică, bogată în conţinut, 
bine structurată şi nu în ultimul rând de 
o extraordinară amploare documentară.

Relativa disproporţionalitate observată 
între partea axată pe fondarea familie şi 
cea dedicată erodării acesteia, ar putea 
fii corectată pe viitor printr-o analiză mai 
aprofundată a fenomenului divorţialităţii, 
analizat comparativ la diversele confesiuni 
conlocuitoare din zonă, aşa cum s-a 
procedat şi în cazul analizei căsătoriei 
mixte, spre a se putea oferi dimensiunea 
reală şi completă a traiectoriei familiei 
transilvănene.

Deşi per ansamblu, lucrarea istoricului 
Mircea Brie este una prin excelenţă de 
demografie istorică, analizele sale nu se 
opresc la nivelul unor simple statistici, 
ci cochetează cu domeniile conexe 
demografiei, şi anume: mentalităţile 
colective, imaginarul social şi antropologia 
istorică, întrucât ştie să îmbine cu succes 
analiza cantitativă cu analiza calitativă. 
Doar cel care lucrează cu arhivele, sursă 
istorică primară, poate să aprecieze la 
adevărata sa valoare imensa energie 
investită de autor în munca sa de 
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documentare, prelucrare şi sistematizare 
a documentelor din cel puţin cinci mari 
fonduri arhivistice, corespunzătoare 
confesiunilor conlocuitoare în acest areal 
geografic. Pe lângă cantitatea şi calitatea 
indiscutabilă a surselor, şi a modului 
ingenios prin care autorul a reuşit să 
le investigheze folosind o metodologie 
variată, lucrarea de faţă aduce concluzii 
captivante şi chiar originale, făcând 
saltul calitativ de la număr la realitatea 
faptică, de la comunitate la societate, de 
la particular la general.

Fără falsă modestie, istoricul Mircea 
Brie se poate lăuda cu una dintre primele 
lucrări ştiinţifice complexe de istorie a 
familie transilvănene ce transgresează 
graniţele confesionale, şi chiar şi pe cele 
teritoriale, dacă ne gândim numai la 
analizele comparative făcute la nivelul 
legislaţiei matrimoniale austriece, ungare 
şi a româneşti, la analiza determinismelor 
etno-confesionale şi socio-profesionale 
ale căsătorie, sau la modelul de analiză al 
căsătoriilor mixte. 

Monica Mureşan

Loránd Mádly, De la privilegiu la 
uniformizare. Saşii transilvăneni şi 
autorităţile austriece în deceniul neoabso-
lutist (1849-1860), Presa Universitară 
Clujeană, Seria Geschichte, Qellen und 
Urkunden, Cluj-Napoca, 2008, 370 p. 

Rezultat al unor cercetări de o deosebită 
vastitate şi complexitate, cartea lui Loránd 
Mádly reprezintă o contribuţie importantă 
la recuperarea istoriografică a perioadei 
neoabsolutismului austriac în Transilvania 
încadrabilă cronologic între 1849-1860, o 
epocă deosebit de controversată în sine, 
în toate istoriografiile care au abordat-o, 
fie că este vorba despre istoricii din 
regiune sau de istoriografia 
internaţională care s-a ocupat 
de această problematică. În 
plus, un alt fapt demn de luat 
în considerare este abordarea 
de către autor a deceniului 
neoabsolutist în Transilvania 
–această scurtă perioadă din 
istoria modernă a provinciei, 
dar esenţială pentru procesul 
de reformare ireversibilă 
şi modernizare pe care l-a 
pus în mişcare. Nu trebuie 
ignorat faptul că revoluţia 

***

paşoptistă şi reformismul neoabsolutist de 
la mijlocul secolului al XIX-lea promovat 
de Viena în Transilvania sunt componente 
inseparabile ale procesului de modernizare 
în această regiune.

Analiza autorului se axează pe 
cazul saşilor ardeleni, mai precis, pe 
componenta politică a raporturilor 
acestora cu autorităţile austriece, atât cu 
cele de la Viena, cât şi cu reprezentanţii 
acestora aflaţi în Transilvania într-o 
perioadă în care puterea centrală dorea 
o reaşezare fundamentală a structurilor 
locale de putere, a sistemului social 
ierarhizat pe criteriile specifice ale unei 
societăţi tradiţionale într-o formulă nouă, 
bazată pe principiile centralismului şi al 

birocratizării relaţiei dintre 
stat şi supuşii săi, având la 
bază ideea unei relaţii de tip 
stat-cetăţean şi principiul 
egalei îndreptăţiri.

Plecând de la aceste 
premise, noul regim politic 
instaurat după 1849 s-a văzut 
confruntat cu o misiune 
dificilă ce se impunea 
rezolvată cât mai curând şi 
anume crearea mecanismelor 
care să asigure succesul 
vastului proiect reformator.
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În acest context situaţia saşilor ardeleni 
reprezintă o componentă a realităţilor 
transilvane intrate în mod decisiv pe 
agenda autorităţilor de la Viena. Loránd 
Mádly analizează problema complexă 
a relaţiei acestei naţiuni transilvane cu 
autorităţile supreme de la Viena, relaţie 
pe care o descrie sugestiv şi inspirat sub 
genericul „de la privilegiu la uniformizare”.

Complicatele interacţiuni dintre repre-
zentanţii saşilor şi autorităţile de la Viena 
sunt prezentate de către autor în etapele 
lor succesive, atât din perspectiva căilor 
şi viziunilor propuse de Viena, cât şi 
prin reconstituirea celor mai relevante 
răspunsuri, soluţii şi reacţii avansate de 
către liderii politici ai saşilor ardeleni în 
faţa unei situaţii fără precedent în relaţiile 
lor cu puterea centrală.

Pe parcursul a trei capitole care ocupă 
partea cea mai consistentă a lucrării, 
autorul reconstituie şi analizează sistematic 
marile probleme care au marcat relaţiile 
saşilor ardeleni cu autorităţile centrale de 
la Viena dintre care doar amintim în acest 
context pe cea a autonomiei şi constituirii 
unui Sachsenland; proiectele Universităţii 
Săseşti privitoare la o constituţie, 
la organizarea administrativă, toate 
coroborate cu analiza reacţiei autorităţilor 
centrale, dar şi cu evidenţierea conturării 
diverselor curente de opinie în rândul 
politicienilor saşi şi semnificaţia acestora.

Este abordat apoi rolul deputăţiei 
naţionale săseşti de la Viena din anii 
1850-1851 ca exemplu de interacţiune a 
saşilor cu puterea politică centrală. Toate 
aceste subiecte sunt integrate organic 
în problematica generală a lucrării, iar 
reconstituirea şi analiza face apel la un 
suport documentar impresionant, în cea 
mai mare parte inedit, documente care 
constituie pilonii de bază ai argumentaţiei.

Lucrarea trebuie privită nu doar o 
istorie a chestiunii săseşti din Transilvania 
în epoca neoabsolutistă, ci şi o abordare în 
sens larg a istoriei acestei perioade din care 
amintim numai în treacăt analizele asupra 
complicatei chestiuni a reorganizării 

administrative, fiscale şi judiciare a 
Transilvaniei şi a implicaţiilor acestora 
asupra tuturor naţiunilor din provincie.

De reţinut apoi faptul că autorul 
reconstituie toate aceste evoluţii, atât prin 
prisma realităţilor transilvane, cât şi prin 
cea a schimbărilor succesive care au avut 
loc în natura însăşi a regimului politic de la 
Viena, fapt ce oferă explicaţii relevante şi 
pentru ceea ce s-a întâmplat în schimbările 
şi nuanţările vizavi de raporturile cu saşii 
ardeleni.

În fine, ultima parte a cărţii se ocupă de 
problemele bisericeşti şi şcolare ale saşilor 
ardeleni devenite chestiuni de prim-plan 
după 1853 când au dispărut structurile 
politice specifice Pământului Crăiesc. În 
noul context, biserica şi şcoala deveneau 
principalele instituţii ale saşilor ardeleni 
şi aduceau în discuţie două chestiuni 
fundamentale: problema despăgubirii 
decimei ecleziastice şi cea a dotaţiei 
naţionale. Autorul acordă importanţa 
cuvenită celor două aspecte, plecând de 
la premisa că cele două chestiuni vizau 
în mod direct existenţa materială a celor 
două instituţii fundamentale care le mai 
rămăseseră saşilor în noul context.

Nu vom mai insista asupra proble-
maticilor şi concluziilor pe care autorul le 
expune cu deplină competenţă şi echilibru.

Subliniez doar că prin cartea sa, Loránd 
Mádly îşi dovedeşte capacităţile de analist 
al fenomenului istoric, reuşind să extragă 
esenţa din conţinutul documentului din 
coroborarea unor multiple surse unde e 
cazul şi să propună analiză şi sinteză – 
esenţiale pentru o lucrare de calitate.

Lucrarea îl recomandă pe autor drept 
unul dintre cei mai avizaţi cunoscători ai 
perioadei neoabsolutismului în general 
şi a celui transilvan în special, stăpânind 
magistral nu numai limba izvoarelor, 
esenţială în acest caz, ci şi capacitatea 
critică şi analitică vizibile în claritatea 
scrisului, în echilibru şi moderaţie. Loránd 
Mádly îmbină foarte bine cele două planuri 
de care vorbeam mai devreme care asigură 
fundamentul înţelegerii fenomenului 
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istoric supus analizei: îmbinarea rea-
lităţilor particulare ale problemelor de 
la nivelului provinciei cu cele generale 
specifice întregii monarhii.

În fine, pentru a încheia, mai 
subliniez doar faptul că cele peste 25 de 
fonduri relevante de arhive, care acoperă 
documentar în mod covârşitor suportul 

lucrării, alături de extrem de numeroase 
referinţe bibliografice, reprezintă cartea 
de vizită indubitabilă a valorii acestei 
producţii istoriografice. 

Iosif Marin Balog

***

Adrian Majuru (coord.), Prostituţia: între 
cuceritori şi plătitori. Piteşti: Paralela 45, 
2007, 264 p.

Istoric şi scriitor, cu preocupări de 
geografie umană, domeniu în care a luat 
un doctorat în anul 2005, Adrian Majuru, 
născut în Bucureşti în anul 1968, s-a impus 
în peisajul cultural românesc prin lucrări 
precum: Bucureştiul albanez (2002); 
Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod 
de existenţă (2003); Destinul din 
oglindă: micro-roman-fantastic-
ilustrat (2005); Familia Minovici: 
univers spiritual (2005); Copilăria 
la români (1850-1950) (2006); 
Prin Bucureştiul albanez. Nëpër 
Bukureshtin Shqiptar. (Ediţie 
bilingvă româna şi albaneză, 
2006).

Toate aceste lucrări sunt 
completate cu succes de antologia 
de texte pe care Adrian Majuru 
le-a reunut sub titlul Prostituţia: între 
cuceritori şi plătitori. Abordarea acestei 
tematici, şi identificarea unor teme majore 
relative la discuţia asupra moravurilor 
şi a moralei epocilor trecute, nu poate 
ignora acest aspect al decăderii sexuale, 
indiferent de cauzele sau de factorii care 
au facilitat proliferarea fenomenului de-a 
lungul timpului. Adrian Majuru surprinde 
prin textele pe care le selectează evoluţia 
viziunii asupra prostituţiei şi a efectelor 
sale nocive asupra societăţii. 

Scrierile reunite în această lucrare 
demonstrează amploarea discursului 
asupra problemei prostituţiei, tratată 
cu metode specifice de jurişti, medici, 
igienişti sau moralişti. Textele asupra 
cărora se opreşte Adrian Majuru: Dumitru 
D. Velicu, Despre emanciparea femeii 
(1908); Dominic Stanca, Aurel Voinea, 
Istoria prostituţiei şi bolile venerice (1922); 
I. Remer Anselme, Lupta pentru înfrânarea 
prostituţiei (s.a.); El. Manicatide-Venert, El. 
Nanu-Paşcan, Studiu de igienă socială. 

Moravuri. Educaţie. Legi (1922); 
Ion Butărescu, Prostituţia şi 
extensiunea sifilisului în oraşul 
Brăila (1890); F. Grunfeld, 
Nebunia sexuală a tinerilor 
(1937); Ioan Zalplachta, Cum 
se combat prostituţia şi bolile 
venerice în ţările moderne. 
Aboliţionismul (1926); Ion 
Butărescu, Măsuri de profilaxie 
a bolilor veneriene (1897); 
Serviciul sanitar al oraşului 

Bucureşti. Regulament pentru privegherea 
prostituţiei în oraşul Bucureşti. Învestit cu 
decretul regal nr. 1085 din martie 1898; 
I. Gr. Perieţeanu, Contractul de locaţiune 
şi casele de toleranţă (1922), evidenţiază 
existenţa la nivelul conştiinţei publice 
a unui interes aparte relativ la impactul 
moral şi social al acestui flagel, care după 
Primul Război Mondial a cunoscut o 
revigorare fără precedent pe care mulţi 
dintre autori o pun pe seama relaxării 
moravurilor sociale.
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Analizând cu atenţie aceste texte, multe 
dintre ele cu accente avangardiste pentru 
epoca la care au fost redactate, nu putem să 
nu remarcăm faptul că există câţiva piloni 
centrali pe care se articulează întregul 
discurs relativ la prostituţie. Aceste puncte 
centrale sunt surprinse de către toţi autorii 
preocupaţi de fenomen în sine, din mai 
multe perspective, în funcţie de formaţia 
individuală. 

Extrem de vizibilă în toate aceste texte 
e lupta acerbă, eficientă sau nu, cu efectele 
nocive ale prostituţiei, chiar dacă în prima 
jumătate a secolului XX se mai propagă 
pe scară largă un sistem greşit în viziunea 
multora, atât moral cât şi social, prin care 
prostituţia este privită ca un rău necesar 
pentru menţinerea ordinii sociale. 

Cel mai amplu discutate sunt efectele 
imediate ale acestei practici, extinderea 
bolilor venerice şi decăderea morală a 
celor implicaţi în proces. Dacă în primul 
caz toţi autorii par a cădea de acord asupra 
legăturii indisolubile între prostituţie şi 
proliferare bolilor venerice începând cu 
sfârşitul secolului al XV-lea, în ceea ce 
priveşte dimensiunea morală, disputa 
se plasează pe terenul responsabilităţii 
pentru generarea situaţiei dramatice pe 
care Europa o experimentează în perioada 
interbelică în acest sens. Unii dintre autori 
se opresc cu precădere asupra moralităţii 
îndoielnice şi venalităţii înnăscute a 
celor care aleg acest drum al pierzaniei, 
pentru ca alţii să susţină o responsabilitate 
morală comună a celor două sexe pentru 
degradarea fără precedent a moravurilor. 
De aici decurg alte teme majore precum 
problema cauzelor care generează acest 
fenomen indezirabil. Şi aici controversa 
se situează pe terenul egalităţii sau 
inegalităţii între sexe, unii atribuind 
întreaga responsabilitate celor care se 
dedau la această practică, alţii insistând 
asupra circumstanţelor atenuante care 
implică inevitabil două părţi: victima şi 
agresorul (indiferent de forma pe care o 
îmbracă această relaţie).

A treia temă majoră care poate fi 
regăsită în toate textele pe care Adrian 

Majuru le-a inclus în această antologie 
vizează măsurile de profilaxie a prostituţiei 
în întreaga Europă. Pentru a înţelege foarte 
bine impactul pe care acest flagel l-a avut 
în prima jumătate a secolului XX asupra 
societăţii, trebuie amintită activitatea 
congreselor internaţionale care au avut 
ca scop adoptarea unui pachet unitar de 
măsuri destinat îngrădirii acestui fenomen, 
dar şi stăvilirii activităţilor conexe 
precum traficul de persoane. În toate 
manifestările internaţionale care au reunit 
specialişti din diverse domenii, a devenit 
evidentă cristalizarea a două curente 
dominante de opinie: reglementarea şi 
aboliţionismul. Reglementarea avea ca 
scop controlul efectiv asupra prostituţiei, 
prin înregistrarea cât mai multor femei care 
practicau această meserie şi încercarea de 
asigurare a sănătăţii publice şi prevenire 
a extinderii bolilor venerice prin 
controale medicale priodice obligatorii, 
în timp ce aboliţionismul se oprea asupra 
unor argumente precum ineficienţa 
reglementării în stoparea flagelului datorită 
incapacităţii instituirii unui control total 
asupra fenomenului, insistând totodată 
asupra inechităţii măsurilor care erau luate 
printr-o legislaţie reglementaristă, care 
afectau exclusiv prostituatele şi nu căuta 
să extirpe cauzele ci să vindece excesele 
şi efectele acestui fenomen.

Toate aceste dispute sunt punctate, aşa 
cum era de aşteptat, de discuţia asupra 
moralei şi moravurilor sociale, care, 
constată toţi autorii, sunt într-un proces 
continuu de degradare. Din acest motiv, 
mulţi dintre autori insistă asupra măsurilor 
de prevenire a fenomenului, un rol foarte 
important fiind acordat din acest punct 
de vedere unei educaţii familiale solide 
care avea ca scop prevenirea tinerilor în 
legătură cu riscurile fizice şi morale ale 
practicării acestei activităţi degradante. 
Avangardistă este apariţia primelor semne 
de susţinere a unei educaţii sexuale 
publice, instituţionalizate, care să ferească 
tinerii de curiozitatea specifică vârstei şi 
să prezinte problema în mod deschis din 
punct de vedere fiziologic şi medical. 
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Realităţile pe care Adrian Majuru 
reuşeşte să le surprindă prin textele 
pe care le include în această antologie, 
demonstrează în esenţă perenitatea 
problemei prostituţiei, care nu a fost 
eliminată din existenţa cotidiană indiferent 
de măsurile care au fost luate pentru 
stăvilirea efectelor sale sociale şi morale. 
Acualitatea problematicii, mai mult decât 

evidentă, este miza acestei lucrări, cu atât 
mai valoroasă cu cât disputele asupra 
măsurilor dezirabile pentru controlarea 
acestui flagel se încadrează perfect în 
cotidianul nostru, la distanţă de un secol de 
epoca pe care această lucrare o analizează.

Iulia Adina Pop

Antonela Capelle-Pogăcean, Patrick 
Michel, Enzo Pace (coord.), Religion(s) et 
identité(s) en Europe. L’épreuve du pluriel, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2008

Key-words: religion, identity, mino-
rities, politics, laicization 

Care (mai) este rolul religiei în 
societatea contemporană? Iată tocmai tipul 
de întrebare la care Antonela  Capelle-
Pogăcean, Patrick Michel şi Enzo Pace 
nu îşi propun să răspundă în volumul 
Religion(s) et identité(s) en Europe. 
L’épreuve du pluriel (Paris, Presses de 
Sciences Po, 2008). Şi aceasta întrucât, aşa 
cum sugerează sub-titlul cărţii, nu există 
un unic răspuns, nu există nici măcar o 
serie de posibile răspunsuri, 
ci o pluralitate de piste de 
analiză, care duc, mai degrabă, 
la o altă pleiadă de interogaţii.

Tema centrală a cărţii este, 
fără îndoială, re-compunerea 
politico-identitară pentru 
care religia, înţeleasă mai 
degrabă în sensul etimologic 
şi, inerent, socializant, al 
cuvântului („re-ligare”), este, 
în primul rând, un catalizator, 
şi de abia apoi, un obiect de 
investire a credinţei. Tripla 
ruptură, despre care autorii 
vorbesc în introducere, se inscrie, în 
mod coerent, în acest demers. Astfel, 

***

locul comun conform căruia religiile sunt 
ermetic separate de graniţe este desfiinţat 
de ideea prolifică a permeabilităţii 
graniţelor şi a religiilor ca spaţii de 
confluenţă (şi, inevitabil, de ciocnire) 
a valorilor, credinţelor şi identităţilor. 
Apoi, sunt scoase din centrul analizei 
şi reduse la o sub-categorie a acesteia 
„comunitarismele”: în loc să limiteze 
religia la dimensiunea care alimentează 
separarea, autorii ne atrag atenţia asupra 
funcţiei emancipatoare a acesteia – aceea de 
a se oferi ca alternativă viabilă la ideologia 
dominantă opresivă, aşa cum s-a întâmplat 
în unele cazuri de contestare a regimurilor 
totalitare. În fine, dar poate că nu în 
ultimul rând, cercetătorii de la Sciences 
Po renunţă la anumite tipare sociologice 
încetăţenite, atunci când, pentru a relua 

ideea lui Patrick Michel, 
înlocuiesc „la croyance” 
(credinţa) cu „le croire” 
(crezul), evidenţiind procesul 
– pe care unii l-au caracterizat 
ca fiind unul eminamente 
postmodern – de relativizare a 
dogmelor instituţionalizate şi 
de constituire a unui mozaic 
spiritual de valori asumate în 
mod spontan şi contextual. 
Termenul de „bricolaj” 
surprinde poate cel mai bine 
realitatea unui demers neo-
sincretic prin care individul 

se poate considera, în acelaşi timp, adept 
al mai multor biserici, secte sau grupări 

Antonela Capelle-Pogacean
Patrick Michel
Enzo Pace

Religion(s) et identité(s) en Europe.
L’épreuve du pluriel

Presses de Sciences Po
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religioase, fără a simţi vreo contradicţie 
între aceste multiple apartenenţe, dar şi 
fără a internaliza profund niciuna din 
convingerile pe care, odinioară, aceste 
apartenenţe le-ar fi impus în mod firesc.

Deşi nu urmăresc, în mod mecanic, 
materializarea acestei triple rupturi, 
cele trei părţi ale cărţii, care grupează 
contribuţiile a unsprezece autori având 
origini şi specializări diferite, crează 
impresia unei asumări cvasi-generale 
a distanţării faţă de abordările clasice. 
Prima parte analizează relaţia dintre 
diversificarea religioasă şi recompunerile 
identitare în cinci spaţii georgrafice 
(musulmanii din diaspora, Italia, ţările 
scandinave, Albania şi Turcia). Varietăţii 
situaţiilor politico-identiare îi corespund 
diversitatea interacţiunilor culturale şi 
religioase: de la marginalizarea bisericilor 
nordice oficiale, puse sub semnul 
întrebării de diversificarea confesională 
antrenată de fenomenul imigraţiei, la 
accentuarea conflictului dintre laiciştii şi 
islamiştii din Turcia, autorii descompun 
faţetele multiple ale replasării religiilor ca 
elemente structurante ale spaţiului politic. 

Ce-a de-a doua parte volumului tratează, 
mai degrabă din punct de vedere tematic, 
principalele controverse ale religiosului în 
spaţiile public italian, polonez, românesc 
şi bulgar. În aceatsă a doua parte, aşadar, 
nu mai este vorba despre religios ca obiect 
al regrupării, ci ca element al diviziunii. 
Toate cele patru spaţii naţionale analizate 
sunt marcate de existenţa unor confesiuni 
dominante, care se văd astăzi confruntate 
cu probleme ce ţin de chestionarea 
monismului – aşa cum se întâmplă în 
cazul emergenţei islamului în până nu 
demult cvasi-catolica Italie – sau cu 
conflicte legate de apariţia unei pluralităţi 
interioare, relativ grefate pe prea generalul 
clivaj conservatori-reformatori, aşa cum se 
întâmplă în Bulgaria (unde Nadège Ragaru 
ne vorbeşte despre o adevărată „schismă”) 
sau Polonia (unde catolicismul unitar al 
rezistenţei anti-comuniste a trebuit să lase 
locul unui mozaic de viziuni concurente 

asupra instituţiei şi credinţei). Totuşi, 
deşi iniţial putea părea cel puţin ciudată 
asocierea Italiei cu cele trei ţări din Europa 
Centrală şi de Est, descoperim, de fapt, 
că România este cea care îşi găseşte cu 
cea mai mare greutate locul în această 
secţiune şi aceasta întrucât monolitismul 
Bisercii Ortodoxe Române nu a fost nici 
măcar parţial zdruncinat, el fiind chiar 
întărit prin reiterarea retoricii interbelice a 
ortodoxiei naţionale, aşa cum arată analiza 
Antonelei Capelle Pogăcean.

În fine, ultima parte investighează 
gestionarea publică a religiosului. 
Problema islamului revine, de această dată 
în analiza tensiunilor instituţionalizării 
acestei religii în contextul integrării 
naţionale a imigranţilor musulmani din 
Germania. Alături de aceasta, regăsim o 
reflecţie asupra relaţiei dilematice dintre 
catolicism şi identitatea naţională franceză, 
reflecţie ocazionată de dezbaterile asupra 
controversatei ridicări a Catedralei de la 
Evry, precum şi o incursiune interesantă 
în imaginarul religios al construcţiei 
europene. Concluzia lui Patrick Michel, 
care urmează acestei ultime părţi, este 
una profund relativistă: religia poate 
servi ca alibi pentru variate recompuneri 
şi descompuneri politice şi pentru 
reconfirmarea unui discurs despre 
alteritate (a se citi „unui discurs creştin-
european despre alteritatea musulman-
orientală”), cu consecinţe mai degrabă 
ambigue.

Ceea ce se poate reproşa acestui 
volum este, în primul rând, caracterul 
său eterogen, care ascunde unitatea 
metodologică de ansamblu a abordărilor, 
îngreunând, totodată, lectura. Apoi, este, 
poate, regretabilă, modalitatea în care 
a fost structurat volumul, unele teme, 
precum islamul, fiind distribuite în studii 
răpândite în cele trei părţi ale acestuia, în 
loc să fie regrupate într-o unică secţiune. 
Acestor critici li se poate adăuga şi aceea că 
există un relativ dezechilibru între tipurile 
de contribuţii propuse de autori. Putem 
să ne întrebăm, deci, dacă chestiunea 
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Catedralei de la Evry – oricât de relevantă 
ar fi ea în aprecierea interacţiunii religie-
identitate – poate fi plasată pe acelaşi 
palier al importanţei cu, spre exemplu, 
noua polarizare a societăţii turce de astăzi.

Volumul Religion(s) et identité(s) en 
Europe. L’épreuve du pluriel reprezintă, fără 
nici un fel de dubiu, un progres important în 
facilitarea înţelegerii problematicii actuale a 
religiilor şi politicilor confesionale. Maniera 

deschisă şi complexă în care autorii 
abordează dilemele unei epoci despre care 
ni se spune, tot mai insistent, că este una 
post-seculară, este dătătoare de speranţe 
pentru constituirea unor grupuri de analiză 
sociologică şi politologică care să studieze, 
cu predilecţie, consecinţele noii imersiuni 
religiei în spaţiile publice europene.

Sergiu Mişcoiu

***

Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, 
Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2008.

Eugen Negrici, cercetător marcant în 
istoria şi critica literară, scrie o carte care se 
vrea premiată. Primul argument ar fi faptul 
că Iluziile literaturii române este un produs 
evident al epocii sale, în sensul că răspunde 
la cerinţa abordării multidisciplinare 
– organismul literaturii este văzut ca 
funcţionând prin inima istoriei, prin 
plămânii politicii, prin schimbările sociale, 
prin cordonul ombilical al miturilor. 
Demersul demitizant este iarăşi construit 
în spiritul veacului, urmăreşte coborârea 
de pe piedestal a artiştilor, a generaţiilor 
de creaţie, a vechimii şi 
organicităţii literaturii 
române, a dizidenţilor din 
perioada comunistă, într-un 
cuvânt, a întregii literaturi 
române. Tema – iluziei, a 
miturilor ce influenţează 
literatura în diverse contexte 
de revoltă, de schimbare 
istorică, politică, socială 
etc –se justifică mereu 
prin aspectele de imaginar 
colectiv; ea este, la rândul 
ei, de actualitate. Nuanţele 
subiective în care alunecă pe 
alocuri textul ce porneşte de la teorii bine 
structurate, sistematice constituie o altă 
trăsătură de actualitate. Astfel, autorul, în 

calitatea lui de creator în spaţiul literaturii 
române, se integrează treptat sistemului 
pe care îl construieşte: revine obsesiv la 
exemplul comunist pe care îl compară 
cu diverse momente de cădere în gol (ale 
literaturii) cum ar fi sămănătorismul. 
Intervine, la un moment dat, o secvenţă 
confesivă în care mărturiseşte că nu ar 
fi scris Literatura română sub comunism 
dacă nu era un anumit context (iată cum 
se verifică o ipoteză: creaţia este justificată 
şi de factori exteriori, sociali, istorici, nu 
numai de motive intrinseci, pur artistice): 
istoricii şi criticii de atunci scriau despre 
comunism cu aceleaşi vechi ustensile, prin 
aceeaşi abordare, considerând anii 1948-
1989 perfect normali. (p. 128) 

Cartea lui Eugen 
Negrici dialoghează (şi 
este influenţată, după cum 
afirmă autorul ei) în spaţiul 
european cu Roland Barthes 
(Mythologies), Alfred Sauvy 
(Mythologie de notre temps), 
Raymond (Les nuisances 
idéologiques), Raoul Girardet 
(Mythes et mythologies 
politiques). Teoriile acestor 
scriitori cu autoritate sunt 
preluate şi adaptate situaţiei 
româneşti, ceea ce schimbă 
enorm conţinutul. La ecestea 

se adaugă doza de subiectivitate, de 
complex, specifice autorului român. 
Astfel că opera de faţă se apropie mai 

Eugen Negrici

Iluziile 

literaturii 

române

Ed. Cartea Românească
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mult de universul cărţilor româneşti care 
au înţeles asemănător istoria, literatura; 
cum ar fi Mircea Martin cu G. Călinescu 
şi „complexele” literaturii române care a 
subliniat câteva din hibele şi traumele 
literaturii române, numindu-le complexe: 
complexul izolării provinciale, complexul 
integrării europene, complexul originii 
umile, complexul începutului continuu, 
complexul întârzierii, complexul 
discontinuităţii, complexul imitaţiei şi 
lista continuă la nesfărşit. Eugen Negrici 
ajunge uneori la aceleaşi concluzii 
caracteriologice, pe care le defineşte, la 
rândul lui, prin acelaşi termen (complex). 
Asemănător la cei doi este şi reperul 
lovinescian pe care îl preiau. Spre finalul 
cărţii cu deziluzii, autorul are un întreg 
capitol ce se raportează la Eugen Lovinescu, 
cel ce a pus mâna pe rana nesincronizării 
noastre cu Europa. 

În ceea ce priveşte atitudinea 
demitizantă a lui Eugen Negrici, se poate 
identifica un alt corespondent, Lucian 
Boia, amintit şi el ca un deschizător de 
drumuri în problemele imaginarului mitic, 
care a coroborat pertinent - consideră 
Eugen Negrici - idei din literatură, istorie, 
politică. (p. 272)

Revenind la cartea cu deziluzii, trebuie 
consemnat incipitul cu caracter teoretizant, 
riguros, ce aminteşte de sistematica 
Sistematică a poeziei. Consideraţiile despre 
mitogeneză sunt clar expuse naratarului, 
într-o manieră didacticistă ce orienteză 
repectarea. Pornind de la definiţia lui 
Roger Bastide asupra miturilor, ca nişte 
ecrane pe care sunt proiectate angoasele 
colective, se conturează obiectul asupra 
căruia este focalizată cartea: situaţiile 
în care ceva anumite alterează datele 
observaţiei, interpunându-se ca un ecran 
şi tulburând exigenţele cunoaşterii. 
(p.15) Aceste situaţii sunt momente de 
schimbare politică, istorică, socială care 
îşi pun amprenta asupra imaginarului 
colectiv ce, la rândul lui, acţionează 
asupra sensibilităţii artistice şi asupra 
manifestărilor culturale. Este adusă în 

discuţie puterea decisivă a miturilor - 
ele influenţează realitatea psihologică, 
mobilizează lumea şi istoria, modifică 
grupările tehnice, politice, sociale, 
integrând şi dezintegrând individul. (p. 
16) Puterea exemplului vine să lumineze 
şi să destindă puţin discursul teoretic. Iată 
care este legătura dintre artă şi societate: 
arta este – în raport cu evoluţia întregii 
societăţi – un exemplu de mecanism 
perfecţionat milenar de exaltare dar şi 
de control: ea poate însufleţi fantasmele 
iraţionalului mitic, dar le şi poate stăpâni 
într-un cadru ritualizat, convenţional; se 
foloseşte de marile nostalgii, de dorinţele 
noastre secrete. (p. 16) 

Situaţiile din spaţiul românesc, 
cum ar fi manipularea ideologică prin 
artă impusă de comunism, spiritul 
naţionalist interbelic, semănătorismul, 
tradiţionalismul lui Nichifor Crainic, 
sunt emblematice pentru configurarea 
teoriilor acestei cărţi – literatura a fost un 
instrument de manipulare, după ce a fost 
ea însăşi manipulată iniţial de imaginarul 
colectiv supus unor complexe ce trebuiau 
exteriorizate într-un fel. Plecând de la 
perspectiva antropologică şi psihanalitică, 
autorul dovedeşte supremaţia şi puterea 
de influenţă a miturilor. Exemplele dau 
contur şi concreteţe acestor aspecte: 
privind momentele de dezechilibru, de 
criză dintr-o societate, observăm cum 
ia naştere mitul Complotului malefic, 
mitul Cetăţii asediate. În perioadele de 
stabilitate, de echilibru, apare mitul Noii 
Vârstei de aur, al Paradisului de mâine. 

Rolul literaturii depăşeşte graniţele 
propriului domeniu, ea reflectă starea 
conştiinţei naţionale şi procesele 
mentalului colectiv. Mai mult chiar, 
literatura şi instituţiile ei capabile să 
răspândească mituri au determinat 
o anumită configuraţie a mentalului 
românesc. (p. 23) Complexele identitare 
din literatură – naşterea târzie a literaturii 
(beletristice, moderne, a literaturii propriu-
zise), nesincronizarea ei cu Occidentul, 
provincialismul, lipsa de cititori, de un 
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public europen şi de o circulaţie universală 
a cărţilor – s-au transferat înspre indivizi 
producându-le frustrări. Idealizările, 
exagerările vechimii originilor noastre, a 
importanţei unor scriitori, a unor oameni 
de cultură, toate acestea vin din ideologiile 
literare modelate de sentimentul primejdiei 
prezente sau viitoare. 

Inserţia unei anecdotei (istorioarei) 
rabinice (p.29) este o strategie de 
actualitate. Ea nu apare asemenea lui 
Paul de Man în Allegories of Reading ca 
un moment de destindere după o încordare 
solicitantă de teorie pură, ca exemplu 
ludic revelator, ci aici are rolul de blazon 
– expresie reprezentativă, sintetizatoare – 
pentru esenţa şi strategiile comuniste. 

Capitolele ce urmează tratează diverse 
perioade din istoria literaturii, fiecare cu 
miturile sale. Abordarea nu este neapărat 
cronologică, sunt reveniri, anticipări, 
paralelisme, comparaţii, firul fiind mai 
mult condus de o subiectivitate tacită. 
Obsesia comunismului traumatizant 
reapare constant. 

O amplă analiză este destinată 
personalităţilor marcante, cu aureole 
mitice. Multitudinea denumirilor pe care le 
dă în titlurile subcapitolelor vorbeşte de la 
sine despre apetitul românilor pentru mitul 
Salvatorului: eroilor civilizatori, călăuze, 
legiuitori, părinţi întemeietori, oameni 
providenţiali, directori de conştiinţă, prinţi 
geniali, purtători de torţe, făclii naţionale, 
stăpâni de clan şi protectori. Sub aceste 
etichete se conturează portretele unor 
statui centrale ca Mihail Kogălniceanu, 
Titu Maiorescu, Alexandru Philippide, 
Octavian Paler, Mihai Eminescu, Nicolae 
Labiş, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, 
Vasile Voiculescu, Mircea Eliade – numele 
lor scris parcă ostentativ cu majuscule. 

Sugestivă este şi perspectiva propusă 
mereu de manualele şcolare (intervenţie 
legitimă, fiind el însuşi autor de manuale 
şcolare) care promovează aceste mituri şi 
induce anumite imagini prefabricate; ele 
sunt o sursă bună pentru analiza miturilor 
pe care le promovează instituţia literaturii, 

dar şi a miturilor induse indivizilor trecuţi 
prin şcoli, a mentalului colectiv. 

Specialist în literatura veche – având 
studii despre Antim Ivireanul, Grigore 
Ureche, Miron Costin – Eugen Negrici 
admite supralicitarea acesteia, lipsa 
organicităţii şi procesualităţii literaturii, 
a defazărilor, a întârzierilor, a falselor 
şi coincidenţelor în paralelisme, care se 
regăsesc şi la nivel cultural, economic, 
social, politic. Argumentele vin din mai 
multe domenii ceea ce le fac de nestăvilit. 
Vorbind despre medievalitatea târzie 
românească, discursul sare din nou la 
perioada comunistă, denunţat ca un caz 
flagrant de nesincronizare, mai mult chiar, 
de retard. După câteva pagini, tonul este 
din nou confesiv, adresându-se complice 
cititorului: tocmai experienţa comunistă ne 
îndreptăţeşte să fim severi cu toţi cei care 
s-au folosit ori s-au putea folosi de literatură 
şi de puterea de înrâurire a cuvântului în 
scopuri propagandistice, punându-le în 
serviciul unei idei politice. (p.138) 

O altă abordare în vederea demitizării 
este cea în funcţie de curentele literare 
contestabile şi ele: Umanismul, Renaşterea, 
Barocul, Preromantismul, Onirismul, 
Modernismul, Postmodernismul. Sunt 
interogate balcanismul, literatura feminină, 
considerate nişte noţiuni confuze. Sunt 
puse la zid: vechimea poporului, originile, 
întâietatea – definite, tot într-un registru 
figurat, ca fiind tulburi, contestabile. 

Cartea are o voinţă eshatologică, 
specifică formaţiei autorului său de istoric 
literar care vrea să cuprindă totul, să 
spună totul de la cele mai vechi timpuri 
până în prezent. De aceea pare că se 
folosesc cuvinte mari, sunt atinse toate 
problematicile, dezbaterile, de la problema 
întemeierii, a dacismului, la perioada 
paşoptistă, junimistă, sămănătoristă, 
de la Titu Maioresc, la G. Călinescu, 
Nichifor Crainic, Eugen Lovinescu, D. H. 
Mazilu despre supralicitarea literaturii 
vechi, la A. Muşina despre efortul de a 
avea şi noi postmodernioştii noştri. Prin 
multidisciplinaritatea la care aderă se 
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doreşte desconspirarea, coerenţa – vedem 
mult mai clar cum s-au tras sforile, cum 
între toate domeniile există o legătură 
şi se influenţează reciproc. În aceeaşi 
măsură G. Duby, J. Le Goff abordează 
istoria mentalităţilor, prin decriptarea unor 
ideologii şi schimbări economice, sociale, 
politice.

Eugen Negrici pare că răspunde în 
2008 sugestiei lui E. Labrousse de la 
colocviul din 1965 de la Saint – Cloud, de 
a urmări studiul rezistenţelor la schimbare. 
Sunt analizate aceleaşi momente de 
dezechilibru ce provoacă modificări pe 
toate palierele, favorinzând focalizarea 
asupra conjuncturii mentale, cea care 

declanşează schimbările de sensibilităţi şi 
de expresii artistice. Consider că meritul 
autorului şi, totodată, un alt argument al 
premierii acestuia, este fineţea scriituri, un 
limbaj bine ticluit, metaforizant pe alocuri, 
cu nuanţe ironice, care dă farmec lecturii.

Abordând atitudinea dezideologizantă, 
studiul îşi asumă cu demnitate caracterul 
polemic din fiecare suflare a lui. Cartea 
cu deziluzii apare ca o cutie a Pandorei 
care aduce o fărâmă de cunoaştere în 
mecanismelor mentalităţilor colective 
româneşti.

Manta Ioana

Vintilă Mihăilescu, Antropologie. Cinci 
introduceri, Editura Polirom, Iaşi, 2007, 
372 p.

Această carte are meritul de a 
completa baza de informare a unui 
domeniu încă nu foarte bine consolidat 
în cercetarea ştiinţifică românească. 
Scrisă de un absolvent al Facultăţii de 
Psihologie din Bucureşti (1974), doctor 
în psihologie (1993), care ulterior şi-a 
îndreptat atenţia spre antropologie1, 

1 Vintilă Mihăilescu este profesor la 
Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative (SNSPA), unde 
coordonează programul de Master în 
antropologie şi este şeful Catedrei de 
Sociologie din anul 2000. De asemenea, a 
fondat în 1990 Societatea de Antropologie 
Culturală din România (SACR) în cadrul 
căreia a îndeplinit funcţia de preşedinte 
între anii 1994 şi 2000. Informaţiile despre 
autor au fost regăsite mai ales pe http://
ro.wikipedia.org/wiki/Vintil%C4%83_
Mih%C4%83ilescu, respectiv pe http://
librarie.e-noesis.ro/antropologie-cinci-
introduceri-vintila-mihailescu-p-3512.
html, consultate în data de 17 martie 
2009, ora 11:00.

cartea de faţă îmbogăţeşte atât teoretic, 
cât şi metodologic domeniul antropologiei 
culturale româneşti. Autor consacrat în 
domeniul ştiinţelor socio-umane prin 
cărţile Fascinaţia diferenţei (1999), Socio-
hai-hui. O altă sociologie a tranziţiei 
(2000), Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania 
(2002) şi Socio-hai-hui prin Arhipelagul 
România (2006), Vintilă Mihăilescu şi-a 
completat „portofoliul” prin Antropologie. 
Cinci introduceri, apărută deja în două 
ediţii, 2007 şi 2009. 

Nevoia unui volum introductiv în 
antropologie, care să aibă structura unui 
manual sau a unui tratat, era una mai 
veche, dar lipsa culturii antropologice în 
cercetarea românească a îngreunat apariţia 
acestuia. Pentru a putea realiza un astfel de 
demers trebuie să se pornească de la o idee 
destul de greu de acceptat de către publicul 
larg (şi uneori, din păcate, chiar de către 
specialişti): valorizarea şi valorificarea 
diferenţelor culturale şi evitarea pe cât 
posibil a considerării culturii proprii ca 
etalon. Acesta este şi punctul de plecare al 
demersului realizat de Vintilă Mihăilescu.

Încă de la început, titlul cărţii poate 
trezi un semn de întrebare: de ce „Cinci 

***
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introduceri” şi nu doar una? 
Autorul răspunde anticipat 
unor astfel de nelămuriri: 

această carte nu va 
fi nici tocmai o istorie 
a antropologiei, nici 
chiar o prezentare la zi 
a situaţiei acesteia. Ea 
îşi propune mai puţin – 
şi, în acelaşi timp, mult 
mai mult –, şi anume ca, 
rememorând câteva dintre 
dilemele şi performanţele 
antropologilor şi reflectând 
asupra lor, să sugereze 
câteva dintre foloasele acestei 
gândiri pentru oameni ca mine, 
ca tine, ca noi toţi. Şi cum aceste 
„foloase” pot fi citite în felurite 
chipuri, nu vă miraţi că am scris 
nu una, ci mai multe „introduceri 
în antropologie”... 

(p. 11)

Cele cinci capitole corespunzând 
aceluiaşi număr de „introduceri” sunt: 
O introducere generică, La început a 
fost... simbolul, Privirea antropologică şi 
construcţiile Omului, De la haos la ordine. 
Construcţii şi deconstrucţii antropologice şi 
Eroii eponimi ai antropologiei: Primitivul, 
Autohtonul şi Omul. După cum se vede 
şi din titlurile capitolelor, aceste „cinci 
introduceri” pot fi considerate însă 
şi mai multe aspecte interrelaţionate 
ale ştiinţei antropologice, astfel încât, 
contrar ideii care decurge din titlu cum 
că aceste aspecte pot fi tratate singular şi 
individualizat, fără a le lua în considerare 
şi pe celelalte în tratarea unuia dintre 
ele, se poate considera validă şi ideea că 
este necesar ca toate aceste cinci domenii 
să fie tratate când vine vorba despre o 
carte (introductivă) de antropologie. Din 
punctul meu de vedere, tratarea doar a 
unuia dintre aceste domenii nu poate să 
creeze o imagine comprehensivă asupra 
antropologiei. Sau poate aceasta este doar 
o impresie de coeziune şi unitate a cărţii 

de faţă pe care reuşeşte să o 
creeze autorul... 

Primul capitol, O 
introducere generică, 
debutează prin a enumera 
multiple definiţii ale 
antropologiei, definiţii 
aparţinând unor specialişti 
recunoscuţi în cadrul 
comunităţii ştiinţifice din 
care fac parte. Încă de la 
început se observă astfel lipsa 
consensului asupra obiectului 
şi metodelor de studiu ale 
antropologiei. Singurul punct 

comun al acestor definiţii pare a fi Omul, ca 
problemă apărută odată cu conştientizarea 
Celuilalt şi a diferenţelor dintre Noi şi 
Ei. Tot încă de la început, dar de data 
aceasta ca stil al scriiturii se pot remarca 
exprimarea clară, lipsită de ambiguităţi, 
detalierea ideilor la un nivel suficient 
comprehensiunii, dar care nu determină 
încă redundanţa ideilor exprimate şi 
citatele, uneori extinse, care au menirea 
de a reda opinia unor cercetători care au 
analizat aceeaşi problematică. 

Aceste citate, care vor fi prezente pe 
tot parcursul lucrării, ilustrează modul în 
care autorii consideraţi au conceptualizat 
o anumită temă de cercetare, dar numărul 
citatelor, precum şi situaţiile în care 
acelaşi autor este prezent pe mai multe 
pagini consecutive pot da impresia că 
lucrarea nu reprezintă altceva decât o 
alăturare a unor contribuţii importante 
în domeniu, fără nici un aport personal. 
Din fericire, nu aceasta este situaţia, 
autorul deţinând competenţele necesare 
astfel încât metodologia adoptată să nu 
fie bazată pe simpla îmbinare a unor 
informaţii provenite din surse diferite, fie 
ele chiar erudite. În plus, se pot observa cu 
relativă uşurinţă şi contribuţiile proprii ale 
autorului la nivelul informaţiilor oferite 
(poate cu excepţia câtorva subcapitole din 
capitolul IV), ceea ce determină depăşirea 
unei eventuale reticenţe din partea unui 
cititor mai pretenţios.
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Ideea de bază a cărţii, exprimată 
clar de către autor încă din Cuvântul 
înainte, este aceea a relaţiei asemănări-
diferenţe, unitate-diversitate în interiorul 
antropologiei. De altfel, această pers-
pectivă, care nu ar trebui niciodată 
pierdută din vedere în cazul unui studiu de 
antropologie, este ajutată să se întipărească 
în mintea cititorului de rezumatul de la 
finalul primului capitol. Acest rezumat 
este foarte util căci, prin trecerea în revistă 
a ideilor discutate, cititorul este ajutat să-şi 
fixeze mai bine elemente cu care va opera 
pe parcursul întregii lucrări. Din păcate 
însă, autorul nu îşi va păstra acest bun 
obicei şi în cazul celorlalte capitole....

Cel de-al doilea capitol, La început a 
fost... simbolul, ia în considerare din nou 
terminologia, pentru a elimina din start 
discuţiile şi controversele sterile iscate din 
înţelegerea diferită a termenilor utilizaţi. 
Astfel, pentru Vintilă Mihăilescu, simbolul

poate fi considerat ca fiind 
unitatea unei categorii de 
evenimente (obiecte, persoane, fapte 
etc.) cu un mod de utilizare al său 
de natură să producă aproximativ 
aceleaşi aşteptări referitoare la acele 
evenimente printre membrii unei 
aceleiaşi comunităţi. 

(p. 30)

Astfel accentul este pus nu atât 
pe eveniment în sine, cât pe relaţia 
dintre individ şi acel eveniment, relaţie 
determinată în mare măsură de societatea 
(şi implicit cultura) din care face parte 
individul. Din acest punct de vedere, 
putem considera chiar că toate „fenomenele 
sociale sunt simboluri” (p. 38). 

Ceea ce se remarcă prin lectura 
acestui capitol, dincolo de densitatea de 
informaţie, este modalitatea extrem de 
intuitivă şi de eficientă utilizată de autor 
pentru a ilustra conceptul de cultură: 
umorul. Prezent într-o mai mare sau mai 
mică măsură pe tot parcursul acestei 
lucrări, mai ales în forma ironiilor, umorul 
este folosit în acest capitol pentru a arăta 

modul în care un eveniment în fapt banal 
poate primi semnificaţii diferite în funcţie 
de cunoştinţele comune membrilor unei 
societăţi. Exemplul ales este oferirea unui 
buchet cu patru flori soacrei tale, cu ocazia 
zilei de naştere... 

În ceea ce priveşte cunoştinţele ceva 
mai „ştiinţifice” expuse, metoda la care 
recurge Mihăileanu este de a porni de 
la nişte opinii avizate în domeniu, care 
apoi sunt discutate mai detaliat şi asupra 
cărora autorul se pronunţă în legătură cu 
validitatea lor, pornind parcă de la ideea 
exprimată astfel: „Cunoaşterea socială 
este făcută însă din aceste «păreri» şi din 
diferenţele dintre ele” (p. 43). De fapt, 
am putea să mergem chiar mai departe 
şi să afirmăm că acesta este cazul tuturor 
domeniilor cunoaşterii ştiinţifice, nu doar 
al ştiinţelor sociale.

Privirea antropologică şi contrucţiile 
Omului este titlul celui de-al treilea capitol, 
iar caracterul ştiinţific al lucrării începe să 
iasă la iveală (el se va manifesta de altfel 
din ce în ce mai pregnant de acum încolo). 
Autorul menţionează încă de la început 
un aspect fundamental: „Antropologia, 
ca demers sistematic, începe ca o privire 
a noastră, a occidentalilor, asupra lor, 
sălbaticii, primitivii, non-europenii.” (p. 47; 
sublinierile aparţin autorului). Dacă iniţial 
Celălalt era privit luând în considerare 
doar perspectiva occidentală, în timp se 
va acorda tot mai multă atenţie modului 
în care „nativul” vede lucrurile. Astfel, 
alături de observaţia participativă, postulat 
metodologic mai vechi, antropologii încep 
să accepte relativismul metodologic şi critica 
postmodernă2, dar şi să facă distincţia între 
etic şi emic. Prin urmare, abordării „din 
exterior” i se alătură una „din interior” pentru 
a creea o imagine cât mai completă asupra 

2 Ca o completare şi detaliere a ideilor 
expuse de Vintilă Mihăilescu în legătură 
cu diversele dezvoltări teoretice şi opţiuni 
metodologice postmoderne (şi nu numai), 
vezi Daniel David, Metodologia cercetării 
clinice. Fundamente, Iaşi, Editura 
Polirom, 2006, pp. 15-43.
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fenomenelor observate în comunitatea 
studiată. O altă dezvoltare metodologică 
recentă a antropologiei a fost şi modificarea 
raportului dintre holism şi individualism, 
respectiv dintre empirism şi raţionalism. 
Concluzia este că o cercetare validă şi 
valoroasă trebuie să recurgă atât la studierea 
individului ca agent al vieţii sociale, cât şi la 
privirea societăţii ca un întreg cu proprietăţi 
diferite de suma proprietăţilor indivizilor 
care o compun, respectiv la combinarea 
informaţiilor obţinute de la informatori cu 
observaţiile directe. 

Pentru a ilustra modul în care 
Occidentul îşi formează şi apoi îşi schimbă 
raportarea la Ceilalţi, Mihăilescu recurge 
la două categorii de argumente. Prima 
categorie o reprezintă datele provenite 
din studiile lui Jean Piaget referitoare la 
dezvoltarea cognitivă şi psihosocială a 
copilului şi astfel se invocă decentrarea 
copilului de pe perspectiva egocentrică şi 
trecerea spre cea a adultului. Deşi Piaget 
reprezintă o sursă bogată şi valoroasă de 
informare, autorul, care recurge chiar la a 
cita o lucrare proprie din anul 1978, pierde 
din vedere faptul că în 30 de ani psihologia 
a avansat şi omite să noteze rezultatele mai 
recente obţinute de continuatorii şcolii 
piagetiene3. De asemenea, în prezentarea 
dezvoltării morale a copiilor îi citează pe 
acelaşi Piaget şi pe Lawrence Kohlberg, 
nume de marcă în domeniu, dar „uită” să-şi 
susţină ideile şi prin luarea în considerare 
a lucrărilor unei alte reputate cercetătoare 
în domeniu, Nancy Eisenberg-Berg4. 

3 Pentru detalii, ca lucrări de sinteză, vezi 
H. R. Schaffer, Introducere în psihologia 
copilului, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 
2005, pp. 158-191, Debra Poole, Amye 
Warren şi Narina Nuñez, The Story 
of Human Development, Pearson 
Educational, Inc., Upper Saddle River, 
New Jersey, 2007, pp. 3-43 şi R. V. Kail, 
Children and Their Development, Prentice 
Hall, 2006, pp. 162-197.

4 Articolul care sintetizează cel mai bine 
contribuţia ei este Eisenberg-Berg, 

Cea de-a doua categorie de argumente 
care explică modul în care Occidentul 
s-a raportat la Ceilalţi la începuturile 
antropologiei ca ştiinţă se referă la 
considerarea punctului de vedere al celui 
privit. Aici Tzvetan Todorov este autorul a 
cărui contribuţie pare a fi cea mai apreciată 
de către Mihăilescu, pe bună dreptate de 
altfel. Dar din nou, alţi autori sau alte 
perspective nu sunt nici măcar aduşi/aduse 
în discuţie. E adevărat că e imposibil să iei 
în considerare într-un astfel de demers tot 
ceea ce s-a scris pe domeniu, dar consider 
că punctul de vedere al lui Larry Wolff5, 
percepţia in group-ului faţă de out group 
şi stereotipurile din psihologia socială6 sau 
studiile de imagologie şi imaginar social7 
ar fi adus o contribuţie relevantă. 

N. (1979). Development of Children 
Prosocial Moral Judgment. Developmental 
Psychology. 15. 2. 128-137.

5 Inventarea Europei de Est. Harta 
civilizaţiei în Epoca Luminilor, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2000. 

6 Tot ca lucrare de sinteză, vezi R. L. 
Atkinson, R. C. Atkinson, E. E. Smith 
şi D. J. Bem, Introducere în psihologie, 
Bucureşti, Editura Tehnică, 2002, pp. 
825-863.

7 Numărul studiilor pe această temă este 
foarte mare. Voi nota astfel doar câteva 
dintre referinţele bibliografice de la care 
se poate porni apoi spre construirea 
unei bibliografii specializate: Vesna 
Goldsworthy, Inventarea Ruritaniei. 
Imperialismul imaginaţiei, Bucureşti, 
Curtea Veche, 2002; Simona Corlan-
Ioan, Inventarea Africii Negre. Călătorii 
în imaginarul european al secolului al 
XIX-lea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
2001; Simona Nicoară, Istorie şi imaginar. 
Eseuri de antropologie istorică, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2000; Sorin Mitu, „De la «Imaginea 
Celuilalt» la geografiile simbolice: 
trasee metodologice”, în vol. Identitate 
şi alteritate, 3. Studii de istorie politică 
şi culturală, Cluj-Napoca, Presa 
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Partea legată de munca de teren 
este valoroasă mai ales prin reperele 
metodologice pe care le oferă, expunerea 
lor fiind realizată pe baza unor exemple 
mai grăitoare decât multe pagini teoretice. 
Per ansamblu, ideile expuse în acest 
capitol sunt destul de bine argumentate, cu 
excepţia celor câteva „scăpări” bibliografice 
deja notate.

Capitolul IV al cărţii se numeşte De la 
haos la ordine. Construcţii şi deconstrucţii 
antropologice şi tratează modalitatea în 
care indivizii ajung să aibă o anumită 
viziune despre lume. Discuţia se centrează 
mai ales în jurul categorizării8, respectiv 
al categoriilor majore cu care a operat 
antropologia de la apariţia ei ca ştiinţă şi 
până în prezent: economicul, politicul, 
religiosul, rudenia, genul şi socialul în 
sine. Toate aceste categorii sunt tratate 
in extenso, având mereu în minte faptul 
că nici o categorie nu este niciodată 
inocentă. Pentru a ilustra şi mai bine 
această idee, pe parcursul capitolului 
sunt tratate şi alte categorii, mai sensibile, 
precum rasa, tribul, etnia şi etnicitatea, 
dar sunt exemplificate şi unele „politici 
ale numirii”: orientalismul, balcanismul 
şi folclorismul. 

Multe dintre aspectele tratate sunt 
prezentate evolutiv, mai ales când este vorba 
despre modificări în teoriile şi postulatele 
antropologice „la modă” sau despre 
evoluţia ideilor în general. De asemenea, 
garnisirea prezentării cu exemple din 
lumea (deseori rurală) românească sporeşte 
gradul de aplicabilitate al cunoştinţelor 
expuse. Teoriile etniei şi etnicităţii sunt 
prezentate destul de bine, deşi se pot aduce 
unele completări listei autorilor citaţi, mai 
ales dacă luăm în considerare legăturile 

Universitară Clujeană, 2002, pp. 9-21; 
Mihaela Grancea, Introducere în istoria 
mentalităţilor colective şi a imaginarului 
social. Antologie, Sibiu, Editura Alma 
Mater, 2003.

8 Pentru detalii vezi H. R. Schaffer, op. cit., 
pp. 240-248.

extrem de complexe ale acestor concepte 
cu naţiunile şi naţionalismul9.

Discutând despre orientalism, autorul 
dă din păcate impresia că expune mai 
ales părerile altora. De exemplu, prezintă 
polemica Said-Huntington aşa cum s-a 
desfăşurat ea între cei doi, prin textele 
lor, dar prezintă şi criticile aduse unuia 
sau altuia de alţi autori tot prin cuvintele 
acestora din urmă. Astfel nu pare să aducă 
nici o contribuţie proprie în afara reunirii 
acestor opinii. Dacă scopul autorului a 
fost doar acela de a prezenta pe scurt şi 
de a ilustra câteva dintre concepţiile de 
bază ale unor construcţii teoretice precum 
orientalismul sau balcanismul, ceea ce 
probabil este cazul, atunci şi-a atins acest 
scop; dacă însă avea în vedere şi expunerea 
unor păreri proprii pe această temă, nu 
prea a reuşit, aceste păreri nefiind tocmai 
transparente.

Ultimul capitol, al cincilea, detaliază 
aspecte legate de Eroii eponimi ai 
antropologiei: Primitivul, Autohtonul 
şi Omul. Sub acest titlu care stârneşte 
interesul, dar este şi explicit în acelaşi 
timp, Mihăilescu analizează două teorii 
antropologice majore, pe care le califică 
drept „ideologii”: primitivismul şi 
autohtonismul. Astfel, din perspectiva 
ideologiei primitiviste, diferenţa este dată 
de „calitatea acestui timp care a trecut 
altfel pentru Ei – care au rămas Primitivi, 
adică la fel sau aproape la fel ca primii 
oameni, ca la originile omenirii – şi pentru 

9 Pentru clarificări terminologice şi 
mai multe informaţii pe această temă, 
vezi Anthony D. Smith, Naţionalism 
şi Modernism. Un studiu critic al 
teoriilor recente cu privire la naţiune şi 
naţionalism, Chişinău, Editura Epigraf, 
2002; Benedict Anderson, Comunităţi 
imaginate. Reflecţii asupra originii şi 
răspândirii naţionalismului, Bucureşti, 
Editura Integral, 2000; Ernest Gellner, 
Naţiuni şi naţionalism. Noi perspective 
asupra trecutului, Bucureşti, Editura 
Antet, 1997.
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Noi, care am evoluat, devenind Civilizaţi.” 
(p. 265) Acestei viziuni (neo)evoluţioniste 
i se opune ideologia autohtonistă, care 
valorizează mai ales spaţiul, văzut prin 
prisma diferenţelor şi particularismelor 
locale. Astfel, în locul unui „Primitiv generic 
al întregii omeniri” (p. 286) este valorizat 
„un Autohton particular al fiecărui popor” 
(p. 286; sublinierile aparţin autorului). Cea 
de-a doua parte a capitolului prezintă pe 
scurt trei concepţii majore asupra Omului: 
teoria psihanalitică, funcţionalismul şi 
structuralismul. 

Posibilele lipsuri ale argumentării lui 
Mihăilescu în acest capitol vin tot dinspre 
psihologie. În primul rând, acest capitol 
include multe discuţii despre limbă şi 
legătura ei cu diferitele popoare (printre 
conceptele vehiculate se numără şi cel 
de Volksgeist sau cel de cultură), dar din 
păcate sunt expuse doar părerile unor 
filosofi, respectiv ale unor antropologi, 
ignorându-se lucrări actuale de psihologie 
(cognitivă) – este amintit în treacăt doar 
Noam Chomsky, fără a se insista asupra 
lucrărilor sale. Deşi intenţia autorului 
este de a demonstra evoluţia ideilor 
legate de limbă şi de importanţa acesteia 
în antropologie, lipsa este totuşi marcantă: 
cititorul poate rămâne cu impresia că ideile 
prezentate ilustrează concepţiile ştiinţifice 
actuale.

În plus, şi în ultima parte a capitolului 
se remarcă aceeaşi tendinţă: din psihologie 
este expusă doar viziunea psihanalitică 
(cu a cărei viziune autorul chiar pare de 
acord, deşi în prezent ea nu mai reprezintă 
o opţiune validă nici la nivel teoretic, 
nici ca modalitate de intervenţie clinică), 
dând impresia că şi astăzi în psihologie 
se recurge tot la teoriile şi instrumentarul 
metodologic al primei jumătăţi a secolului 
XX! Nici urmă de psihologia cognitivă, 
lipsă cu atât mai mult de remarcat cu 
cât pe parcursul cărţii s-a amintit despre 
antropologia cognitivă, respectiv luând 
în considerare faptul că autorul este 
absolvent de psihologie... Aparent el nu 
şi-a îmbogăţit instrumentarul teoretic 

şi metodologic decât în ceea ce priveşte 
disciplina pe care o predă (ceea ce nu i-ar 
acorda dreptul de a se lansa în schematizări 
ale altor ştiinţe).

De asemenea, ar fi fost utilă o 
concluzie generală, care să reunească 
cele „cinci introduceri”, chiar dacă 
autorul le-a considerat (şi construit) ca 
fiind independente una de cealaltă. În 
forma actuală finalul cărţii este prea 
abrupt, lăsând cititorul puţin confuz 
după multitudinea de teorii prezentate în 
ultimul capitol.

Bibliografia extinsă pe 15 pagini repară 
o parte din aceste lipsuri, căci aceasta 
cuprinde autori precum: Sorin Antohi, 
Roland Barthes, Roger Bastide, Lucian 
Blaga, Lucian Boia, Emile Durkheim, 
Mircea Eliade, Evan Evans-Pritchard, 
Michel Foucault, Sigmund Freud, 
Ernest Gellner, Carlo Ginzburg, Samuel 
P. Huntington, Mihail Kogălniceanu, 
Lawrence Kohlberg, Jean de La Bruyère, 
Edmund Leach, Claude Lévi-Strauss, 
Marcel Mauss, Marianne Mesnil, Jean 
Piaget, Constantin Rădulescu-Motru, 
Paul Ricoeur, Edward W. Said, Herbert 
Spencer, Henri H. Stahl, Tzvetan Todorov, 
Maria Todorova, Arnold Toynbee, Mircea 
Vulcănescu sau Max Weber. După cum 
se poate observa este o listă bibliografică 
ce cuprinde nume mari din domenii 
variate, incluzând şi perspective naţionale 
multiple. Astfel, autorii români sunt destul 
de bine reprezentaţi şi stau alături de nume 
sonore din Franţa, Marea Britanie, S.U.A. 
sau Bulgaria. 

În concluzie, cartea Antropologie. 
Cinci introduceri a lui Vintilă Mihăilescu 
reprezintă o sursă de informare valoroasă 
pentru orice cercetător al ştiinţelor sociale. 
Tematica abordată, precum şi reperele 
metodologice expuse legitimează calitatea 
de introducere în domeniul antropologic 
a acestui volum (nu am deloc intenţia 
ca prin această afirmaţie să sugerez vreo 
posibilă conotaţie negativă – dimpotrivă, 
de multe ori introducerile sunt mai greu 
de scris decât lucrările mai „specializate”). 
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În plus, umorul, exemplele oferite şi 
aplicarea conceptelor la spaţiul românesc 
pot reprezenta o motivaţie destul de 

consistentă pentru a parcurge volumul în 
întregime. 

Mihaela Mehedinţi

Dominique Lestel, Originile animale ale 
culturii, Traducere din limba franceză de 
Costin Popescu, Editura Trei, Bucureşti, 
2004, 335 pagini.

Puţine sunt cărţile (şi autorii) care 
reuşesc să exprime şi să explice lucruri 
complicate într-un limbaj accesibil şi 
pentru persoanele fără cunoştinţe de 
specialitate într-un anumit domeniu. 
Cartea de faţă, apărută la Paris, Editura 
Flammarion, în anul 2001, sub titlul Les 
origines animales de la culture, reuşeşte 
să facă acest lucru, probabil şi datorită 
autorului, reputat filosof şi etnolog. În plus, 
Lestel desfăşoară activităţi 
didactice, fiind titularul unui 
curs de ştiinţe cognitive la 
Şcoala Normală Superioară, 
dar este şi cercetător asociat al 
Muzeului de Istorie Naturală, 
sfera sa de interes fiind 
ecoantropologia. 

După cum menţionam şi 
mai sus, cartea se remarcă 
prin claritatea exprimării 
ideilor, fapt care se datorează 
cel puţin în parte activităţii 
didactice pe care Lestel o 
desfăşoară. De asemenea, 
introducerea care precedă 
cele şase capitole ale cărţii, precum şi 
numeroasele exemple oferite de-a lungul 
întregului volum sunt subsumate aceluiaşi 
scop al asigurării comprehensiunii ideilor 
prezentate. Astfel, în Introducere sunt 
prezentate ideile de bază ale cărţii, idei ce 
vizează o perspectivă (relativ) nouă şi cu 
siguranţă contraintuitivă asupra relaţiei 
dintre două reprezentări: cea asupra 

***

naturii şi a lumii animale, respectiv cea 
asupra fenomenelor culturale. În acest 
context, autorul opune viziunea tipică, 
conform căreia natura şi cultura sunt 
incompatibile, uneia mai diferenţiate, 
care vede în manifestările culturale umane 
doar un caz specific al unui fenomen mai 
larg, şi nu manifestarea exhaustivă a 
acestuia. Avându-şi originile în studiile 
de primatologie şi găsindu-şi argumente 
în cercetările de tip evoluţionist, viziunea 
lui Lestel consideră astfel că prin cultură 
trebuie să înţelegem „un fenomen intrinsec 
viului” (p. 11) şi „care se răspândeşte prin 
transmitere socială”1 (p. 13). După cum 
remarcă autorul, un studiu care să vizeze şi 

cultura animalelor domestice, 
nu doar manifestările feno-
menului cultural în sălbăticie, 
ar putea scoate la iveală 
informaţii foarte interesante. 
Dar un astfel de demers 
ar fi destul de extins şi cel 
mai probabil ar ajunge să se 
concretizeze într-un volum 
separat de cel de faţă.

Primul capitol, De la 
animalele-maşini la animalele 
culturale, reprezintă prima 
dovadă că avem de-a face 
cu o carte serioasă şi bine 
argumentată şi nu doar cu 

un eseu, după cum îşi apreciază Lestel 
volumul, dovedindu-se puţin prea 
modest. Astfel, în acest capitol sunt 
prezentate liniile generale în care au fost 
conceptualizate animalele de-a lungul 

1 Am preferat să păstrez limbajul utilizat 
de autor, pentru a nu denatura în vreun 
fel opiniile acestuia. 
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timpului, de la Descartes până la etologia 
cognitivă contemporană, exemplele oferite 
demonstrând o cunoaştere detaliată a 
acestor sisteme teoretice. Această trecere 
în revistă nu este exhaustivă, după cum 
avertizează însuşi autorul, ci are mai 
degrabă rolul de a evidenţia modificările 
apărute progresiv, concomitent cu celelalte 
evoluţii ştiinţifice şi filosofice din ultima 
jumătate de mileniu. Cea mai importantă 
astfel de evoluţie se dovedeşte a fi chiar 
cea surprinsă în titlu: de la a fi văzute ca 
simple maşini, care reacţionează în moduri 
limitate şi prestabilite, automatizate la 
anumiţi stimuli, animalele au ajuns să fie 
considerate subiecţi inteligenţi, creatori de 
cultură şi capabili de a comunica printr-un 
limbaj care ne este, încă, inaccesibil. 

Prin urmare, originile animale ale 
culturii devin de netăgăduit, o idee centrală 
fiind aceea că nu trebuie să considerăm 
cultura umană2 drept etalon, culturile 

2 Am utilizat forma singulară a cuvântului 
„cultură” pentru a evidenţia cât mai bine 
opoziţia, reală sau nu, dintre manifestarea 
fenomenului la oameni, faţă de animale. 
Nu trebuie pierdute însă din vedere 
nenumăratele sensuri pe care acest 
termen le are, precum şi faptul că din 
multe puncte de vedere putem vorbi de 
o multitudine de culturi ale oamenilor. 
Există astfel o cultură occidentală şi una 
asiatică, un tip de cultură individualist 
şi un altul colectivist sau chiar culturi 
organizaţionale, ca să dau doar câteva 
exemple. Pentru primele două forme de 
opoziţii notate, studiile de sociologie şi 
psihologie din ultimii ani oferă informaţii 
din ce în ce mai detaliate, iar ca punct de 
pornire pentru un studiu mai detaliat al 
culturii organizaţionale recomand cărţile 
Sofiei Chirică, Psihologie Organizaţională. 
Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-
Napoca, Casa de Editură şi Consultanţă 
Studiul Organizării, 1996, respectiv 
Inteligenţa organizaţiilor: Rutinele şi 
managementul gândirii colective, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2003.

animale(lor) fiind doar diferite şi nu 
calitativ inferioare celei umane. După cum 
s-a putut probabil observa deja, Lestel îşi 
contruieşte foarte bine argumentaţia. Poate 
că totuşi ar fi meritat puţină atenţie şi unele 
tipuri speciale de interacţiune om-animal 
care ar putea avea (şi uneori au) anumite 
implicaţii şi efecte asupra culturilor umane 
şi animale. Mă refer în special la utilizarea 
animalelor în laboratoarele de cercetare 
şi la consecinţele acesteia: progresul şi 
îmbogăţirea produselor culturii umane, 
producerea/apariţia unor comportamente 
uneori necaracteristice unei anumite 
specii de animale sau chiar modificarea 
unor specii prin intermediul ingineriei 
genetice.

Al doilea capitol, intitulat Medieri 
ale acţiunii la animale, tratează unul 
dintre cele mai importante aspecte ce 
ţin de cultură, fie ea umană sau animală: 
uneltele. Considerată multă vreme un 
atribut specific uman, utilizarea uneltelor 
se dovedeşte a fi însă mult mai răspândită 
decât ne-am aştepta. Astfel, mai mult de 
o sută (!) de animale utilizează unelte, 
în moduri mai simple sau mai elaborate, 
cimpanzeii recurgând chiar şi la plante 
medicinale pe care şi le autoadministrează 
pentru a-şi trata anumite disfuncţii.

Este aproape un truism faptul că modul 
de definire a uneltelor restricţionează sau 
măreşte foarte mult aria de instrumente 
şi de utilizări luate în considerare ca 
aparţinând culturii animale. Astfel, unii 
cercetători consideră cuiburile păsărilor 
ca fiind unelte, în timp ce alţii nu au 
aceeaşi părere. Lestel este de acord cu 
prima categorie de cercetători, cu atât 
mai mult cu cât unele cuiburi (cele cu 
leagăn ale unor păsări din Noua Guinee) 
sunt extrem de complicate şi complexe. 
La fel, şi utilizarea uneltelor poate deveni 
extrem de specializată. Un exemplu 
destul de cunoscut, prin mediatizarea de 
care se bucură, este cel al cimpanzeilor, 
care utilizează doar ramuri cu o anumită 
formă pentru pescuitul furnicilor, deşi 
modalităţile de a le extrage pe acestea 
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sunt multiple şi chiar ingenioase. Spartul 
nucilor este o altă activitate care necesită 
unelte a căror utilizare este flexibilă şi 
inteligentă: doar pietre de o anumită formă 
pot juca rolurile de „ciocan”, respectiv de 
„nicovală”, modul de lovire fiind şi el 
foarte important. Toate aceste exemple, 
precum şi altele oferite de autor în acest 
capitol, dar nemenţionate aici, nu fac 
decât să atenteze o dată în plus la vechile 
credinţe şi convingeri care plasau omul pe 
o treaptă de evoluţie net distinctă de cea 
a animalelor3. Mai ales din acest motiv, 
oamenii de ştiinţă adevăraţi, pentru care 
cunoaşterea transcende micile veleităţi 
specific umane, dar şi persoanele fără 
prejudecăţi de o anumită factură vor 
aprecia această carte la adevărata ei 
valoare. 

Cel de-al treilea capitol, Animale 
culturale, îmbogăţeşte şi mai mult 
informaţiile de care beneficiem în urma 
lecturii acestei cărţi. Astfel, pornind de 
la observaţia că nici o utilizare de unelte 
nu este identică la toate populaţiile de 
cimpanzei (ceea ce ar conduce la ideea de 
cutume sociale), Lestel notează cele şase 
criterii minimale pe care trebuie să le 
îndeplinescă o cultură4: „trebuie să apară 
comportamente noi, aceste comportamente 
trebuie să se propage în cadrul grupului 
de la iniţiator, trebuie să fie standardizate, 
trebuie să dureze şi trebuie să fie difuzate 
prin intermediul unor autentice tradiţii.” 
(p. 100; sublinierile aparţin autorului). 
De multe ori, unele unelte ajung să fie 
utilizate de un singur individ pentru a 
soluţiona o anumită problemă într-un 
context dat, pentru ca mai apoi, odată cu 

3 Nu trebuie pierdut din vedere faptul 
că omul şi cimpanzeul împărtăşesc 
aproximativ 98 % dintre gene, diferenţele 
fiind date nu atât de genom, cât mai ales 
de expresia genică, de măsura în care 
genele se exprimă. 

4 Din nou, consider că exprimarea autorului 
redă cel mai bine ideea ce se doreşte a fi 
comunicată.

multiplicarea situaţiilor şi contextelor de 
utilizare la acelaşi individ, uzul uneltei să 
se generalizeze în cadrul grupului, prin 
transmitere socială. 

Dar nu doar unele comportamente 
ale cimpanzeilor îndeplinesc criteriile 
necesare pentru a putea vorbi de o cultură, 
alte exemple fiind cele ale piţigoilor 
britanici care au învăţat să deschidă sticle 
de lapte, ale macacilor care au început să-
şi spele cartofii înainte de a-i mânca, unele 
comportamente învăţate ale şobolanilor, 
ale furnicilor, ale păsărilor sau ale 
mamiferelor marine. Din nou, exemplele 
denotă cunoştinţe extinse de etologie şi 
susţin ideea că putem vorbi doar de o 
specificitate a culturii umane, nu de un 
caracter special al acesteia. 

În această ordine de idei se înscrie şi 
conceptul de coevoluţie genă-cultură, care 
se referă la modul de transmitere culturală 
întâlnit frecvent în lumea animală: în 
timp, genele unei specii ajung să aibă 
legătură şi cu comportamentele culturale 
ale acelei specii. O dată în plus, autorul 
ajunge astfel să afirme originea comună 
a culturilor animală şi umană, aducând 
un nou argument pentru ideea de bază a 
cărţii. De obiectat ar fi faptul că există un 
pericol destul de mare al acestui mod de 
a prezenta lucrurile, pericol care constă 
în tendinţa de a supralicita manifestările 
culturale specifice anumitor specii de 
animale. Această ameninţare pare a fi 
cauzată de noutatea (şi, am putea spune, 
chiar curajul) abordării lui Lestel, noutate 
care atrage după sine şi o motivaţie sporită 
de a-i convinge pe cei cu păreri diferite de 
justeţea propriului punct de vedere. 

Un alt aspect problematic al culturii, 
dar relevant şi din punctul de vedere al 
diferenţelor om-animal, este comunicarea. 
Aceasta este analizată în capitolul patru, 
care poartă titlul Ce spun animalele şi cui? 
Paradoxuri şi complexităţi ale comunicării 
animale. Nici acum autorul nu se 
dezminte, căci, o dată în plus, ne arată 
că noi, oamenii, nu suntem chiar aşa de 
speciali şi de deosebiţi pe cât ne-ar plăcea 
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să ne considerăm. Astfel, şi animalele 
comunică, nu neapărat mai simplu şi 
mai puţin eficient decât noi, putând fi 
capabile chiar de umor. De asemenea, 
Lestel evidenţiază şi dimensiunea ludică 
pe care o capătă uneori comunicarea în 
cadrul unor specii de animale, precum şi 
faptul că nici comportamentele artistice 
sau estetice nu le sunt străine (exemplele 
variază de la cântecul păsărilor la dans 
sau chiar pictură). Toate acestea aduc 
noi argumente în favoarea complexităţii 
lumii animale, pe care cititorul, pus în 
faţa informaţiilor oferite, nu poate să nu o 
remarce şi să nu se lase convins. 

Dar Lestel nu omite nici diferenţele 
dintre om şi animal în ceea ce priveşte 
comunicarea, cea mai importantă astfel de 
diferenţă fiind faptul că omul este capabil 
să rezolve probleme pe care le produce 
el însuşi şi care nu au nici o legătură 
cu supravieţuirea sa. Aceasta este una 
dintre trăsăturile de bază ale cercetării 
ştiinţifice, de exemplu, dar mai ales ale 
creaţiei artistice. Una dintre concluziile 
capitolului este astfel cea că nu putem 
vorbi de comunicare şi comportamente 
artistice doar la specia umană, că ele există 
şi la unele animale, doar că sunt diferite de 
ale noastre (din nou, cuvântul-cheie este 
„diferit”). Ţinând cont de faptul că una 
dintre caracteristicile comportamentului 
cultural este şi comunicarea (aspect pe 
care de altfel autorul îl notează), Lestel ar 
fi putut extinde puţin aria de exemplificări 
pentru a include şi comunicarea 
interspecifică. Dar probabil că aceasta ar 
fi presupus şi un număr mult mai mare de 
pagini ale cărţii...

Animalul ca subiect continuă inves-
tigaţiile (bibliografice) realizate de Lestel. 
Acest capitol ridică o altă problemă 
importantă din punctul de vedere al culturii, 
şi anume măsura în care unele animale au 
conştiinţă de sine, subiectivitate5. Pentru 

5 Ideea conform căreia este posibil ca 
animalele să aibă conştiinţă de sine 
este unul dintre aspectele cele mai 

a nu exista neînţelegeri, trebuie menţionat 
că prin animal ca subiect Lestel înţelege 
aptitudinea de autoreprezentare în prezent, 
trecut şi viitor, de elaborare de strategii de 
comunicare intra- şi interspecifice, cu alte 
cuvinte, capacitatea de a demonstra atât 
inteligenţă, cât şi conştiinţă de sine. Şi 
aceasta reprezintă o direcţie relativ nouă 
în cercetările care vizează animale, dar 
mai ales în ceea ce priveşte simţul comun, 
căci suntem tentaţi să vedem animalele 
mai degrabă ca obiecte de studiu decât ca 
entităţi capabile să-şi dea seama de ceea ce 
li se întâmplă. Probabil că motivul pentru 
care oamenii persistă în a avea o asemenea 
opinie este acela că, pentru a putea fi siguri 
de subiectivitatea animalelor, ar trebui să 
avem acces la reprezentările colective ale 
speciei. Şi cum acest lucru este (încă) 
imposibil de realizat, tindem să credem că 
doar oamenii pot fi consideraţi ca deţinând 
conştiinţă de sine. Dar, după cum notează 
Lestel, nu fără a elimina complet posibilele 
controverse, „animalul este subiect pentru 
că desfăşoară un mod de existenţă care îi 
dezvăluie receptivitatea la semnificaţii 
inteligibile în acelaşi timp în care el însuşi 
creează semnificaţiile la care reacţionează 
în mod inteligent.” (p. 230) Trebuie notat 
însă şi faptul că foarte probabil va mai 
dura mult până când să se ajungă la un 
consens între specialişti în ceea ce priveşte 
subiectivitatea animalelor, căci fenomenul 
conştiinţei şi variatele sale manifestări nu 
sunt încă pe deplin înţelese nici măcar la 
oameni. 

Ultimul capitol, Spre o etnografie a 
lumilor animale, vine ca o încununare a 
întregului demers argumentativ al cărţii. 
Astfel, pe baza unor exemple care fac 

importante care se iau în considerare de 
către organizaţiile non-guvernamentale 
care militează pentru stoparea suferinţei 
la care sunt supuse animalele. Vezi, 
de exemplu, documentarul Earthlings, 
disponibil pe http://www.ecomagazin.
ro/video-cruzimea-oamenilor-fata-de-
animale-earthlings/.
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cinste muncii unor etologi, Lestel arată că 
animalele sunt capabile de comportamente 
pe care (din nou) le consideram ca fiind 
exclusiv umane. Astfel, cimpanzeii şi/
sau macacii manifestă uneori altruism, 
prietenie, compasiune, empatie sau 
grijă faţă de celălalt. Probabil că astfel 
de comportamente se regăsesc şi la alte 
animale (de exemplu, la elefanţi), dar 
autorul nu a dorit să insiste pe acest 
aspect. Pornind de la faptul că, în viziunea 
cognitiviştilor, animalul se defineşte prin 
faptul că „îşi planifică acţiunile, produce 
reprezentări ale mediului înconjurător, ale 
lui însuşi şi ale celorlalţi, [şi] acţionează în 
funcţie de ele” (p. 278), Lestel susţine că, 
pentru o cât mai bună comprehensiune a 
fenomenului cultural în lumea animală, 
este nevoie de o adevărată etnografie a 
acesteia. Doar astfel vom putea aprecia la 
adevărata ei valoare complexitatea viului. 
Şi doar pe această cale vom înţelege şi ne 
vom putea convinge de faptul că distincţia 
între om şi animal nu este identică cu 
aceea între natură şi cultură. 

Concluziile cărţii se impun astfel logic 
şi aproape de la sine, graţie arhitecturii 

cărţii: omul nu este calitativ superior 
animalelor datorită culturii, cât posedă o 
exprimare culturală diferită de a acestora. 
De asemenea, nici faptul că omul posedă 
conştiinţă de sine nu demonstrează fără 
echivoc că el ar fi singura fiinţă culturală 
de pe Terra, căci, după cum am văzut 
deja, şi unele animale pot fi considerate 
subiecţi. În aceasta, consideră Lestel, 
constă revoluţia etologiei contemporane.

Referinţele bibliografice de la finalul 
cărţii, confirmă, dacă mai era nevoie, 
impresia produsă asupra cititorului 
de lectura acestei cărţi: autorul ei 
posedă vaste cunoştinţe, atât teoretice, 
cât şi metodologice, de filosofie, 
etologie, psihologie cognitivă, genetică, 
antropologie, sociobiologie, primatologie, 
etnologie şi etnografie. Prin urmare, atât 
datorită calităţii informaţiei, cât şi a 
modului în care aceasta este expusă, nu 
pot decât să recomand cu căldură această 
carte tuturor celor care vor să înţeleagă 
ceva mai bine fiinţele care ne înconjoară 
şi, de ce nu, să devină puţin mai înţelepţi.

Mihaela Mehedinţi

***


