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„Pour l’abattage (...) des bovins, les 
bêtes sont disposées en fille indienne; le 
couloir d’amenée, à peine plus large qu’un 
animal, les empêche ainsi de tourner. 
Elles sont conduites une à une dans la 
piège dont la porte arrière, à mouvement 
vertical, s’abat pour isoler la victime de 

ses congénères et empêcher toute tentative de recul. Le tueur surplombe l’animal 
de manière à pouvoir lui appliquer le pistolet avec facilité et sécurité. Le pistolet dit 
«d’assomage» est une sorte de bâton métallique court chargé d’une cartouche (sans 
balle) déclenchant une pointe d’acier d’une dizaine de centimètres de longueur qui 
perfore le cerveau et ressort immédiatement. Une fois l’instrument bien calé sur 
le front d’animal – qui bouge la tête – l’ouvrier presse la détente; le boeuf tombe 
instanétement. La cloison latérale gauche du piege bascule le laissant a’affaler 
quelques dizaines de centimètres plus bas sur un sol plat. Il s’agite, mais ne mugit 
pas, ses mouvements n’étant que réflexes nerveux; à ce moment précis, il y a mort 
cérébrale de l’animal qui n’est donc plus conscient. Un jonc est ensuite enfoncé 
dans le trou laissé par la pointe du pistolet; le but est de détruire la moelle épinière 
pour annihiler toutes convulsions clonique qui seraient dangereuses pour les 
ouvriers. L’animal est alors saigné – la saignée consiste à percer la veine jugulaire, 
(...) – puis suspendu par une patte arrière à la chaîne de dépeçage qui commence 
immédiatement”1. Astfel mor vitele în abatoarele Corbas de lângă Lyon.

Dar să vedem cum mor porcii într-o comunitate rurală din România: 
„Apăi prima dată când am înjunghiat porcu’... apăi ştii cum îi? Că şi aice la 

noi, la Feiurd să practică treaba asta: zâce că să prindă curaj măcelaru’, s-adună 

1 Jean-Christophe Vincent, La mise à mort des animaux de boucherie: un révélateur des 
sensibilités à l’égard des bêtes à l’époque contemporaine, dans „Cahiers d’histoire”, Tome 
XLII, 1997, no. 3-4, p. 617.
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oamenii în casă, dimineaţa când să taie porcu’, doi-trei inşi acolo, depinde cât îi 
porcu’ de mare şi să pune un pahar de ţuică. Zâce: «Să aibă curaj măcelaru’ şi să fie 
într-un ceas bun!»; cu slănina, cu ce vom face astăzi... cam aşa, cu slănina se zice 
pe aici pe la noi. Şi... am ieşit afară, am pus frânghia; socru-meu mi-o explicat cum 
să procedează, şi cum să ţine, şi cum... Şi am trecut în poziţia măcelarului, deci 
frânghia la porc să pune în piciorul drept din faţă şi dacă porcu-i mare, în jur la două 
sute de kile, o sută optzăci, şaizăci, da’ îi puternic aşa, să vede pe el că e... să pune 
şi frânghie în spate, la piciorul din spate (...) tăt la dreptu’ că în momentu’ cînd eşti 
în partea stângă a porcului şi vrei să-l răstorni, trag amândoi simultan şi porcu’ să 
răstoarnă pe partea dreaptă. Măcelaru’ vine în faţă, prinde picioru’ stâng a porcului, 
care n-are frânghie că frânghia-i pă dreptu’. Deci prinde ăla, pune genunchele stâng 
pe gâtu’ porcului. Călcâiu’ cu cizmă, că la noi cu cizme de cauciuc, sau mă rog, de 
piele, şi cizma i-o pune aicea, împinge bărbia porcului în spate ca să-l ţână fix, cât 
de cât. Şi picioru’ stâng, că de aia zâce că picioru’ stâng e a măcelarului, ala îl ţine 
măcelaru’; picioru’ drept de jos, fiind în frânghie să dă-n diagonală la picioru’ drept 
de sus şi să înfăşoară cam o dată de două ori pe după picior, întins, şi atuncea să 
cam ţâne singur porcu’, deci unu’ sângur îl poate ţine, numa’ la aruncat jos trebe doi. 
Măcelaru’, adică eu, am învăţat de la socru-meu: «Mă, înţepi, tai, scoţi cuţitu’ şi-l pui 
jos». Zice: «Nu stai călare pe porc cu cuţitu-n mână, însamnă că eşti un criminal!» 
Deci ai făcut înjunghietura care este necesară, imediat la locu’ ştiut, aicea la gât, ai 
pus cuţâtu’ jos, aştepţi porcu’ să-şi dea sângele şi să termină”.

Pentru început, să ne oprim asupra acestor două texte. Ce au ele în comun? Doar 
faptul că narează modul în care sunt ucise, în două societăţi diferite, animalele 
domestice. Am pus aceste texte faţă în faţă tocmai pentru a sublinia contrastul dintre 
modalităţile de mis à mort a animalelor domestice. Dar, privind mai de aproape 
lucrurile, se va putea obiecta că dacă într-un caz ni se descrie modul în care sunt 
ucise rumegătoarele mari, în celălalt caz avem de-a face cu mai micul omnivor care 
tot în abatoarele moderne este ucis altfel2. Sau, şi mai pertinent, ni se va opune faptul 
că dacă primul text este un produs ştiinţific, o naraţiune a unui etnolog, celălalt text 
este produs de un sacrificator ţăran, deci materie primă pentru etnolog. 

Dar, imaginea pe care vreau să o sugerez este o metaforă, o metaforă a evoluţiei 
morţii animale într-o societate, cea românească, unde încetul cu încetul, cum s-a 
întâmplat şi în Franţa, atitudinile în faţa morţii animale se schimbă, odată cu evoluţia 
generală a societăţii. Astfel încât uciderea porcului în gospodărie o să devină o 
amintire tocmai bună pentru a fi culeasă de etnologii avizi de „atitudinile arhaice 
din societatea noastră”. Nu suntem încă în acel punct.

Dar, dacă noi înşine privim mai de aproape cele două „recit de mort” nu putem 
să trecem peste cele două atitudini fundamentale care răzbat din ele: pe de o parte 
textul etnologului francez, atât de atent la suferinţa animală, care încearcă să fie 
mininizată la maxim în practicile de ucidere a animalelor în abatoarele moderne; 

2 Vezi Florence Burgat, L’animal dans les pratiques de consommation, P.U.F., Paris, 1995, 
p. 71-72.
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iar pe de altă parte textul atât de precis din punct de vedere tehnic şi atât de neutru 
din punct de vedere afectiv al sacrificatorului ţăran. Această diferenţă de ton poate 
să rezulte şi din faptul că primul text priveşte moartea din exterior am putea spune, 
în vreme ce al doilea – din interior; dar, fără îndoială, atitudinile fundamentale 
în faţa morţii animale sunt diferite în mediul cultural în care s-a format şi în care 
lucrează Jean-Pierre Vincent de cele în care a trăieşte, şi de Crăciun „taie porci”, 
„badea Cornel”. 

Şi totuşi, între cele două atitudini, atât de diferite, există o legătură directă: 
şi în Occident, atitudinea ţăranului nostru era normală cu un secol în urmă, iar 
în România, abatoarele care respectă „normele CE” devin tot mai numeroase şi 
sacrificiul porcului în goaspodăria ţărănească tot mai greu de tolerat. Ceea ce vom 
încerca să surprindem în paginile care urmează este tocmai evoluţia de la a doua 
atitudine în faţa morţii animale către prima.

1. Sistemul domesticator occidental

Sistemul domesticator occidental3 se caracterizează printr-o „hiérarchisation des 
animaux domestiques en plusieurs catégories distinctes, faisant objet d’un traitement 
inégal”4. Astfel, acesta ar împărţi animalele domestice în două mari categorii:

1.  Animalele cu rol auxiliar crescute în imediata apropiere a casei: calul, boul de 
muncă, câinele şi porcul.

2.  Animalele crescute în colectivităţi şi care nu întreţin aceleaşi relaţii privilegiate 
cu omul ca şi cele din prima categorie: rumegătoarele mari şi mici şi păsările de 
curte.

Această situaţie este valabilă grosso-modo în societăţile ţărăneşti europene. 
Conceptul, după noi, poate fi aplicat şi la comunitatea pe care o studiem5, cu o 
mică rectificare. Dacă animalele din primul grup au drept caracteristică definitorie 
o puternică legătură afectivă între crescător şi animal, atunci aici îşi găseşte un loc 
natural şi vaca, care în zonă este crescută în fiecare gospodărie în număr restrâns. 
De menţionat că boul de lucru a dispărut din zonă de la mijlocul secolului trecut, 
locul lor fiind luat de cai. În ciuda variatelor utilizări economice, cu toate aceste 
animale omul întreţine relaţii apropiate, relaţii care sunt însă mulate pe structurile 
de gen: creşterea şi utilizarea economică a calului este o afacere strict masculină, pe 
când porcul (cu excepţia momentului final al uciderii) una feminină; în societatea 

3 Imprumutăm sintagma de la Jean-Pierre Digard, L’Homme et les animaux domestiques. 
Anthropologie d’une passion, Fayard, Paris, 1990, p. 176-179 şi cap. XI: „Un cas parmi 
d’autres: le sistème domesticatoire occidental”; Jean-Pierre Digard, Les Français et leurs 
animaux, Fayard, Paris, 1999, p. 13-18.

4 Jean-Pierre Digard, L’Homme et les animaux domestiques. Anthropologie d’une passion, 
Fayard, Paris, 1990, p. 225.

5 Toate referirile la material de teren au rezultat dintr-o cercetare în curs de desfăşurare în 
satul Feiurdeni, comuna Chinteni, judeţul Cluj. 
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ţărănească din România câinele este asociat bărbatului iar pisica femeii, pe când 
vaca pare să fi găsit justa cale de mijloc dintre masculin şi feminin.

În Europa pre-industrială, relaţiile om-animal sunt forjate de creştinism care 
susţine supremaţia absolută a omului. Animalul este conceput doar ca subaltern 
şi eventual inamic al omului iar uciderea sa nu ridică nici un fel de probleme de 
natură etică6. Este normal să ucizi boi, crede în secolul al XVII-lea arhiepiscopul 
King, pentru a hrăni „un animal mai nobil”7, care este evident: omul. 

Chiar şi în aceste condiţii, lucrurile par a fi puţin mai complicate. De exemplu, în 
Evul Mediu Occidental animalul a putut fi subiect juridic cu parte întreagă, dovadă 
procesele animalelor cărora Michel Pastoureau le le regăseşte urmele în arhivele 
occidentale de la mijlocul secolului al XIII-lea până către sfârşitul secolului 
al XVI-lea8. Iar animalul vedetă al acestor procese este... porcul, care acuzat de 
omucidere9, este judecat de autoritatea laică, condamnat şi executat în piaţa publică. 
De ce tocmai porcul? Pentru că, susţine Michel Pastoureau, în Evul Mediu occidental 
dintre animalele domestice suidele sunt cele mai numeroase, apoi porcul este crescut 
în semi-libertate şi, în sfârşit, dintre toate animalele porcul era considerat cel mai 
asemănător omului, este sosia sa animală10 

2. Naşterea unei noi sensibilităţi faţă de animale

Atunci când în Occidentul secolului al XVIII-lea va lua naştere o nouă sensibilitate 
faţă de natură (atât de bine descrisă pentru Anglia de Keith Thomas) şi implicit faţă 
de animalele domestice, în lumea elitelor va irumpe un fenomen dintotdeauna 
tolerat: cruzimea faţă de animale. Ceea ce fusese până atunci licit şi normal, devine 
dintr-o dată condamnabil şi greu de tolerat. Disconfortul pe care astăzi îl resimţim 
cu toţii în faţa unor imagini care prezintă uciderea porcului, varianta ţărănească, 
vin tocmai din această nouă sensibilitate amorsată în secolul al XVIII-lea. Cum să 
nu te indignezi azi citind despre practicile din Anglia vremurilor trecute, cum ar 
fi uciderea lentă? „Pour rendre la viande blanche, on ouvre la gorge des veaux, et 
parfois des agneaux, de manière à faire couler leur sang; puis on ferme la plaie et 
on laisse traîner l’animal un jour encore”11. Dar, la observatorii noştri violenţa faţă 

6 Éric Baratay, L’anthropocentrisme du christianisme occidental, în Boris Cyrulnik (sous la 
direction de...), „Si le lions pouraient parler. Essais sur la condition animale”, Gallimard, 
Paris, 1998, p. 1427-1449.

7 Pentru rădăcinile teologice ale atitudinii de superioritate a omului faţă de animale în 
Anglia premodernă vezi Keith Thomas, Dans la jardin de la nature. La mutation des 
sensibilities en Angleterre à l’epoque moderne, Gallimard, Paris, 1985, cap. I, p. 19-61; 
pentru citatul de faţă vezi pagina 24.

8 Michel Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Seuil, Paris, 2004, 
p. 32.

9 Majoritatea acestor procese au în vedere porci care ucid copii.

10 Michel Pastoureau, op. cit., p. 42-44.

11 Keith Thomas, op. cit., p. 122.
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de animale este întotdeauna violenţa altora, a continentalilor pentru englezi sau 
a maselor ţărăneşti pentru toată lumea cultă. Pentru că această nouă sensibilitate 
difuzează greu în toate corpurile sociale, astfel încît, cum spuneam, şi astăzi, în 
lumea ţărănească europeană regăsim atitudini faţă de animalele domestice, unde 
violenţa are un rol bine definit. Şi mă gândesc aici la societatea ţărănească din 
România, unde violenţa a continuat să rămână un mijloc pedagogic prin excelenţă: 
cum să-ţi impui autoritatea în faţa unui cal, dacă nu prin violenţă? Sau a unui copil? 
Sau a unei soţii? Pentru că, din experienţa mea, chiar dacă există multă violenţă 
rurală, de fapt violenţa gratuită şi patologică este rară şi condamnată. Dar şi aşa, s-ar 
putea scrie cărţi frumoase despre violenţa ţărănească în România contemporană.

Începând cu secolul al XVIII-lea ţăranii vor fi constant acuzaţi de violenţă 
împotriva animalelor domestice. Nimic nu poate fi mai rău decât modul în care, 
uneori, ţăranul îşi tratează semenul animal. Am putea crede că între crescătorul de 
animale şi animalele pe care le creşte există o ură perpetuă. 

Dar, observatorii mai atenţi ai lumii ţărăneşti, nu au întârziat să descopere 
puternicele relaţii de afectivitate care se ţes între om şi animal; o primă dovadă 
ar fi că locuiesc împreună: înainte de secolul al XVI-lea în Anglia existau ceea ce 
se numea long-house „combineson de maison et d’étable à vaches, dans laquelle 
hommes et bétail dormait sous le même toit, d’ordinaire séparés par un mur bas ou 
un couloir, mais entrant par le même porte et pouvant passer d’une partie à l’autre 
sans sortir”12. O aceiaşi situaţie locativă vor descoperi şi medicii români în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când înfloresc cercetările privitoare la „igiena 
ţăranului”. Mai mult chiar, un stereotip al discursului medical despre ţăran este că 
de fapt acesta îşi iubeşte mai mult animalele decât propria familie; şi când medicii 
spun asta, se gândesc că acordă mai multă importanţă condiţiilor generale în care 
trăiesc animalele sale, decât acelora în care trăieşte el însuşi şi familia sa. Este un 
alt mod de a spune că ţăranul este mai aproape de animalitate decât de umanitate.

Dar să revenim la problema iniţială: spuneam că în secolul al XVIII-lea ia naştere 
o nouă sensibilitate faţă de animale, sensibilitate care se referă în principal la ceea ce 
Maurice Agulhon numea „spectacolul sângelui”13 animal; sânge etalat dintotdeauna 
în stradă, în „tueriile” din oraşele occidentale medievale şi moderne. Sânge concret 
care în secolul luminilor începe să nu mai treacă neobservat; la Paris îl vede şi-l 
descrie Sébastien Mercier: «Le sang ruisselle dans les rues, il se caille sous vos 
pieds, et vos souliers en sont rougis. En passant vous êtes frappés des mugissements 
plaintifs. Un boeuf est terrassé, et la tête est liée avec des cordes contre la terre; 
une lourde massue lui brise le crâne, un large couteau lui fait au gosier une plaie 
profonde, son sang qui fume coule à gros bouillon avec sa vie»14. De fapt, până 

12 Ibid., p. 124.

13 Maurice Agulhon, Le sang des bêtes. La problème de la protection des animaux en France 
au XIXe siècle, dans Boris Cyrulnik (sous la direction de...), „Si les lions pouvaient parler. 
Essais sur la condition animale”, Gallimard, Paris, 1998, p. 1188.

14 Citat în Florence Burgat, op. cit., p. 50.
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tîrziu în secolul trecut chiar în oraşele occidentale, animalele domestice fac parte 
din viaţa cotidiană a orăşeanului; ele sunt omniprezente iar cercetările lui Olivier 
Faure cu privire la Lyon dovedesc că până târziu către sfîrşitul secolului al XIX-lea 
orăşeanul poate convieţui cu animalul fără mari probleme15, cel puţin în provincie.

Cum spuneam, spectacolul sângelui animal devine tot mai greu de tolerat, 
dar după cum magistral o dovedeşte Maurice Agulhon, aici avem alături de un 
umanism în stare pură şi o componentă împortantă de teamă socială, văsarea de 
sânge putând fi şi un rău exemplu pentru acele mulţimi urbane însetate de sângele 
subţire al burgheziei16. Să ne reamintim că după mijlocul secolului al XVIII-lea 
climatul olfactiv al oraşului începe să fie perceput în varianta sa negativă, iar alături 
de alte rele mirosuri Alain Corbin identifică „la puanteur des pauvres”17; cu alte 
cuvinte, mulţimea săracă ce împânzeşte oraşele Franţei Vechiului Regim, începe să 
fie identificată în cod olfactiv şi respinsă în baza aceluiaşi cod. Şi ceva mai târziu 
Louis Chevalier ne asigură că proliferarea „claselor periculoase” şi crima este una 
dintre temele fundamentale a tot ceea ce a fost scris la Paris şi despre Paris din 
ultimii ani ai Restauraţiei până în primii ani ai celui de-al doilea Imperiu18. Deci, 
înlăturarea sângelui şi a spectacolului morţii animale de pe străzile oraşului este o 
componentă a pedagogiei sociale.

Oricum, Parisul datorează primele abatoare lui Napoleon, dar ele vor începe în 
mod concret să funcţioneze abia în 1818. De remarcat că acum se operează un prim 
transfer semantic fundamental: vechea „tuerie” devine „abator”, eufemizînd astfel 
funcţia instituţiei19. Şi tot acum începe lungul proces de transformare a măcelarului 
într-o persoană respectabilă. După ce Parisul dă tonul, provincia îl urmează 
îndeaproape şi la 1840 se deschide primul abator în Lyon, în 1858 al doilea20. Dar 
şi aici, încetul cu încetul, de-a lungul aceluiaşi secol al XIX-lea, spectacolul morţii 
animale devine tot mai greu de suportat tocmai datorită influenţei nefaste pe care o 
poate avea vederea uciderii şi a sângelui, mai ales pentru copii: la 1868 în „tueriile” 
particulare din Lyon „lorsque les animaux sont abattus, on ouvre les portes pour le 
dépecer, on les tiennes mêmes ouvertes lorsqu’on égorge que des moutons et c’est un 
spectacle hideux pour les passants (...) surtout les enfants peuvent s’approcher des 
portes de la tuerie et voir et entendre ce qui s’y passe”21. Şi tot la Lyon, mai ales în a 

15 Olivier Faure, Le bétail dans la ville au XIXe siècle: exclusion ou enfermement?, dans 
„Cahiers d’histoire”, Tome XLII, 1997, no. 3-4, p. 559-562.

16 Maurice Agulhon, op. cit., p. 1188.

17 Alain Corbin, La miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social. XVIIIe-XIXe siècle, 
Flammarion, Paris, 1986, p. 167-188.

18 Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première 
moitié du XIXe siècle, Perrin, Paris, 2002, p. III-VII.

19 Florence Burgat, op. cit., p. 57.

20 Olivier, Faure, op. cit., p. 559.

21 Ibidem, p. 566.
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doua jumătate a secolului al XIX-lea, animalul de fermă începe să fie considerat un 
pericol pentru sănătatea publică, dar în acelaşi timp el devine un animal primejdios 
şi imoral22. De fapt ceea ce se încercă acum este asanarea oraşului de animalele 
destinate consumului alimentar: chiar dacă acestea sunt omniprezente şi absolut 
necesare, prezenţa lor materializată vizual, auditiv şi olfactiv trebuie ştearsă. Oraşul 
trebuie să ignore complet animalele care prin moarte îl hrănesc.

Zoofilia instituţionalizată a secolului al XIX-lea cred că trebuie pusă în legătură 
şi cu un fenomen care se ia amploare în Anglia secolului al XVIII-lea: pasiunea 
– obsesională îi spune Keith Thomas – pentru animalele de companie: la 1630 
Robert Herrick, celibatar, poet şi faţă bisericească „Propriétaire type de pets (...) 
avait un chat, un épargneul, un agneau familier, un moineau et un cochon (celui-
ci avait appris à boire de la bière dans une chope)”23. Tot aici, micii prieteni ai 
omului (cult, se subînţelege) vor începe să fie reprezentaţi în tablouri individuale 
sau, la moarte, beneficiază de monumente funerare. În acestă mare atmosferă de 
familiaritate a unora dintre animale domestice cu omul, este normal ca soarta altora 
dintre animalele domestice, nu atât de privilegiată, să înceapă să fie deplânsă. Şi 
aici avem în vedere calul, care de-a lungul secolului al XIX-lea este animalul utilitar 
prin excelenţă. De altfel, în Franţa, prima asociaţie de protecţie a animalelor – SPA – 
înfiinţată în 184624 şi prima lege de protecţie a animalelor – legea Grammont (1850)25 
au în vedere tocmai acest animal. Abia în secolul următor se vor dezvolta preocupări 
pentru un evantai mai larg de animale. Dar asupra acestui aspect vom mai reveni.

3. Secolul al XX-lea

Care ar putea fi principalele evoluţii ale raporturilor om-animal în secolul al 
XX-lea? Grosso-modo putem spune că acum se dezvoltă până către consecinţele lor 
ultime, evoluţiile amorsate în secolul al XIX-lea. Dacă ar fi să esenţializăm aceste 
evoluţii, am putea să ne oprim asupra:

 − industrializării alimentaţiei26;
 − creşterii industriale a animalelor;
 − fenomenului animalului de companie.

Industrializarea alimentaţiei înseamnă pur şi simplu, ne spune Claude Fischler, că 
alimentaţia devine o industrie. Fenomenul, ca mai toate despre care vom vorbi, îşi are 
originea în SUA în primele decenii ale secolului şi apoi, treptat, va difuza în Vechiul 
Continent. Franţa este atinsă începând din anii 1950. În România se construieşte 
sub ochii noştri. Aceasta înseamnă că o cantitate tot mai mare de alimente ajunge 

22 Ibidem, p. 562-568.

23 Keith Thomas, op. cit., p. 155.

24 Florence Burgat, La protection de l’animal, P.U.F., Paris, 1997, p. 87-89.

25 Vezi Maurice Agulhon, op. cit., p. 1195-1198.

26 Împrumutăm sintagma de la Claude Fischler, L’Homnivore. Le goût, la cuisine et le corps, 
Odile Jacob, Paris, 1990, p. 192-226.
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la consumator, nu în stare brută, ci într-o măsură mai mare sau mai mică, deja 
transformate de o industrie alimentară tot mai puternică şi inventivă. Corelativ, are 
loc o mutaţie în în distribuţia de alimente prin apariţia supermagazinelor care deja 
au cucerit pieţele occidentale.

Dar expansiunea consumului merge mână în mână cu expansiunea producţiei, 
ceea ce în domeniul care ne interesează va duce la creşterea industrială27 a animalelor 
domestice. În Franţa, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea zootehnia va preconiza 
industrializarea creşterii animalelor, proiect însă care nu va putea fi pus în practică 
decât începând cu anii 1950. Prin masificarea creşterii de animale domestice se 
trece de la „elevage”, cum frumos demonstrează Jocelyne Porcher la „productions 
animales”28. Acum raporturile om – animal se transformă complet: în primul rând 
un om poate creşte între 15000-20000 de găini ouătoare, 20000-30000 de pui de 
carne şi poate îngrăşa mai mult de 1000 porci, lucru de neimaginat în agricultura 
tradiţională29. Iar în aceste condiţii investiţia afectivă dintre crescător şi animal 
devine minimă, poate chiar apărea aberaţia maximă: crescătorul poate manifesta frică 
faţă de animale pe care le creşte30. În acelaşi timp, creşterea industrială a animalelor 
domestice, va ajunge, prin intermediul organizaţiilor de protecţie a animalelor, să fie 
considerată cea mai „inumană” metodă folosită vreodată pentru creşterea animalelor: 
au devenit celebre modalităţile prin care marile unităţi ce creştere a păsărilor de 
curte se debarasează de puii masculi care nu sunt selectaţi a fi crescuţi pentru carne: 
aproximativ 50 de milioane de exemplare anual în Franţa – adeseori, aceşti pui sunt 
puşi de vii în saci de plastic peste care se trece pur şi simplu cu buldozerul31. Şi tot în 
l’élevage „hors sol”, în principal datorită spaţiului redus de care beneficiază, dar nu 

27 Împrumutăm noţiunea de „élevage industriel” de la Jocelyne Porcher: „ensemble 
des activités fondées sur la division du travail et la spécialisation qui ont pour objet 
l’exploitation à grande échelle d’animaux domestiques en vue de leur transformation en 
biens de consommation avec le meilleur rendement technique et financier possible”. Vezi 
Jocelyne Porcher, Éleveurs et animaux: réinventer le lien, P.U.F., Paris, 2002, p. 32.

28 Vezi Jocelyne Porcher, Éleveurs et animaux: réinventer le lien, P.U.F., Paris, 2002, p. 27-34.

29 Denis Chevallier, L’Homme, le porc, l’abeille et le chien. La relation homme-animal dans 
le Haut-Diois, Institut d’Ethnologie, Paris, 1987, p. 34.

30 Vezi Jocelyne Porcher, Le travail dans l’élevage industriel des porcs. Souffrance des 
animaux, souffrance des hommes, dans Florence Burgat, Robert Dantzer (avec la 
collaboration de...), „Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être?”, INRA, Paris, 
2001, p. 48. Ea culege de la crescătorii de porci în sistem industrial mărturii de genul: «ce 
qui est un peu embêtant, c’est que, quand on doit faire des interventions sur les porcelets, 
qu’on doit les prendre, qu’on doit aller dans les cases, la mère est en liberté [...] Il y a des 
fois où j’ai peur, peur me faire croquer parce qu’elle arrive la gueule ouverte en pousant 
des cris»; «elle fonce sur nous et elle ouvre la gueule, alors automatiquement sauve qui 
peut, on va pas rester autour d’elle»; «faudrait pas se caser une jambe dans la case, ils 
(les porcs) vous boufferaient».

31 Florence Burgat, L’animal dans les pratiques de consommation, P.U.F., Paris, 1995, p. 21.
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numai, s-au observat la animale numeroase modificări patologice de comportament32. 
Ca răspuns la aceste probleme şi critici, a început să fie cercetat stresul animalelor în 
acest sistem de creştere şi s-a forjat noţiunea de „bien-être animal”. Acestea sunt de 
fapt puţinele centre de interes ale reacţiei societăţii la condiţiile specifice elevajului 
industrial. De fapt, aceste preocupări au fost puternic influenţate de eşecul evident 
al actualelor „filiere alimentare” evidenţiate de criza „vacii nebune”. Dar mai bine 
să o lăsăm pe Joyceline Porcher să ne sintetizeze evoluţiile ultimelor decenii cu 
privire la modul în care sunt gândite şi crescute animalele domestice: „L’animal 
des Trente Glorieuse est une chose pensée en morceaux, objectivable par système 
biologique, notamment digestif et reproductur, et organes (la panse, l’ovaire) et 
détenue dans des bâtiments, des cases, des cages de plus en plus réduites et de 
plus en plus éloignées du regard. En réduisant l’animal, la zootechnie lui attribue 
en effet un habitat distinct de l’habitat humain et interdit désormais toute intrusion 
inopportune des uns ou des autres. L’homme et l’animal d’élevage vivent désormais 
dans des mondes séparés”33.

Ar mai fi de remarcat, că în ciuda problemelor de natură etică pe care le ridică 
creşterea industrială a animalelor, tocmai aceste animale – „l’animal caché”, pe 
care Dominique Lestel îl consideră una dintre ororile la care secolul al XX-lea a 
dat naştere34 – au fost ultimele care au intrat în atenţia organizaţiilor de protecţie a 
animalelor35: în Anglia, primele preocupări datează de la sfârşitul anilor 1960, iar 
în Franţa sunt mai tardive, din anii 199036.

În sfârşit, cea de-a treia evoluţie importantă a relaţiei om-animal în societăţile 
occidentale contemporane este ceea ce Jean-Pierre Digard, numea „fenomenul 
animalului de companie”37. Dacă posesia de animale de companie nu este nouă, 
ceea ce este cu adevărat nou este numărul şi omniprezenţa lor38. Astfel, în Franţa 
în 1994, 51,9 % dintre familii aveau un animal de companie (toate rasele şi speciile 
însumate) şi 45 % cel puţin un câine sau o pisică39. Şi tot pentru Franţa unele 
locuri comune despre posesorii de animale de companie se dovedesc iluzorii: astfel, 

32 Ibidem, p. 12-16.

33 Jocelyne Porcher, Éleveurs et animaux: réinventer le lien, P.U.F., Paris, 2002, p. 33.

34 Dominique Lestel, Des animaux- machines aux machines animales, dans Boris Cyrulnik 
(sous la direction de...), „Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition animale”, 
Gallimard, Paris, 1998, p. 691.

35 Evident, şi datorită faptului că creşterea industrială a animalelor domestice este un 
fenomen nou în secolul al XX-lea, şi care de fapt ia amploare în a doua sa jumătate.

36  Florence Burgat, Les revendications des associations de protection des animaux d’élevage, 
dans Florence Burgat, Robert Dantzer (avec la collaboration de...), „Les animaux d’élevage 
ont-ils droit au bien-être?”, INRA, Paris, 2001, p. 69-84.

37  Jean-Pierre Digard, Les Français et leurs animaux, Fayard, Paris, 1999, p. 21-37.

38  Ibidem, p. 24.

39  Patrick Bonduelle, Hugues Joublin, L’animal de compagnie, P.U.F., Paris, 1995, p. 14.
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aici s-ar încadra credinţa conform căreia animalul de companie este un fenomen 
eminamente urban40 sau că animalul de companie este un substitut al copilului41. 

Dar aspectul esenţial al fenomenului poate fi regăsit nu numai în aspectele 
cantitative, ci şi în cele calitative. Ceea ce frapează, din acest ultim punct de vedere, 
este intensitatea sentimentelor la care dau naştere aceste animale: în 1990, 34% dintre 
francezi se declarau „passionnèment amoureux” de animalele lor, procentaj care 
depăşea toate celelalte pasiuni ale francezilor: dragostea, banii, muzica şi sportul42. 
Astfel, animalele de companie ajung să fie pe deplin considerate ca făcând parte din 
famile. Poate nimic nu este mai reprezentativ pentru sensibilitatea contemporană 
faţă de „micii prieteni ai omului” decât definiţia acestei categorii de animale dată 
în 1998 de raportorul legii privitoare la „animaux dangereux et errants” în faţa 
Senatului francez: „L’animal familier [...] doit être considéré comme un être qui fait 
partie du groupe humain au sein duquel il vit, et donc comme un être qui accepte, 
établit et développe une relation avec l’Homme. A ce titre, il participe à l’équilibre de 
l’homme et fait partie intégrante de son environnement quotidien. Il a ses aptitudes 
particulières aux relations familières, comme celles qu’entretiennent les membres 
d’une même famille les uns avec les autres”43.

4. Moartea ocultată

După cum am arătat undeva mai sus, începând cu secolul al XVIII-lea spectacolul 
sângelui animal a început să fie tot mai greu tolerat pe străzile oraşelor occidentale. 
Moartea animalelor, şi deci vărsarea de sânge, încep să fie ascunse privirii. Prin 
urmare putem vorbi de o moarte ocultată. De-a lungul secolului al XIX-lea şi a celui 
următor fenomenul cel mai important din perspectiva care ne interesează este tocmai 
dispariţia morţii animale din spaţiul public. 

Dar care sunt metodele folosite pentru ocultarea morţii animale? În primul rând, 
topografia spaţiului în care se realizează transformarea animalului din fiinţă vie 
în produs finit – carnea – cunoaşte o fragmentare progresivă. La începutul epocii 
moderne, întreg „lanţul alimentar” era concentrat într-un singur loc: măcelăria. Prima 
fragmentare are în vedere separarea activităţii de ucidere a animalelor de tranşarea 
şi vânzarea lor. Cu alte cuvinte, persoana care vinde carnea nu este aceiaşi care 
ucide animalul. Mai târziu, o specializare sporită în „les metiers de la viande” va 
separa şi mai net uciderea animalului, tranşarea şi vânzarea cărnii. Astfel încât azi, 
cel care vinde carnea nu este nici cel care a ucis animalul, nici măcar cel care l-a 

40 De pildă, în 1997, 43 % dintre câini şi 40 % dintre pisici erau deţinute de rurali. Cf. Jean-
Pierre Digard, Les Français et leurs animaux, Fayard, Paris, 1999, p. 27.

41 De exemplu, în 1991, doar 35 % dintre familiile alcătuite dintr-o singură persoană au 
un animal de companie, în vreme ce acest procentaj creşte până la 75 % pentru familiile 
alcătuite din cinci sau mai multe persoane. Cf. Patrick Bonduelle, Hugues Joublin, op. 
cit., p. 17.

42 Jean-Pierre Digard, Les Français et leurs animaux, Fayard, Paris, 1999, p. 28.

43 Ibidem, p. 29.
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tranşat. Bucata de carne pe care o cumpărăm din supermagazin nu mai trimite în 
nici un fel la întregul organic din care a făcut parte cu puţin timp înainte. Raionul 
de carne din supermarket devine un loc al inocenţei. 

Dezanimalizarea cărnii, după expresia fericită a lui Claude Fischler44, se realizează 
şi prin „estetizarea” ei. În celebrele abatoare pariziene de La Villette, estetizarea 
cărnii era datoria şefului echipei de muncitori – le maître-garçon – care „les avait 
préparées, c’est-à-dire sculptées pour le mettre en valeur: cette opération se fait 
avant le raidissement. On accentue d’arrières, on alonge d’autres parties. On chauffe 
un couteau pour faire briller le gras. Dans le veau, on fleurait la viande c’est-à-
dire qu’on faisait des dessins pour flatter la bête”45. De altfel, chiar şi în abatoare, 
moartea animalului este ocultată. Cei ce lucrează în „les métiers de la viande” 
construiesc reprezentări specifice despre propria activitate, care nu au nimic de-a 
face cu moartea animală. Astfel, La Villette „on était des artistes, nous”46 şi tot acolo 
exista conştiinţa meseriei bine făcute, ceea ce însemna exercitarea unei violenţe 
legitime şi neexcesive: „on les tue mais on ne les fait pas mourir”47. Sau în abatoarele 
lyoneze diviziunea sarcinilor deconştientizează într-un fel actul uciderii. Muncitorul 
execută o serie redusă şi precisă de gesturi, participă la „transformarea unui produs 
brut în produs finit”48. Iar discursul autodescriptiv al activităţii în abator, neglijează 
aproape complet animalul: „on peut dire que tant la bête conserve son apparence 
animale, il est question de la sécurité des hommes; devenue viande, la référece 
devient l’hygiène”49.

Dacă în secolul al XVIII-lea spectacolul morţii animale începe să fie criticat, 
este normal ca şi spectacolul morţii umane să sufere o evoluţie identică. Căci la 
nivelul reprezentărilor şi practicilor moartea umană şi moartea animală pot fi 
plasate într-un continuum. În ciuda acestor noi sensibilităţi în Franţa Vechiului 
Regim, execuţiile publice sunt frecvente. Iar cele care ne amintesc cel mai bine de 
moartea animală sunt, evident, decapitările. Decapitarea este rezervată nobililor şi 
atunci nu este foarte des întîlnită. Ea se va „proletariza” abia în vremea Revoluţiei 
Franceze, în urma utilizării pe scară largă a maşinii domnului Guillotin50. În fapt, 
decapitarea se realizează fie cu securea, fie cu spada, şi cel mai adesea situaţia 
ideală – detaşarea capului dintr-o singură lovitură – nu se realizează iar călăul 
trebuie să îşi finalizeze munca prin lovituri multiple şi cu ajutorul cuţitului sau al 

44 Claude Fischler, op. cit., p. 129-134. 

45 Elisabeth Philipp, La Villette, un milieu d’artistes: les bêtes métiers des hommes, dans Alain 
Couret, Frédéric Oge (études réunis et présentés par...), „Homme – Animal – Société”, 
Presses de l’Institut d’Études politiques de Toulouse, Toulouse, 1988, p. 350.

46 Ibidem, p. 351.

47 Ibidem, p. 342. 

48 Jean-Christophe Vincent, op. cit., p. 632.

49 Ibidem, p. 633.

50 Vezi Daniel Arasse, La guillotine et l’imaginaire de la terreur, Flammarion, Paris, 1982.
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toporului51. Secolul al XIX-lea va cunoaşte un puternic curent intelectual care va 
milita pentru abrogarea sentinţei cu moartea în Franţa. Chiar dacă acest deziderat 
nu se va îndeplini decât târziu în secolul următor52, secolul al XIX-lea va cunoaşte 
o rarefiere considerabilă a execuţiilor publice, iar mai ales a doua lui jumătate va 
cunoaşte o seamă de măsuri care vor încerca să le atenueze caracterul public: la 
1832 locurile de execuţie sunt mutate către barierele Parisului; din 1851 execuţiile 
au loc în apropierea închisorilor; 1870 – suprimarea eşafodului, iar din 1898 – 
execuţiile se vor desfăşura la ore târzii (ora cinci dimineaţa)53. Toate aceste măsuri 
vor înlătura de pe străzile oraşelor franceze, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la 
începutul secolului al XX-lea, spectacolul sângelui uman. Cam în aceiaşi perioadă 
dispare şi sângele animal. Avem de-a face aici cu o nouă sensibilitate care urmăreşte 
asanarea spaţiului public de orice fel de violenţă licită. In fapt, tot mai mult, orice 
fel de violenţă, inclusiv cea cu rol didactic, va fi condamnată. În mod ideal, violenţa 
devine ilicită în toate formele sale.

4. Crescătorul şi animalele sale

La începutul cercetării noastre porneam de la premisa existenţei unui sistem 
domesticator occidental caracterizat printr-o ierarhizare a animalelor de fermă. 
Ierahizare în funcţie de proximitatea, fizică şi simbolică, a animalului în raport cu 
omul. Dar această ultimă sintagmă are în vedere mai ales reprezentările sociale ale 
animalului. Animalul în sine nu interacţionează cu omul generic, ci cu o categorie 
aparte a acestuia: crescătorii de animale. Iar ţaranii noştri sunt cu toţii crescători de 
animale şi aceasta este perspectiva din care trebuie privită relaţia lor cu animalele 
pe care le cresc. Dar atunci întrebarea care stă pe buzele tuturor este: care este 
specificitatea relaţiei dintre crescător şi animalele sale? Şi cum pentru România, 
după ştiinţa mea, problema nu este studiată ci doar putem să ne-o reprezentăm 
ca o schiţă generală şi sumară, mai mult din experienţa personală, va trebui să o 
lăsăm din nou pe Jocelyne Porcher să ne prezinte situaţia în Franţa: „les attitudes 
des éleveurs envers leurs animaux reposent sur un système de pensée cohérent 
impliquant les représentations de la personne, son affectivité et sa propension à 
communiquer avec ses animaux.”54. 

Deci, în primul rând, ceea ce se ştie de multă vreme, crescătorul este un iubitor 
de animale. O spun unii observatori atenţi ai lumii rurale, o spun şi crescătorii 
înşişi: „«Être éleveur c’est d’abord aimer les animaux, on ne put pas être éleveur 

51 Freddy Joris, Mourir sur l’échafaud. Sensibilité collective face à la mort et perception des 
exécutions capitales du Bas Moyen Age à la fin de l’Ancien Régime, Éd. du Céfal, Liege, 
2005, p. 17-18.

52 În Franţa, abolirea pedepsei cu moartea are loc în 1981. Cf. Freddy Joris, op. cit., p. 6. 

53 Régis Bertrand, Anne Carol (sous la direction de...), L’exécution capitale. Une mort donnée 
en spectacle. XVIe – XXe siècle, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 
2003, p. 13-17.

54 Jocelyne Porcher, Éleveurs et animaux: réinventer le lien, P.U.F., Paris, 2002, p. 7.
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sans, on ne peut pas faire ça comme un ouvrier qui va travailler à la chaîne»; «moi 
je suis né dans les vaches, si je pouvais je passerais tout le temps avec les bêtes»”55. 
Oare ţăranii din Feiurdeni mărturisesc aceleaşi atitudine faţă de animalele lor? Din 
cercetările preliminare de până acum putem afirma că fără îndoială reprezentările 
sunt asemănătoare; cu o precizare: spre deosebire de crescătorul francez profesionist, 
majoritatea ţăranilor noştri sunt şi crescători de animale, animale crescute şi utilizate 
în general doar pentru nevoile alimentare şi economice ale gospodăriei proprii. 
Cu alte cuvinte: mici crescători de animale. Şi în aceste condiţii, sau mai precis: 
în aceste condiţii mai ales, relaţiile de afectivitate dintre crescător şi animale sunt 
puternice. Porcii de pildă sunt iubiţi de către femei şi copii cu pasiune aproape: li 
se atribuie nume, se vorbeşte cu ei, iar în discursul informatoarelor noastre despre 
porc apare recurent asemănarea cu omul: „ca şi la om”, „ca şi cu omul”. 

Ţăranii noştri ştiu prea bine că animale au sensibilitate, că suferă şi că au un suflet, 
şi că au drepturi – întrebări care au turmentat vreme îndelungată gândirea occidentală 
– problema este, după cum spune Sergio Dalla Bernardina, cum să le privezi de aceste 
drepturi, şi mai ales de acela de a trăi?56. Problema aceasta se pune în mod particular 
mai ales în cazul animalelor crescute pentru a fi sacrificate – porcul de pildă – dar în 
general pentru oricare dintre animalele din primul cerc de proximitate cu omul. Reacţia 
crescătorilor este de a nu lega relaţii afective prea strânse cu animalele, o mărturisesc 
chiar ei: „«Si on s’attache trop aux bêtes, on est foutu»; «il m’est arrivé une vache en 
particulier qu’on a eu mal à réformer, on l’a tué nous-même, on n’a pas voulu l’envoyer 
à l’abattoir [...] on s’y attaché un peu anormalement, c’est une faiblesse [...] après on 
se méfié de cet attachement, de ne pas le pousser trop loin, c’est trop inadapté»”57. A 
doua metodă constă în schimbarea statutului animalului înaintea morţii: din animal 
„respectabil” dintr-o dată, cel puţin în cazul porcului în urma unei atitudini asociale, 
este redus la statutul de obiect58. Din acest moment, orice atitudine a omului faţă 
de animal devine licită: violenţa şi chiar uciderea. Acest proces este bine surprins 
pentru Minot, de Yvonne Verdier: „En engraissant, le cochon prend nom et rang de 
«Monsieur». On l’appelle ainsi parce que «il est bien soigné, qu’il est beau, tout blanc, 
tout rose, et qu’il fait du bien – surtout après sa mort». Mais on s’attache à lui et on a 
mal au coeur le jour où il faut le tuer. Aussi, un beau matin, on décide que l’animal est 
devenu «mêchant», comme pour alléger la crime. (...) Et c’est ainsi que l’on annonce 
l’exécution du cochon: «Demain matin, Marcel tue le cochon pour chez Noiret. Ils ont 
en élevé trois, on va tuer celui qui est méchant. Ginette dit qu’à chaque fois qu’elle va lui 
porter à manger, il veut le mordere! C’est embêtant, un cochon qui devient méchant»”59.

55 Ibidem, p. 20.

56 Sergio Dalla Bernardina, Une personne pas tout à fait comme une autre. L’animal et son 
statut, dans „L’Homme”, XXXIe année, 1991, no. 120, p. 39.

57 Jocelyne Porcher, Éleveurs et animaux: réinventer le lien, P.U.F., Paris, 2002, p. 22.

58 Aceasta este teza principală a studiului lui Sergio Dalla Bernardina, op. cit., p. 35-50.

59 Yvonne Verdiere, Façon de dire, façon de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière, 
Gallimard, Paris, 1979, p. 25.



142

În societăţile ţărăneşti europene, cum frumos a demonstrat Claudine Fabre-
Vassas, în siajul cercetărilor lui Yvonne Verdier, „le cochon reste un perpétuel 
nourrison”60. Dacă, din punct de vedere simbolic, aşa stau lucrurile, atunci problema 
principală este cea pe care o puteam citi în filigran în descrierea uciderii porcului 
de la începutul acestei cercetări: cum poate fi ucis porcul fără ca cel ce o execută să 
fie un „criminal”? Şi: cum poate fi consumată carnea porcului fără să apară culpa 
de antropofagie? 

Undeva mai sus am prezentat metodele de ocultare a morţii animale în societăţile 
contemporane occidentale. Aceste metode în fond nu sunt chiar aşa de originale: 
principiile lor funcţionează, chiar dacă la un alt nivel, şi în societatea ţărănească. 
În primul rând, cel care creşte animalul şi, evident, investeşte afectivitate în relaţia 
cu acesta, nu este şi cel care ucide animalul. Creşterea porcului ţine de domeniul 
feminin, uciderea – de cel masculin. Această netă separare a găsit o frumoasă 
confirmare în atitudinea interlocutorilor noştri bărbaţi care pentru informaţii despre 
modul în care este crescut porcul în gospodărie, ne trimiteau politicos către soţiile 
lor: „ele ştiu, noi doar îi tăiem”. Şi cum această împărţire pe gen a sarcinilor, este o 
situaţie ideală, uneori bărbatul casei nu ucide propriul porc, chiar dacă pentru alţii 
o face. Ceea ce este licit pentru un animal străin, este ilicit pentru animalul propriu.

Şi ca să nu mai o lungim, credem , alături de Jocelyne Porcher, că problema morţii 
animale este indisolubil legată de relaţia animalului cu crescătorul / ţăranul, de 
acea „a doua natură” a animalului, dar şi a ţăranului, rezultată în urma interacţiunii 
dintre ei61.

60 Claudine Fabre-Vassas, La bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon, Gallimard, 
Paris, 1993, p. 59.

61 Jocelyne Porcher, Éleveurs et animaux: réinventer le lien, P.U.F., Paris, 2002, p. 8.


