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Guido Alfani, Fathers and Godfathers: 
Spiritual Kinship in Early-Modern Italy. 
Traducător: Christine Calvert. Surrey: 
Ashgate, 2009, 261 p.

Guido Alfani este cadru didactic la 
Universitatea din Bocconi (în cadrul 
căreia a obţinut titlul de doctor în istorie 
economică şi socială) predând disciplinele: 
Istorie economică, Demografie inter-
naţională şi Instituţii, guvernământ şi 
societate. Principala sa lucrare, cea pe 
care o voi analiza mai jos, apare iniţial 
în versiune italiană sub titlul: Padri, 
padrini, patroni. La parentela spirituale 
nella storia (Marsilio, Venezia 2006); a 
editat mai multe lucrări colective dintre 
care amintim: alături de Michaela Barbot 
a editat Ricchezza, valore, proprietà in 
Età preindustriale. 1400-1850 (traducerea 
lucrării: Wealth, Value and Property in 
Preindustrial Europe. 1400-1850; Marsilio, 
Venezia 2009), alături de Philippe 
Castagneti şi Vincent Gourdon a editat 
Baptiser: pratique sacramentelle, pratique 
sociale (traducerea lucrării Baptizing. 
Sacramental Practice, Social Practice; 
PUSE, St Etienne 2009). A publicat 
numeroase studii şi articole în reviste 
de specialitate, cu teme de cercetare 
dintre cele mai diverse: distribuţia şi 
concentrarea bogăţiei în Evul Mediu 
timpuriu, inegalitatea economică şi socială, 
trendurile şi direcţiile de dezvoltarea 
ale economiei italiene în perioada pre-
industrială, sistemul alianţelor şi reţelei 
sociale, practici legate de botez, geografia 
obiceiurilor, demografie istorică (sub 
forma cercetării celor mai importante 
flagele epidemice care au lovit Europa şi a 
celor mai devastatoare valuri de foamete).

Lucrarea Fathers and Godfathers: Spi-
ritual Kinship in Early-Modern Italy a 
apărut în anul 2006 în versiune italiană şi a 
fost publicată în traducere în limba engleză 
în anul 2009. Scopul declarat al autorului 

este acela de a prezenta caracterul 
unei relaţii sociale aparte stabilite prin 
intemediul botezului, înrudirea spirituală, 
care în perioada medievală avea o valoare 
socială deosebită, şi care asigura în fapt 
coeziunea grupului social. Intenţia auto-
rului este de a prezenta evoluţia acestui 
fenomen în strânsă legătură cu deciziile 
Conciliului de la Trento (abordând în acest 
sens problemetica în intervalul temporal, 
mai mult sau mai puţin constant, 1450-
1650) prin care s-a încercat reglementarea 
relaţiilor spirituale stabilite între membrii 
comunităţii prin intermediul botezului, 
care avea scopul iniţial de a integra noul 
născut în comunitatea creştină.

Capitolele acestei lucrări: Godparenth-
ood and Spiritual Kinship: the Origins of a 
Distinctive Social Institution; Godparents 
and Compari Between the Fifteenth and 
Sixteenth Centuries: a Wide Variety of 
Local Customs; Godparenthood, Literature, 
and Family Records: from Perception 
to Interpretation; Godparenthood in the 
Sixteenth Century: from the Reformation 
to the Council of Trent; The Application 
of the Decrees of the Council; Resistance 
and Compromise: Three Lines of Enquiry; 
The Social Impact of the Reform; 
Newborn Babies and Spiritual Kinship: 
Equal Opportunities or Discrimination?; 
Godfathers and Godmothers: the Case of 
Ivrea; Godparenthood as an Instrument of 
Social Alliance; Godparenthood from the 
Seventeenth Century to the Present Day: a 
History of Decline?, surprind complexitatea 
subiectului care la o primă vedere apare 
ca o problematică particulară, limitată 
în special prin extinderea geografică a 
cercetării pe care autorul o stabileşte 
la Nordul Italiei, utilizând ca metodă 
principală analiza registrelor parohiale 
create în opt parohii din această regiune. 
Această limită geografică se diluează 
pe parcursul lucrării prin raportarea 
permanentă a rezultatelor cercetării la 
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spaţiul european catolic şi, uneori, la 
spaţiile ortodoxe.

Analiza lui Guido Alfani porneşte de 
la clarificarea noţiunilor care desemnau 
relaţiile stabilite între indivizi prin 
intermediul botezului, cu intenţia de a 
exprima natura relaţiei pe care botezul o 
realiza între membrii comunităţii. Pentru 
a clarifica această problemă autorul a optat 
pentru ilustrarea din perspectivă istorică 
a botezului, împreună cu semnificaţiile 
sale iniţiale, botezul consacrând intrarea 
individului în grupul de creştini. Ulterior, 
pentru copiii care se năşteau în familiile 
de creştini, botezul s-a transformat într-o 
practică ce desemna o a doua naştere a 
copilului, într-un grup familial spiritual, 
diferit de cel natural. Un punct esenţial 
asupra căruia autorul se opreşte în mod 
repetat pe parcursul acestei lucrări este, 
în strânsă legătură cu această reţea de 
înrudire spirituală, incestul spiritual, care, 
în urma unei analize a textelor literare 
apare a fi extrem de frecvent în condiţiile 
în care înrudirea spirituală mergea până la 
a treia generaţie (naşilor le este interzis a se 
căsători nu doar cu copiii ci şi cu nepoţii 
copiilor botezaţi, în timp ce copiilor 
naşilor le era interzis a se căsători cu fraţii 
şi surorile celui botezat), iar grupurile 
sociale nu erau suficient de extinse pentru 
a permite respectarea acestor reglementări 
stabilite în anul 1335 prin Conciliul de la 
Praga. Alături de incestul spiritual, un alt 
punt esenţial al cercetării, care primeşte 
o atenţie sporită din partea autorului, 
şi căruia îi este dedicată mare parte din 
spaţiul acestei lucrări, este numărul de naşi 
pe care fiecare copil în primea la naştere. 
Discutând pe marginea acestui subiect, 
autorul ajunge la concluzia că Nordul Italiei 
este un spaţiu extrem de eterogen din acest 
punct de vedere, dezvoltând modele dintre 
cele mai diverse, în funcţie de cutumele 
care marchează existenţa comunităţilor 
locale. Această situaţie se menţine foarte 
mult timp în ciuda eforturilor Bisericii, 
în condiţiile în care fiecare comunitate 
lupta pentru conservarea propriei tradiţii. 

Astfel, dacă pentru mare parte a Europei 
autorul stabileşte ca model relativ uniform 
modelul ternar (doi naşi şi o naşă pentru 
băieţi şi două naşe şi un naş pentru fete), 
pentru zona care face obiectul acestei 
analize autorul identifică nu mai puţin 
de şase modele care în unele comunităţi 
vor fi dislocate cu foarte mare greutate 
de prevederile Conciliului de la Trento. 
Al treilea element pe care autorul îl ia 
în discuţie, şi care surprinde măsura 
în care Conciliul a reuşit să înlăture 
practicile indezirabile, este dimensiunea 
socio-economică a botezului; Guido 
Alfani susţine faptul că rolul botezului se 
diluează în timp, acesta transformându-se 
treptat într-un mijloc esenţial de coeziune 
a grupului social atât între egali cât şi între 
diferitele straturi ale societăţii.

Preocuparea Bisericii Catolice pentru 
reglementarea uniformă a botezului a fost 
catalizată de dezvoltarea protestantismului 
care în legătură cu această problematică 
nu lua în discuţie incestul spiritulal, în 
condiţiile în care Luther susţinea ipoteza 
conform căreia interdicţiile legate de acesta 
nu sunt valabile deoarece toţi creştinii fac 
parte dintr-o reţea fraternă. În aceste condiţii 
discuţiile privitoare la implementarea unui 
model baptismal uniform pentru întrega 
lume catolică trebuie înţelese în principal 
în contextul Contrareformei. Principalele 
obiecţii pe care participanţii la Conciliu 
le aduc realităţii existente sunt legate de 
transformarea botezului într-o practică 
„profană” în sensul în care se remarcă pe 
de o parte diluarea atribuţiilor spirituale 
şi creştin-educative ale naşului în raport 
cu copilul botezat, iar pe de altă parte 
dezvoltarea unor funcţii exclusiv sociale 
care sunt atribuite neoficial botezului. 
Analizând însă, în capitolele finale ale 
lucrării, impactul pe care l-au avut măsurile 
luate prin decizia Conciliului de la Trento, 
care prevedea limitarea numărului de 
naşi la o singură persoană, cu obligaţia de 
a aborda cu maximă seriozitate rolul de 
părinte şi educator spiritual al copilului, 
autorul ajunge la concluzia că acestea au 
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avut efectul contrar din mai multe puncte 
de vedere. În primul rând, Biserica s-a 
dovedit a fi incapabilă să promoveze o 
schimbare radicală în condiţiile în care 
numeroase comunităţi au continuat să 
promoveze cutumele tradiţionale şi au 
rezistat presiunilor care veneau din partea 
preoţilor. Mai mult, aceste măsuri au 
dus la accentuarea declinului instituţiei 
botezului pentru că s-a accentuat valoarea 
socială şi economică a acestuia în paralel 
cu diminuarea rolului naşului în viaţa 
copilului botezat. Cu alte cuvinte, aceste 
măsuri au contribuit la dezvoltarea pe 
scară largă a relaţiilor clientelare între 
naşi şi părinţi (ceea ce Biserica a dorit 
să elimine), scăderea numărului de naşi 
şi implementarea modelului perechii de 
naşi (un naş şi o naşă) declanşând un soi 
de oportunism social care a limitat relaţiile 
sociale (părinţii care aparţineau categoriilor 
sociale modeste încercau să promoveze 
pe scara socială prin desemnarea unor 
naşi situaţi în elita comunităţii, în timp 
ce părinţii care făceau parte din elita 
societăţii căutau să găsească urmaşilor lor 
naşi cu o poziţie socială egală – în cele din 
urmă aceste practici au favorizat apariţia 
unui exclusivism social care nu existase 
anterior). 

Întreaga analiză este completată în 
ultimul capitol al acestei lucrări printr-o 
incursiune în secolele următoare, în încer-
carea de a identifica impactul pe care 
Conciliul de la Trento l-a avut asupra unui 

ritual creştin cu profunde semnificaţii 
sociale. În timp, valoarea acestuia s-a 
diminuat constant, ajungând ca relaţiile 
spirituale care se stabileau prin intermediul 
botezului să fie marginalizate în mare parte 
a lumii catolice contemporane. 

Metodologia pe care autorul o utilizează 
pentru a desprinde aceste concluzii 
din analiza pe care o întreprinde este 
subordonată în primul rând nevoii de a 
identifica principalele modele care se 
impun în această perioadă în spaţiul nord-
italian. Din acest punct de vedere autorul 
se concentrează pe metoda cantitativă 
(dezvoltată cu ajutorul registrelor paro-
hiale, actelor civile, registrelor de taxe) pe 
care o alternează cu metoda comparativă, 
cu hermeneutica unor texte literare sau 
documente personale, peste toate acestea 
suprapunându-se o viziune didactică, 
repetitivă, asupra problemelor centrale 
ale analizei. 

Prin această lucrare Guido Alfani 
a reuşit să ofere un punct de plecare 
valoros (care poate fi transformat într-
un model metodologic pentru cercetările 
asemănătoare) în abordarea unei pro-
blematici complexe precum cea a bote-
zului, situată în centrul unei reţele de 
reprezentări, practici şi cutume cu caracter 
mai larg, care reglementau existenţa indi-
vizilor şi comunităţilor la începutul epocii 
moderne. 

Iulia Adina Pop

***

Weighting Differences, Romanian 
Indentity in the Wider European Context. 
Edited by Vasile Boari and Sergiu 
Gherghina. Newcastle: Cambridge 
Scholars Publshing, 2009, 272 p.

Weighting Differences: Romanian 
Indentity in the Wider European Context este 
un volum de studii prezentate la conferinţa 
internaţională “Romanian Identity in the 

Context of European Identity”, organizată 
în perioada 21-23 noiembrie 2008 de către 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Conceptul central al tuturor studiilor 
reunite în acest volum este “identiatea”, sub 
forma construcţiei identitare colective la 
diverse niveluri: local, naţional, european, 
unii autori luând în considerare problema 
globalismului, capabil să afecteze sau, 
dimpotrivă, să favorizeze dezvoltarea 
construcţiilor identitare particulare.
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Volumul este compus din 14 studii 
aparţinând unor specialişti din diverse 
domenii: istorie, filosofie, sociologie, 
ştiinţe politice, economie. În studiul 
introductiv, Old Essence, New Flavors: 
Searching for Identity at National and 
European Levels, Vasile Boari şi Sergiu 
Gherghina trasează principalele direcţii 
dezvoltate în studiile cuprinse în acest 
volum, abordând problema identitară la 
nivel naţional şi european.

Prima parte a acestui volum – Multi-
level identities – reuneşte studiile domnilor 
Daniel Dăianu, Vasile Boari, Mihai I. 
Sparosiu şi Andrei Marga, analizând 
problema identităţii din perspectivă 
europeană, regională şi naţională. În 
studiul A strained European Model: Is 
There an Identity Crisis at Play?, Daniel 
Dăianu analizează din perspectiva 
economică a existenţei unui Model Social 
European (ESM) raporturile economice 
ale Europei cu restul lumii, şi se opreşte 
asupra impactului pe care integrarea 
în Uniunea Europeană a statelor din 
Estul Europei îl are asupra Uniunii în 
condiţiile crizei economice. Vasile Boari, 
în studiul The European Identity Crisis, 
identifică drept principal factor al crizei 
conştiinţei europene anticreştinismul, în 
condiţiile în care creştinismul este cel 
mai important element care a contribuit 
la construcţia identitară europeană, 
această criză fiind în viziunea autorului 
un element destabilizator pentru procesul 
construcţiei identităţii europene. Studiul 
Ethnic, National and Regional Identities: 
Preliminary Theoretical Considerations 
al domului Mihai I. Sparosiu, se opreşte 
asupra problemei identitare dintr-o 
perspecivă culturală pledând pentru 
înţelegerea locală a globalismului şi 
pentru abandonarea viziunii dialectice, 
conflictuale a relaţiei între identitatea 
locală şi cea globală, autorul identificând 
numeroase categorii care pot construi 
identitatea unui individ într-o coexistenţă 
paşnică. Andrei Marga, în studiul 
Indentities an Correlation of Identities, 

se opreşte asupra teoriei identităţilor 
multiple: socială, etnică, culturală, de 
grup, profesională, civică, locală, politică, 
toate acestea fiind forme de interacţiune 
ale individului cu ceilalţi, coexistând deci 
în structura identitară a fiecărui individ.

Studiile cercetătorilor Adrian Paul 
Iliescu, Aziliz Gouez, Toader Nicoară, 
Simona Nicoară şi Gabriel Andreescu sunt 
reunite în cea de-a doua parte a volumului 
– Narrowing the Analytical Spectrum – care 
se concentrează asupra analizei identităţii 
naţionale. În studiul Two Kinds of Identical 
Concern, Adrian Paul Iliescu, pornind de la 
modelul identitar românesc identifică două 
categorii de abordări specifice problemei 
identitare: una negativă, discursivă, 
orientată spre trecut, glorificativă (modelul 
identitar românesc se subordonează acestei 
abordări prin elementele care generează 
o obsesie profundă pentru trecut) şi o 
abordare pozitivă, constructivă, pusă 
în slujba viitorului. Aziliz Gouez – “We 
Shall Bring You Our Vices”: Shifting Forms 
and Meanings of European Belonging in 
Romania and Italy – dezvoltă o cercetare 
bazată pe relaţia care se stabileşte, dincolo 
de frontiere culturale şi geografice, între 
bouă regiuni din România şi Italia: Banat 
şi Nord-Estul Italiei, în încercarea de a 
defini reţelele teritoriale care sunt expresia 
unui spirit identitar european situat 
dincolo de particularităţile grupurilor 
umane care intră în contact. În studiul 
The Modern Nation, Daughter of Memory, 
Toader şi Simona Nicoară se opresc 
asupra unor concepte precum memorie 
colectivă, identitate, mituri şi simboluri, 
cu intenţia de a surprinde mecanismele 
care contribuie la formarea identităţii 
unui popor plecând de la moştenirea 
istorică a acestuia. Gabriel Andreescu 
– The Paradox of National Identity: Its 
Cultural Political Power vs. Theoretical 
Poverty – susţine faptul că identitatea 
naţională are un deosebit impact politic 
şi cultural, rămânând în acelaşi timp slab 
teoretizată în condiţiile în care funcţiile 
sale nu vizează cunoaşterea şi înţelegerea, 
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ci coeziunea corpului naţional; identitatea 
naţională este compusă dintr-un sistem 
de stereotipuri, construcţii mentale care 
se prezintă sub forma unor abordări 
capricioase ale imaginii de sine.

În cea de-a treia parte a volumului – 
Romania: Pattern or Outlier? – sunt incluse 
studiile cercetătorilor Virgil Ciomoş, 
Sergiu Băltăţescu, Andrada Costoiu, 
Ioan-Aurel Pop şi Lucian Boia, care 
abordează cazul particular al României 
din perspectivă identitară. Virgil Ciomoş, 
în studiul Identity, Secularisation, State of 
Exception: the Romanian Case, prezintă 
cele trei elemente din perspectivă teoretică, 
într-o manieră comparativă, analizând 
totodată cazul României. Sergiu Băltăţescu 
– National Identity and Happiness; 
a Guantitative Study with Romanian 
Data – realizează o anchetă sociologică 
pentru a clarifica posibilitatea existenţei 
unei relaţii între identitatea naţională şi 
mulţumire/ fericire individuală, pornind 
de la cele două elemente fundamentale 
ale Uniuni Europene: bunăstarea şi 
coeziunea UE. Utilizând datele furnizate 
de World Values Survey Romania, 2005, 
acesta ajunge la următoarele concluzii: 
identitatea naţională în spaţiul românesc 
are un caracter eterogen, variabilele legate 
de bunăstarea naţională şi personală 
influenţează modalitatea de raportare 
la identitatea naţională şi bunăstarea 
personală este în general asociată cu 
bunăstarea naţională, influenţând în 
consecinţă atitudinea faţă de comunitatea 
naţională. În studiul Romanian Diasporas: 
Transnational Practices and an Identity 
Between Endurance and Hybridity, 
Andrada Costoiu analizează comunitatea 
românească din Los Angeles cu intenţia 
de a determina modul în care aceasta se 

raportează la ţara de origine. Concluzia 
autoarei, după analiza paralelă a două 
grupuri de emigranţi: cei plecaţi în 
perioada comunistă şi cei care au emigrat 
după 1989, este aceea că grupul pre-
comunist este mult mai ataşat identităţii 
naţionale româneşti decât grupul post-
comunist, fapt care poate fi pus pe seama 
influenţei pe care contextul existent în 
ţara de origine la momentul emigrării 
îl are asupra dezvoltării ulterioare a 
emigranţilor. Ioan Aurel Pop, în studiul 
Roamanian and Romanians in Europe: a 
Historical Perspecive, prezintă formarea 
statului naţional şi a identităţii româneşti 
din perspectivă istorică, pe baza unor 
elemente precum latinitatatea poporului 
român, creştinismul de rit oriental, 
dezvoltarea şi apoi criza slavonismului 
şi întoarcerea la modelul cultural latin. 
Lucian Boia – Romania, a Borderland – 
analizează formarea identităţii româneşti 
într-o zonă de frontieră din punct de 
vedere istoric, cultural, politic şi spiritual. 

Toate aceste studii au meritul de a 
exprima complexitatea unei probleme 
extrem de actuale în realităţile impuse 
de construcţia unei identităţi europene 
profunde. Autorii care au contribuit 
la apariţia acestui volum au reuşit să 
demonstreze prin varietatea abordărilor 
faptul că problema identitară, indiferent 
de nivelul la care este discutată, se 
transformă într-un concept de graniţă între 
numeroase discipline: istorie, filosofie, 
sociologie, ştiinţe politice, economie, 
al căror rol este acela de a colabora la 
descifrarea uneia dintre cele mai instabile 
şi greu cuantificabile construcţii umane: 
identitatea colectivă.

Iulia Adina Pop

***
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Alexandru Matei, Ultimele zile din 
viaţa literaturii. Enorm şi insignifiant în 
literatura franceză contemporană, Ed. 
Cartea Românească, Bucureşti, 2008, 385 
p.

Traducător, poet, doctor în literatură 
franceză contemporană, Alexandru Matei 
se remarcă şi printr-o prezenţă activă 
în revistele româneşti de specialitate, 
Observatorul cultural, România literară, Idei 
în dialog, Vatra. Unul din motivele pentru 
care publică această carte, susţine el, este 
şi intenţia de a aduna eseurile şi cronicile 
apărute în presa culturală. Practica este 
destul de frecventă în universul cărturesc, 
autori ca Mircea Cărtărescu, Andrei Pleşu, 
Dan C. Mihăilescu şi-au construit cărţi pe 
scheletul unor articole publicate anterior. 

Studiul de faţă este o carte mondenă. 
Titlul, ales cu viclenie şi iscusinţă, stârneşte 
curiozitatea. De fapt, pe tot parcursul operei 
se observă o strategie de captare a atenţiei 
publicului. Complicitatea pe care o cere 
este evidentă. Mai mult, oralitatea stilului, 
interogarea constantă a spectatorilor, toate 
acestea au rolul de a-l implica pe cititor 
în actul lecturii (Credeţi că exagerez şi că 
retorica mea e gratuită. Gândiţi-vă însă că 
(...)1, se adresează autorul către cititorul 
său încercând să-l convingă şi să participe 
împreună în analiză).

Alexandru Matei nu scapă de sub 
auspiciile şi tendinţele epocii pe care el 
însuşi le semnalează – scrie o carte care 
se cere cumpărată încă prin titlu, are o 
atitudine demistificatoarea faţă de marile 
statui ale literaturii (de la concepte, cum 
ar fi canonul, postmodernismul, până la 
scriitori cu autoritate ca Adrian Marino), 
inserează literatura într-o dimensiune 
culturală, introduce fragmente uşor 
confesive. Toate aceste aspecte sunt subli-

1 Alexandru Matei, Ultimele zile din 
viaţa literaturii. Enorm şi insignifiant în 
literatura franceză contemporană, Ed. 
Cartea Românească, Bucureşti, 2008, p. 30. 

niate de către autor ca fiind trăsături ale 
literaturii (şi culturii) contemporane.

Revenind la dimensiunea mondenă, 
actuală a cărţii, lectura unui astfel de 
studiu ne face sincroni cu Occidentul. 
Autorul are o mare putere sintetizatoare şi 
de discernământ, astfel că, odată cu lectura, 
ne lăsăm ghidaţi şi instruiţi în lumea 
literară contemporană franceză. Aflăm ce 
se citeşte, care sunt bestseller-urile, care sunt 
ultimele tendinţe în materie de literatură. 
Bun cunoscător al culturii franceze, 
Alexandru Matei reuşeşte să portretizeze 
cu fidelitate pentru ca cititorul să fie la 
curent cu dezbaterile contemporanilor 
francezi. Aceasta este doar o dimensiune 
a cărţii, cea mai accesibilă.

Un alt nivel de lectură ne dezvăluie 
problematizările, conceptualizările cu care 
jonglează autorul. Relaţia dintre autor şi 
carte este minuţios dezbătută, pentru ca, 
mai apoi, să fie susţinut verdictul: Dar 
cartea nu mai presupune, astăzi, Autorul. 
Cartea este astăzi tot mai mult o vitrină 
cu ornamente, pentru că vorbim despre 
albume, ghiduri (...). ... literatura se retrage 
din cărţi2.

Cartea surprinde trecerea de la tratarea 
literaturii ca artă independentă, liberă, la 
tendinţa actuală de a atribui literaturii o 
concepţie culturalistă, mai mult chiar, de 
a o trata ca pe o practică culturală oarecare, 
cum ar fi cea gastronomică. Mutaţiile sunt 
urmărite şi dintr-o perspectivă istorică, 
cronologică, care dă o anumită coerenţă 
explicaţiilor. 

Autorul abordează teme mari, pe care 
le pune într-o cheie demitizantă. Limbajul 
este tăios, intransigent, echilibrat şi atunci 
când acuză. Alexandru Matei nu se sfieşte 
să dea verdicte, să fie categoric, să spună 
lucrurilor pe numele lor actual. Canonul, 
ca o rezistenţă în timp a unei idei tari, a 
devenit inactual şi este înlocuit cu topul. 
În capitolul despre postmodernism, 
sancţionează înţelegerea greşită a lui 
Foucault şi Deleuze ca fiind postmoderni, 

2 Ibidem. p. 28.
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eroare semnalată şi în spaţiul românesc. 
Este arătat cu degetul naţionalismul 
francez şi pretenţia literaturii franceze de 
a fi universală. Premiul Goncourt îşi arată 
o nouă identitate, produs al societăţii de 
consum care a transformat literatura în 
afacere: Acum, se ştie, premiul Goncourt 
este el însuşi un mecanism de reglare a pieţii 
de roman francez. (...) Cartea premiată 
în această situaţie nu e cea mai bună a 
autorului3. Autorul foloseşte exemple 
concrete şi argumente convingătoare 
în orice afirmaţie acuzatoare. Titlul 
şi subtitlul, obiectul cărţii, toate sunt 
explicate încă de la început, cu o fixaţie 
pentru claritate şi pentru un mesaj bine 
orientat către public. 

Ironia este un specific al scriiturii sale, 
ironie senină, deloc crispată, incisivă. Ea 
trezeşte un surâs complice cititorilor şi 
destinde atmosfera. Stilul liber, sincer, 
nonconformist convertesc o carte de 
specialitate într-o lectură plăcută: M-am 
gândit mult. Public o carte despre literatura 
franceză, deci nu interesez pe nimeni. Nu 
tu bătălii canonice, nu tu postmoderni 
versus reacţionari (...)4. 

În epoca postliteraturii, teoreticienii 
sau cei care îşi mai pun probleme 
în legătură cu acest subiect Antoine 
Compagnon, Jacque Rancier, William 
Marx, Vincent Descombes, Lionel Ruffel, 
Tz. Todorov. Alexandru Matei prezintă 
câteva din cărţile acestor creatori, 
rezumând, subliniind, sancţionând pe 
alocuri. Autorul îi aminteşte şi îi dezbate 
pe cei mai citiţi romancieri francezi ai 
vremii - Houellebecq, Amélie Notomb, 
Pascal Quinard, F. Beigbeder. 

Alexandru Matei subliniază cu 
rafinament principalele trăsături ale lite-

3 Ibidem. p. 363.

4 Ibidem. p. 9. 

raturii franceze de astăzi. În primul rând, 
ea este dominată de autoficţiune, care a 
luat două direcţii: literatura de blog şi 
literatura Amélie Poulain. Tendinţele în 
literatură sunt şi eleclar conturate: istoria, 
ficţiunea şi fragmentarismul, aşa cum 
apar în Umbrele rătăcitoare ale lui Pascal 
Quinard. 

Se fac şi mici profeţii. Literatura se 
întoarce la condiţia de divertisment şi 
la cea etnologică, iar discursul despre 
literatură se va împărţi în două: istoria 
literaturii ce va cuprinde toate teoriile 
literare şi antropologia culturală pentru 
care literatura va fi totdeauna un document 
interesant5.

Alexandru Matei dă dovadă de 
maturitate şi putere de discernământ 
atunci când analizează fenomenele 
literare actuale. Aşa cum confirmă şi Pierre 
Francastel în Peinture et Société, este mult 
mai greu să judeci lucrurile de aproape. 
De aceea, îi cuprinde pe critici un fel de 
pudoare atunci când trebuie să vorbească 
despre arta contemporană. Este mult mai 
comod să scrii despre operele peste care 
timpul a trecut şi au intrat într-un canon, 
au fost orientate cumva spre un anumit tip 
de interpretare. Ce qui rend véritablement 
difficile une étude des faits artistiques 
contemporains, c`est plutôt le manque des 
matériaux bien classés. Il est plus aisé de 
feuilleter un recueil d`oeuvres de Piero que 
de Matisse6. Este şi cazul lui Alexandru 
Matei care îşi asumă un demers dificil, 
discursul lui poartă o mare responsabilitate 
pe care şi-o asumă cu demnitate.

Ioana Manta

5 Ibidem. p. 385.

6 Pierre Francastel, Peinture et Société, ed. 
Gallimard, Paris, 1965, p. 179.

***



212

Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, 
Georges Vigarello (coord.), Istoria 
corpului. De la Revoluţia Franseză la 
Primul Război Mondial, vol. II. coordonat 
de Alain Corbin, Ed. Art, Bucureşti, 2008.

Reputatul istoric francez, Alain Corbin, 
continuă ambiţiosul proiect „Istoria 
Corpului”, prin acest volum, al II-lea din 
„trilogia” cu titlul adineaori menţionat. 
Fiind unul dintre cei mai apreciaţi is-
torici contemporani, aşteptările cu pri-
vire la acest proiect sunt mari, având în 
vedere că autorul şi-a obişnuit cititorii 
cu lucrări consistente şi de o înaltă 
ţinută. De asemenea, numele autorului 
conferă o „garanţie” a calităţii şi seriozi-
tăţii acestui proiect, ce poartă un titlu ce 
poate ridica anumite semne de întrebări 
pentru cititorii obişnuiţi cu subiecte mai 
apropiate manierei tradiţională de a scrie 
istoria. Contactul cu primele pagini ale 
lucrării relevă temeinicia demersului şi 
complexitatea studiilor ce-l compun.

Despre autor şi lucrările publicate se 
pot înşira multe laude şi comentarii, fiind 
vorba de un reper al istoriei ultimelor 
decenii, mă voi limita însă, doar la 
menţionarea faptului că acesta face parte 
din pleiada istoricilor formaţi la Şcoala 
Annales. Fiind preocupat de domeniul 
istoriei sensibilităţilor, Alain Corbin s-a 
îndepărtat de linia lui Fernand Braudel, 
a studiilor la o scară mare a structurilor 
colectivităţilor umane, apropiindu-se de 
domeniul mentalităţilor inaugurat de unul 
dintre „părinţii” şcolii Annales, Lucien 
Febvres. Lucrări precum: Archaïsme et 
modernité en Limousin au XIXe siècle (1845-
1880), Les Filles de noce. Misère sexuelle 
et prostitution (XIXe siècle), Le Miasme et 
la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, 
XVIIIe-XIXe siècles, Le Territoire du vide. 
L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840, 
Les Cloches de la terre. Paysage sonore et 
culture sensible dans les campagnes au XIXe 
siècle, Le Monde retrouvé de Louis-François 
Pinagot. Sur les traces d’un inconnu (1798-

1876) ş.a. sunt contribuţii semnificative la 
lărgirea perspectivei asupra secolului al 
XIX-lea şi deschizătoare ale unor domenii 
de cercetare ce stârnesc reţinerea la o 
vedere superficială.

Volumul al II-lea duce mai departe 
cercetarea analizând transformările su-
ferite de corp pe parcursul secolului al 
XIX-lea. Încă din scurta introducere, 
coordonatorul pregăteşte cititorul prin 
menţionarea numeroaselor perspective 
asupra corpului, care se intersectează 
şi interfezează rezultând numeroase re-
prezentări. Despărţirea de percepţia clasică 
a corpului e de asemenea menţionată, peri-
oada vizată, găzduind schimbări profunde 
în perceperea corpului şi în raportarea la 
ele, fie că e vorba de propriul corps au de 
corpul altcuiva.

Volumul e structurat pe trei mari părţi 
reprezentând trei nivele de analiză. Prima 
parte, Priviri încrucişate asupra corpului, 
după cum lesne se poate deduce din titlu, 
vizează expunerea perspectivelor asupra 
corpului, analiza lor, precum şi modul în 
care acestea interferează influenţându-
se mai mult sau mai puţin reciproc, 
determinând valorizări şi transformări ale 
acestuia. Această primă parte, însumează 
patru studii reprezentând patru unghiuri 
diferite de privire şi valorizare a corpului. 

Primul studiu, avându-l ca autor 
pe Olivier Faure - profesor agregat de 
istorie contemporană la Universitatea 
din Clermont-Ferrand şi la Universitatea 
Jean-Moulin Lyon III - analizează «privirea 
medicilor». Naşterea medicinei moderne, 
cu importante descoperiri în această 
perioadă, a determintat mutaţii semnifi-
cative în privinţa corpului. Numeroase 
idei, mai vechi sau mai noi, se întrepătrund, 
marcând corpul. Trecerea de la medicina 
umorală la medicina modernă, bazată 
pe descoperiri recente, a determinat noi 
raporturi cu corpul, noi modalităţi de 
tratare şi prin urmare noi moduri de a-l 
privi, revenindu-se la «corpul-maşină» 
tratat fără a lua în calcul existenţa 
sufletului, dar în acelaşi timp crescând 



213

preocupările pentru abisurile psihicului 
şi sondările acestuia. Privirea medicilor, 
influenţată de atmosfera laicizantă a 
epocii, a influenţat la rându-i atmosfera 
culturală a epocii rupând încet corpul de 
privirea tradiţională.

Al II-lea studiu, aparţinând lui Alain 
Corbin, face o incursiune în nivelul religiei, 
aceasta având o influenţă ma-joră în 
conturarea viziunilor asupra corpu-lui, în 
special în mediul tradiţional. Creştinismul, 
fiind o religie a întrupării, acordă o mare 
importanţă corpului, căutând disciplinarea 
şi spiritualizarea lui. Presiunile schim-
bărilor epocii au marcat încet perspectiva 
asupra corpului, determinând reacţii 
ale mediilor religioase pentru întărirea 
viziunii tradiţionale. Într-o lume tot 
mai secularizată şi mai laicizată, sacrul 
continuă să aibă un cuvânt greu de spus 
în ciuda presiunilor existente, marcând 
conştiinţele, în special în mediile populare.

Privirea artiştilor e abordată în al III-lea 
studiu, de către Henry Zerner, professor 
de istoria artei la Universitatea Harvard. 
Desprinderea de canonul clasic, de 
pictura academică reprezintă o mutaţie în 
privirea corpului, care s-a desfăşurat lent, 
întâmpinând o grea rezistenţă. Pictura, 
atât de apreciată în această epocă, a fost 
domeniul numeroaselor curente artistice 
ce au traverst secolul XIX, fiecare căutând 
să surprindă profunzimile omului şi ale 
vieţii. Sensibilitatea epocii a marcat 
pictura, fapt ce a influenţat modul de 
reprezentare a corpului, căutând tot mai 
mult apropierea de viaţă, de real. Apariţia 
fotografiei a bulversat mediul artistic 
precum şi modul de a percepe corpul, 
instituind noi provocări şi pericole.

Ultimul studiu, are ca autor pe 
Ségolène Le Men, profesoară de istorie 
a artei contemporane la Universitatea 
Paris-X-Nanterre. Analizând perspectiva 
socială asupra corpului, autoarea prezintă 
formarea a trei tipuri reprezentative 
pentru această epocă, numită din punct 
de vedere social, a burgheziei. Cele trei 
tipuri : Mayeux, Monsieur Prudhomme şi 

Robert Macaire, desprinse din lucrările 
literar-artistice ale vremii, reprezintă 
fiecare rezumativ un anumit nivel social, 
un personaj colectiv format în angrenajul 
socio-cultural al epocii, focalizând anu-
mite tipologii pe modelul commediei 
dell΄arte. Acestea surpind trăsături fi-
zice, psihologice şi morale ale anumitor 
tipologii sociale. Analizând presa vremii, 
caricaturile, piesele de teatru de succes, 
literatura etc. autoarea oferă argumente 
solide în conturarea acestor tipuri.

Partea a II-a Plăcere şi durere : în 
inima culturii somatice, conţine două 
studii ale lui Alain Corbin ce vizează 
două domenii majore ale culturii 
somatice: întâlnirea corpurilor - sexuali-
tatea şi durerile, suferinţele acestuia. 
Primul studiu abordează toate temele 
majore ale sexualităţii, de la masturbare, 
homosexualitate etc. până la modificările 
survenite în imaginarul erotic. Interesul 
pentru sexualitate creşte în această 
perioadă, fapt sesizabil şi în producţiile 
artistice ale vremii. Apariţia fotografiei 
permite răspândirea materialelor porno-
grafice, treptat sexualitatea dobândind 
noi înţelesuri şi ocupând un loc tot mai 
important în dinamica existenţială. 
Autoritatea crescândă dobândită de ştiinţă 
impune totuşi modelarea comportamentelor 
sexuale într-un sens considerat natural 
şi firesc, derapajele fiind analizate prin 
prisma medicinei. Ultimele decenii aduc 
în prim planul vieţii sexuale personaje 
precum homosexualu sau femeia orientală, 
motive pe care se brodează numeroase 
reprezentări culturale.

Al II-lea studiu abordează violenţa 
asupra corpului pornind de la violenţele 
revoluţiei şi modificările la nivelul 
imaginarului colectiv, care survin odată cu 
aceasta. Uciderea corpului e medicalizată, 
desacralizându-se execuţia, supliciile 
corpului suferind modificări atât în maniera 
de operare cât şi la nivelul percepţiei. Tot 
la nivelul violenţei asupra corpului îşi face 
intrarea în scenă corpul muncitorului, 
chinuit şi strivit sub numeroasele greutăţi 
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şi accidente. Modul de definire şi de 
percepere a durerii se schimbă substanţial 
pe parcursul secolului, îndepărtându-se 
încet componentele religioase de la nivelul 
perceperii şi interpretării acesteia, fiind 
psihologizată şi combătută.

Ultima parte, Corpul îndreptat, modelat, 
antrenat, abordează o dimensiune care 
capătă consistenţă pe parcursul secolului 
al XIX-lea. Având noi semnificaţii, corpul 
şi acţiunile sale tot mai seculare şi supuse 
laicizării, dezvoltă o întreagă cultură a 
corpului, în sensul îngrijirii şi modelării. 

Primul studiu, aparţine lui Henry-
Jacques Stiker-coordonator de cercetare 
în domeniul antropologiei istorice la 
Universitatea Paris VII, şi abordează noua 
percepţie a corpului infirm care devine 
în această perioadă educabil, arătând 
interesul elitelor pentru aceste probleme. 
Arătând modurile de percepţie a corpului 
infirm la nivel savant şi popular, autorul 
prezintă proiectele de educare şi de 
asumare a acestora.

Georges Vigarello - professor de ştiinţe 
ale educaţiei la Universitatea Paris V - 
prezintă în următorul studiu modul în care 
au evoluat igiena corpurilor şi modelarea 
formelor. Interesul pentru igienă este 
în creştere pe parcursul secolului, apa 
căpătând noi funcţii şi o importanţă tot 
mai mare în viaţa oamenilor. Grija pentru 
corp e tot mai mare apărând noi modalităţi 
de a-l îngrijii, de a-l curăţa şi modela. 
Aventura apei care modifică fizionomia 
oraşului arată modificările intervenite în 
modul de înţelegere a corpului şi a igienei, 
prioritatea crescândă a acestora.

Ultimul studiu aparţine lui Georges 
Vigarello şi Richard Holt – professor la 

International Center for Sports, History and 
Culture, De Montfort University, Leicester, 
Marea-Britanie- tratează problema 
modelării corpului prin activităţi sportive. 
Prezentând transformarea survenită de 
jocurile cu caracter sportiv tradiţionale, 
prin diminuarea violenţei şi apariţia 
regulamentelor, studiul relevă modificarea 
sensurilor acestora şi importanţa crescândă 
a modelării corpurilor prin intermediul lor. 
Percepţia corpului e mecanizată, căutându-
se eficientizarea sa şi a mişcărilor şi 
calculându-se activităţile şi performanţele. 
Activităţile suportă noi valorizări, autorii 
arătând funcţia socială a acestora şi rolul 
pe care îl dobândesc treptat. Apariţia 
sporturilor moderne reprezintă o schimbare 
substanţială în cultura somatică şi socială. 
Prinse în angrenajul constructelor sociale 
şi culturale activităţile sportive se 
specializează şi sporesc în importanţă.

Corpul ocupă un loc central în secolul 
XIX suportând transformări profunde 
la nivelul percepţiei şi comportând noi 
valorizări. Secularizarea şi laicizarea 
societăţii europene occidentale a marcat 
profund corpul fapt ce s-a răsfrânt la 
nivelul sensibilităţii şi imaginarului. 
Noi grile de interpretare, noi repere 
existenţiale şi culturale au modificat 
cultura somatică. Hedonismul cuprinde 
trept societatea modernă iar noile moduri 
de raportare la suferinţă, durere şi plăcere 
despiritualizează omul şi modifică 
referinţele existenţiale. Viaţa comportă 
noi valorizări şi direcţionări, ideologiile 
ce caută să substituie religia proiectând 
noi ţinte şi valori.

Valer Simion Cosma.

***
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Lindsay Porter, Asasinatul. O istorie a 
crimei politice, Editura Art, Bucureşti, 
2010.

Studiul privind istoria asasinatului 
motivat politic a fost publicat pentru 
întâia dată în capitala Marii Britanii în 
2010, sub titlul Assasination. A History 
of Political Murder. Titlul de actualitate, 
caracterul comercial al cărţii şi temele 
populare abordate au contribuit esenţial la 
traducerea şi implicit publicarea imediată 
a acesteia în România, în acelaşi an, de 
către Editura Art7.

Lindsay Porter, de profesie istoric de 
artă, cercetează fenomenul asasinatului 
politic la Univeritatea York din Marea 
Britanie, alături de alte subiecte, precum 
Conspiraţiile Revoluţiei franceze.8 
Activitatea sa publicistică se învârte în 
jurul unor teme legate de conspiraţii şi 
societăţi secrete. A mai publicat Who 
are the Illuminati(Cine sunt Illuminati) 
în 2005 şi a contribuit la elaborarea 
Conspiracy Theories in American History: 
An Encyclopedia(Conspiraţii în Istoria 
Americană: O Enciclopedie) în 2003.9

Lucrarea îşi are centrul de greutate 
în analiza câtorva cazuri celebre, poate 
cele mai cunoscute din istorie, de crimă 
politică. Pornind din antichitate, cu etern 
invocatul caz al lui Iulius Caesar şi ale 

7 Lindsay Porter, Asasinatul. O istorie a 
crimei politice, ed. Art, Bucureşti, 2010, 
p. 4.

8 Yorkshire Post, Interview: Lindsay 
Porter, de Chris Bond, 19 februarie 2010, 
Yorkshire, Marea Britanie.(accesat on-
line la data de 29.09.2010, http://www.
yorkshirepost.co.uk/books/Interview-
Lindsay-Porter.6088501.jp)

9 Ziarul de Duminică, Avanpremieră / 
Asasinatul. O istorie a crimei politice. 
1 decembrie 2009.(accesat on-line la data 
de 01.10.2010, http://www.zf.ro/ziarul-
de-duminica/avanpremiera-asasinatul-
o-istorie-a-crimei-politice-5145271/) 

sale 23 de lovituri de cuţit încasate chiar 
în Senat, autorul parcurge două milenii în 
care asasinatul a continuat să fie actual. 
Cazurile unice abordate de L. Porter se 
opresc odată cu cea mai mediatizată crimă 
din istoria televiziunii, cea a preşedintelui 
american John F. Kennedy. În final, 
dezbate problema implicării statului în 
apele tulburi ale comploturilor, guverne 
care au uzat de crimă ca şi armă a politicii 
externe. Încheie printr-o scurtă trecere 
în revistă a terorismului contemporan, 
devenit ideologie în SUA după atentatele 
de la 11 septembrie 2001. 

În tot acest timp autorul încearcă, 
după cum declară la sfârşitul capitolului 
introductiv, să examineze „acţiunile 
asasinilor şi raţiunile ce au stat la baza lor, 
pentru a înţelege cum s-au schimbat de-a 
lungul timpului ideile despre crima politică. 
În fine, fiecare asasinat este plasat într-un 
context mai larg, observându-i consecinţele 
şi analizând dacă, în ultimă instanţă, 
Disraeli a avut dreptate.”10 Observăm din 
declaraţie scopurile generale ale autorului, 
care va încerca să surprindă mentalitatea şi 
motivaţiile ucigaşilor, totul gândit la scara 
mare a istoriei, în ceea ce Braudel numea 
durata lungă, astfel Porter se angajează 
să surprindă mutaţiile intervenite de-a 
lungul secolelor în psihologia asasinului. 
„Asasinatele n-au schimbat niciodată istoria 
lumii”11 este afirmaţia prim-ministrului 
britanic Benjamin Disraeli, rostită în 1865 
după asasinarea lui Abraham Lincoln, la 
care face referire Lindsay Porter în finalul 
citatului. Declaraţia se constituie în motto-
ul lucrării sau, dacă vreţi, în leit-motivul 
întregii scrieri. 

În introducere Porter prezintă un fapt 
inedit, mai exact originile asasinului 
modern, a „ucigaşului profesionist, crud, 
nemilos”12. Hashishin, sectă religioasă 
musulmană ismailită, pregătea şi controla 
asasini care comiteau acte de violenţă din 

10 Lindsay Porter, op. cit. p. 13.

11 Ibidem, p. 7.

12 Ibidem, p. 7.
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raţiuni politice. Pe seama lor s-au născut 
o serie de mituri, devenind teroarea 
cruciaţilor, în timpul existenţei sectei, între 
1090 şi 1272. Mituri nefondate întrucât 
hashihin-ii acţionau cu preponderenţă 
în rândul liderilor musulmani. După 
dispariţia sectei, mitului ucigaşilor care 
acţionează la întâmplare a supravieţuit în 
mentalul colectiv, cu ajutorul descrierii 
oferite de Marco Polo, legende neconfirmate 
de alte surse. Porter face o paralelă între 
spaima creată de mitul hashishin-ilor şi 
cea a ucigaşilor îndoctrinaţi din timpul 
Războiului rece, constatând, uşor exagerat 
am putea spune, o oarecare continuitate. 
Asemănarea dintre aceşti primi asasini 
moderni şi senatorii care l-au înjunghiat pe 
Cezar, este îndrăzneaţă, chiar neinspirată, 
de vreme ce singurul argument în favoarea 
teoriei este cel al motivaţiei politice. 

„Cea mai faimoasă crimă din istorie”13, 
asasinarea lui Cezar face obiectul unei 
dezbateri pe care Porter o propune cu 
privire la tiranicid şi la dezbaterile 
generate de acest gest în lumea antică. 
Figura lui Brutus a devenit un simbol a 
cărui semnificaţie a migrat pe axa bine-
rău în funcţie de epocă. Exemplu elocvent 
în acest caz stă diferenţa de imagine pe 
care personajul a înregistrat-o în doar două 
secole: „În secolul al XIV-lea Dante îl plasa 
pe Brutus în ultimul cerc al infernului[…]
însă în secolul al XVI-lea personajul 
său[…]le-a permis scriitorilor şi artiştilor 
să dea un chip uman unor teme abstracte 
precum natura îndatoririlor, a sacrificiului 
şi a nobleţei – explorate în modul cel mai 
remarcabil în piesa lui Shakespeare, 
Iulius Cezar, scrisă în jurul anului 1599”14 
Înlăturarea violentă a lui Cezar a creat un 
precedent periculos pentru evenimentele 
viitoare ale istoriei, astfel că liderul 
sau conducătorul politic a fost adesea 
comparat/confundat cu statul. Credinţă 
responsabilă pentru multe asasinate ce 
au urmat, iar Brutus a fost adesea invocat 

13 Ibidem, p. 15.

14 Ibidem, p. 30-31.

de asasinii politici în încercarea lor de a-şi 
legitima crimele. 

Revenind la tiranicid, Cicero în lucrarea 
Despre îndatoriri, apără cauza asasinilor 
poate şi pentru că în dese ocazii are carierei 
sale a fost un adversar al lui Cezar. Filosoful 
îşi argumentează bine ideile, asociindu-l 
pe dictator cu Romulus, care „[…]pentru a 
domni singur[…] a azvârlit în vânt iubirea 
fraternă şi sentimentele sale umane”15. 
Cezar devenise un pericol iminent pentru 
republică, din cauza semnului de egalitate 
pe care Cicero şi nu numai, îl puneau între 
mai vechii rex şi titlul de dictator perpetuu. 

Plutarh şi Shakespeare au exploatat 
legăturile de prietenie şi în special de 
rudenie întâlnite la restrânsul corp politic 
roman, astfel că toată afacerea eliminării 
fizice a lui Cezar a intrat în sfera personală 
şi în acest mod singura explicaţie plauzibilă 
pentru crimă a rămas doar cea a salvării 
republicii. Cassius Longinus, mâna dreaptă 
a lui Brutus, a fost în schimb demonizat din 
cauza presupuselor sentimente personale 
negative vis-a-vis de Cezar. 

Porter detaliază la sfârşitul capitolului 
evoluţia istorică a percepţiei tiranicidului. 
„Mare este cinstea acordată nu celui ce 
ucide un hoţ, ci aceluia care ucide un 
tiran”16, spunea Platon. Astfel că grecii, 
în primul rând prin vocile lui Platon şi 
Aristotel, îi considerau tirani pe monarhii 
care îşi urmăreau propriile interese şi 
ambiţii meschine, iar soarta lor trebuia sa 
fie inevitabil moartea, spre binele public. 
Filosofii romani au oferit impresia că sunt 
de acord cu mai vechi lor colegi greci, prin 
invocarea lui Lucius Iunius Brutus, strămoş 
a lui Brutus, care şi-a ucis fii pentru vina 
de a fi complotat în favoarea reinstaurării 
dinastiei Tarquinilor. Autorul identifică 
chiar două forme de tiranie, tyrannus in 

15 Cicero, De Officiis, cartea III, X; apud 
Lindsay Porter, op. cit., p. 21.

16 Platon citat în Robert A. Lauer, 
Tyrannicide and Drama, p. 26(Franz 
Steiner Verlag, Stuttgart, 1987); apud. 
Lindsay Porter, op. cit., p. 27.
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titula, adică conducătorul care a uzurpat 
tronul şi tyrannus in regimine atunci când 
regimul unui cârmuitor este tiranic, deşi 
prezenţa iniţială a acestuia la conducere 
este legitimă. 

Odată cu răspândirea şi instaurarea 
oficială a creştinismului, teologii au 
enunţat noi definiţii ale tiranului. Trebuie 
să te opui monarhului care nu respectă 
legile lui Dumnezeu, afirmă Sfântul 
Augustin. Această ideea s-a transmis la 
Ioan din Salisbury şi Toma din Aquino 
în secolele XII-XIII, cu excepţia că aceştia 
adaugă şi nerespectarea legilor pământeşti 
la definiţia tiranului, revenindu-se pe de 
o parte la filosofia clasică. Franciscanul 
Jean Petit la începutul secolului al XV-
lea şi iezuitul Juan de Mariana în 1599 
au justificat prin scrierile lor tiranicidul. 
Aceştia din urmă au avut un rol important 
în reacţia papalităţii care a condamnat 
tiranicidul la Conciliul de la Konstanz 
în 1415, decret reînnoit două secole mai 
târziu. Revoluţia Franceză l-a propus pe 
Brutus drept model al Republicii, care 
trebuie apărată indiferent de costuri. Cu 
toate acestea, asasinarea revoluţionarului 
Jean Paul Marat a fost justificată de către 
monarhista Charlotte Corday prin faptul că 
a fost dispusă să-şi sacrifice viaţa pentru 
binele naţiunii, asemenea lui Brutus. O 
explicaţie asemănătoare a oferit în 1865 
şi John Wilkes Booth după ce l-a asasinat 
pe Lincoln. Ascensiunea anarhismului 
în secolul al XIX-lea a făcut inutilă orice 
dezbatere referitoare la tiranicid.

Thomas Becket, de provenienţă 
modestă, a ajuns mâna dreaptă a lui Henric 
al II-lea pentru ca în final să sfârşească 
decapitat de baronii regelui. Porter pre-
zintă caracterul dual al acestui personaj 
controversat, arogant chiar, adaptabil, care 
odată ajuns pe scaunul arhiepiscopal de la 
Canterbury a refuzat total să mai servească 
interesele monarhiei, disputa sa cu regele 
provocând o ruptură între coroana engleză 
şi papalitate. Fostul cancelar înconjurat de 
lux şi grandoare s-a transformat într-un 
călugăr ascet, nedispus la compromisuri, 
descrie cu lux de amănunte L. Porter.

După numeroase dispute cu Henric al 
II-lea, în 1170 s-a reîntors în Anglia, după 
un exil autoimpus de şase ani în Franţa, nu 
înainte de a-i excomunica pe cei care l-au 
încoronat pe fiul minor al regelui. Acest 
ultim gest l-a făcut pe Henric să rostească 
celebra şi totodată ambigua frază „Ce laşi 
necredincioşi am la curtea mea; nu-i nimeni 
să mă scape de acest preot turbulent?”17 
Ordin de execuţie sau doar metaforă este 
întrebarea pe care legitim o ridică Porter. 
Decapitarea acestuia în biserică, locul 
ultim de refugiu, impenetrabil, la care se 
adaugă demnitatea afişată şi cuvintele de 
acceptare a morţii în numele lui Iisus, au 
contribuit esenţial la naşterea unei vaste 
mitologii, chiar a cultului lui Becket. 
Popularitatea turbulentului preot a atins 
cote nemaiîntâlnite, cultul acestuia fiind 
răspândit în toată lumea catolică. Desanc-
tificat de Henric al VIII-lea, imaginea 
lui Becket a suferit modificări majore 
în secolul XX, toate acţiunile sale fiind 
catalogate drept politică de imagine, 
conchide Lindsay Porter.

Autorul creionează foarte bine 
atmosfera şi arhitectura Parisului de la 
începutul veacului XVII, culminând cu 
scena asasinatului comis de fanaticul 
catolic Francois Ravaillac împotriva 
regelui francez Henric al IV-lea: „Caleaşca 
s-a oprit cu o zdruncinătură […] în acel 
moment, din mulţime, un individ înalt cu 
părul roşu-aprins a ajuns dintr-un salt pe 
caleaşcă […]. În confuzia creată regele a 
rămas fără apărare. A fost înjunghiat de 
trei ori […]”18 Porter descrie atmosfera 
imediată a Parisului peste care s-a aşternut 
un doliu aproape frenetic. Francezi erau 
deziluzionaţi de noua regentă Maria 
de Medici, considerată străină şi sub 
nivelul posturii, întrucât urmaşul la tron, 
Ludovic al XIII-lea, era minor. Atmosfera 
posomorâtă a Parisului era animată în 
acelaşi timp de spaimele războaielor 
religioase, recent încheiate, în care a fost 
angrenată întreaga suflare franceză. 

17 Lindsay Porter, op. cit., p. 43.

18 Ibidem, p. 55.
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Revenind la eterna dezbatere despre 
tiranicid, Porter vorbeşte despre acuzaţiile 
de ilegitimitate în ceea ce priveşte 
accederea pe tron a lui Henric al IV-lea, 
acuzat ca fiind tyrannus in titula. Iezuitul 
Juan de Mariana a justificat în acest mod 
asasinarea lui Henric, în tratatul De rege 
et regis institutione. Ilegitim pentru că se 
înrudea de departe cu fostul rege Henric 
al III-lea şi, cel mai grav, a fost crescut 
în credinţa hughenotă. În timpul vieţii 
Henric a alternat apartenenţa la catolicism 
sau protestantism în funcţie de spectrul 
politic, ceea ce a agravat mult situaţia 
personală. Ravaillac şi-a motivat crima 
susţinând că Henric urma să declare război 
Papei. În plus, la încoronare, regele Franţei 
era numit Maiestatea sa preacreştină, 
fiind identificat cu religia catolică însăşi, 
conform lozincii Une foi, une loi, une roi. 
Porter aminteşte de credinţa populară 
în puterile regilor Franţei de a vindeca 
scrofuloza, tratată pe larg de Marc Bloch 
în Regii taumaturgi19, ca şi confirmare a 
puterilor divine cu care era investit regele.

Autorul descrie detaliat masacrul 
hughenoţilor din vara lui 1572, atunci 
când mii de protestanţi francezi au fost 
măcelăriţi de furia maselor. Se crede că 
acţiunile violente au fost declanşate de 
căsătoria lui Henric de Navarra(numele 
iniţial al lui Henric al IV-lea) cu catolica 
Marguerite de Valois, sora regelui Carol 
al X-lea, în încercarea de a reconcilia cele 
două religii dominante în Franţa. Henric 
a devenit ostatic la curte, dar în 1576 a 
reuşit să se elibereze, devenind liderul 
mişcării protestante. Până la urcarea pe 
tron din 1589 a purtat un război de uzură 
împotriva Ligii Catolice, dar s-a convertit 
la catolicism pentru ultima dată în 1594. 
Pentru fanaticii catolici nu a fost suficient, 
deşi a fost un rege popular, energic şi iubit 
de popor, aşa cum afirmă Porter.

Seria asasinatelor continuă în Franţa 
revoluţionară cu poate cea mai inocentă 

19 Marc Bloch, Regii Taumaturgi, editura 
Polirom, 1997.

crimă, dacă se permite asocierea acestui 
adjectiv unei crime. Jean Paul Marat, 
revoluţionarul iacobin radical, a fost 
ucis în propria casă de către o femeie, 
tânăra monarhistă, Charlotte Corday. 
Primind o educaţie tipică aristocraţiei, a 
fost influenţată de girondinii refugiaţi la 
Caen, în consecinţă „a ajuns să-l identifice 
pe Marat cu demonul ce distrugea Franţa 
ei iubită”.20 A plecat la Paris hotărâtă să-l 
elimine fizic pe acesta: „Şi-a cumpărat un 
cuţit si o pălărie nouă cu panglică verde 
[…]”.21 A doua zi a reuşit să pătrundă în casa 
lui Marat, sub pretextul dezvăluirii unor 
activităţi contrarevoluţionare: „Corday 
s-a apropiat înşiruind o listă de optsprezece 
deputaţi girondini aşa-zis implicaţi în 
activităţi contrarevoluţionare la Caen. 
Marat a dat din cap: <Nu va dura 
mult şi vor fi ghilotinaţi.> Atunci, cu o 
surprinzătoare uşurinţă, ea i-a înfipt cuţitul 
chiar deasupra claviculei.”.22 Descrierea 
detaliată a lui Porter oferă imaginea unei 
crime săvârşite cu sânge rece, cu toate 
acestea, justificare actului din timpul 
procesului şi atitudinea demnă afişată 
în timpul execuţiei, i-au adus ulterior lui 
Corday consacrarea, fiind transformată 
într-un simbol al regaliştilor după 1814. 
A fost comparată cu Brutus, astfel Porter 
reuşeşte să surprindă încă o dată caracterul 
uşor transformabil al asasinului lui Cezar, 
întrucât Brutus, în mod ironic, era unul 
dintre simbolurile Revoluţiei. 

Marat, L’ami du Peuple cum i se 
spunea, după gazeta cu acelaşi nume a 
cărui fondator şi redactor şef era, îşi făcea 
meseria de jurnalist cu mult zel, instigând 
la eliminarea fizică a oricărei forme de 
opoziţie vis-a-vis de Revoluţie. Era poate 
cel mai radical dintre Radicali, populist, 
se adresa în primul rând muncitorilor din 
Paris, aşa-numiţii sans-culottes, pe care 
îi înflăcără prin discursul ultra-radical: 
„Cinci sau şase sute de capete retezate 

20 Lindsay Porter, op. cit., p. 83.

21 Ibidem, p. 83.

22 Ibidem, p. 85.
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v-ar asigura pacea […] Lăsaţi duşmanii să 
triumfe doar o clipă şi vor curge râuri de 
sânge[…]mâinile lor însângerate vor scobi 
în măruntaiele copiilor voştri […]” (L’ami 
du people, 27 mai 1791).23 

Porter insistă pe latura lui populistă, 
etichetând discursul acestuia drept 
demagogie. Autorul mai punctează că 
Marat obişnuia să răzbune frustrările 
acumulate în perioada pre-revoluţionară, 
cum ar fi de exemplu neacceptarea 
acestuia în Academia de Ştiinţe. Arestat de 
girondini, a reuşit un adevărat tur de forţă 
atunci când a fost judecat de Tribunalul 
revoluţionar. Porter înşiruie astfel toate 
ingredientele care au contribuit la martiriul 
lui Marat, la care se adaugă ateismul 
revoluţiei şi implicit nevoia de a înlocui 
cultul sfinţilor cu cel al Fiinţei Supreme. 
Pictura, Moartea lui Marat, a devenit poate 
cea mai populară imagine a Revoluţiei. 
Realizată de Jacques-Louis David, ministru 
al Artelor şi deputat iacobin, acesta s-a 
străduit să obţină maximul de efect din 
asasinarea lui Marat. Mai mult decât atât, 
trupul lui Marat a fost plimbat într-o 
procesiune pe străzile Parisului. Întrucât 
„la scurt timp s-a dezlănţuit Domnia Terorii, 
care a continuat vărsările de sânge încă 
doi ani”24, Lindsay Porter concluzionează 
că Benjamin Disraeli a avut dreptate, 
asasinatele nu au schimbat istoria lumii. 

„În acel moment, când maşina s-a 
oprit, un tânăr s-a apropiat din dreapta şi 
a tras două focuri de armă, nimerindu-l 
pe arhiduce în jugulară, iar pe ducesă 
în abdomen[…]arhiducele a murit după 
câteva minute.”.25 Aşa expune istoricul 
englez L. Porter asasinatul care emite 
pretenţia de a fi schimbat într-o oarecare 
măsură destinul istoriei. Autorul susţine în 
continuare teoria lui Disraeli, cu menţiune 
că asasinarea Arhiducelui doar a grăbit, 

23 Placard, „C’en est fait de nous”; citat în 
Conner, p.180; apud. Lindsay Porter, op. 
cit., p. 78.

24 Lindsay Porter, op. cit., p. 90.

25 Ibidem, p. 96-97.

a anticipat un fapt inevitabil: Primul 
Război Mondial, concepţie încuviinţată de 
majoritatea istoricilor. Uciderea lui Franz 
Ferdinand este încărcată de semnificaţii şi 
aduce schimbări semnificative în filosofia 
asasinatului. 

Odată cu ascensiunea anarhismului, 
motivaţiile asasinilor au început să 
sufere modificări semnificative. Franz 
Ferdinand a fost asasinat pentru vina de a 
reprezenta un simbol al Casei de Habsburg, 
spune istoricul englez. Anarhismul doar 
i-a inspirat pe complotiştii membrii ai 
organizaţiei Mâna Neagră, întrucât nu 
prezintă semnalmentele „anarhistului 
nihilist sau a criminalului înveterat 
[…]. Răspunsul avea să fie găsit în 
mişcarea naţionalistă sârbă în curs de 
formare”26 Scopul grupării Mâna Neagră 
era emanciparea şi unirea sârbilor prin 
terorism, organizaţi conform ideilor 
propovăduite de societăţile secrete şi 
anarhişti, printre care la loc de cinste sunt 
plasaţi Bakunin şi Kropotkin. 

Porter neagă teoriile conspiraţioniste 
conform cărora anarhiştii erau grupaţi 
într-o societate cu o ierarhie bine înche-
gată. Cu toate acestea anarhiştii erau activi 
în Europa la cumpăna dintre secolele XIX 
şi XX, în special în Franţa, acolo unde au 
fost comise numeroase atrocităţi împotriva 
simbolurilor establishmentului. La înche-
garea tipologiei anarhistului, omul negru 
cum autorul descrie imaginea acestuia 
în mentalul colectiv, au contribuit într-o 
bună măsură literatura, teatru şi presa.

Zbuciumatul Mexic al începutului 
de secol XX, constituie sursa pentru un 
capitol mai exotic, fiind prezentate biogra-
fiile şi crimele politice comise împotriva 
celor doi, simboluri de pe acum, lideri 
ai poporului, Emiliano Zapata şi Pancho 
Villa. De la proscrişi la idoli, cum inspirat 
îi defineşte Porter, Zapata şi Villa au fost 
folosiţi după moarte drept imagini ale 
Mexicului de către putere, deşi, Zapata cu 
siguranţă, au fost ucişi de guvern. 

26 Ibidem, p. 98.
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Mexicul după plecarea spaniolilor 
în 1821 a rămas o ţară organizată pe 
considerente feudale, era populat într-o 
majoritate covârşitoare de o populaţie 
diversă, săracă şi analfabetă. Guvernul era 
dominat de corupţie, iar accesul la funcţiile 
publice era condiţionat de factori precum 
nepotism şi mită. Nordul şi sudul ţării erau 
fundamental diferite, atât geografic, cât şi 
cultural. Istoricul englez spune ca aceste 
caracteristici socio-economice au permis 
naşterea unor lideri puternici ai maselor, 
nereprezentate până atunci. În Sud, Zapata 
a reuşit în scurt timp să strângă o armată 
de 20 000 de oameni, pentru ca în 1914 să 
intre în Ciudad de Mexico, după numeroase 
confruntări cu trupele federale. În capitală 
s-a întâlnit cu echivalentul său nordic, 
aşa cum îl numeşte Porter pe Pancho 
Villa. Personalităţi complet diferite, cum 
remarcă autorul, după moarte au jucat un 
rol similar în mitologia mexicană. Şi-au 
dat mâna pentru a-l înfrânge pe Carranza, 
deşi interesele lor erau diferite. După ce 
Carranza a fost ales preşedinte oficial 
în 1917, a respins reformele funciare şi 
electorale propuse de Zapata. Luptele de 
gherilă au continuat până când un ofiţer 
carrancist, apreciat de Zapata pentru 
veleităţile sale militare, a reuşit să-l 
convingă că doreşte să dezerteze. Zapata 
s-a întâlnit cu ofiţerul la o ferma locală, 
unde a fost executat de un pluton întreg. 
Porter pune lipsa de precauţie a liderului 
revoluţionar pe seama „nevoii lui disperate 
de arme şi de mai mulţi oameni”27, deşi au 
existat suspiciuni în epocă potrivit cărora 
Zapata şi-a dorit o moarte violentă, pentru 
a intra în analele istoriei.

Personalitate puternică, contrastantă, 
Villa era mai degrabă privit ca revoluţio-
narul-bandit, iniţial hoţ de vite, a reuşit 
să ajungă general al primului preşedinte 
revoluţionar, Madero. În 1915 politica 
lui Carranza l-a anihilat pe Villa, întrucât 
guvernul a promis să implementeze 
cerinţele de reformă ale nordului. Abil 

27 Ibidem, p. 125.

politician, Villa şi-a schimbat tactica, 
atacând Statele Unite din considerentul 
că administraţia Wilson a recunoscut 
guvernul lui Carranza. Atacul asupra 
garnizoanei americane Columbus în 
1916 a reuşit să-l readucă pe general 
în actualitate. Acţiunea de pedepsire 
organizată de autorităţile americane i-au 
asigurat lui Villa consacrarea. Nu a reuşit 
să fie prins, deşi sume mari de bani au 
fost oferite drept recompensă. S-a retras 
din activitate, după un compromis cu 
autorităţile mexicane, devenind obsesiv 
de vigilent în ceea ce priveşte siguranţa 
personală. Deşi avea nu mai puţin de 50 de 
bodyguarzi, în 1923, aflat într-o călătorie, 
„maşina lui Villa a fost întâmpinată cu un 
<Viva Villa> […]. În loc să fie un omagiu 
, aceasta i-a anunţat moartea […] maşina 
a fost lovită de patruzeci de gloanţe, nouă 
dintre ele atingându-l pe Villa, care a 
murit pe loc”.28 Anumite indicii, cum ar 
fi defectarea imediată a telegrafului şi 
neidentificarea asasinilor, fac probabilă o 
implicare a autorităţilor. 

Porter remarcă cu subtilitate trans-
formarea acestor bandiţi în idoli, prin 
cosmetizare: „lipsa lor de educaţie era 
acum prezentată ca integritate ţărănească, 
brutalitatea era interpretată drept curaj în 
faţa asupritorilor burghezi[…]numeroşii 
copii nelegitimi erau semne de virilitate”29. 
În 1931, respectiv 1966, Zapata şi Villa au 
fost declaraţi eroi naţionali. 

Ultima parte a lucrării lui Porter este 
dedicată Statelor Unite, cu ai săi preşedinţi 
asasinaţi, dar şi reversul medaliei care 
arată implicarea guvernului în comploturi 
de asasinat împotriva unor lideri ai altor 
state. Vorbeşte despre raportul oficial al 
Comisiei Warren, raport care a încercat să-l 
plaseze pe Oswald în tradiţia extremistului 
politic izolat, tocmai pentru a combate 
teoria potrivit căreia SUA este capabilă 
să creeze cetăţeni care să-şi asasineze 
proprii lideri. Pe de altă parte, raportul 

28 Ibidem, p. 129.

29 Ibidem, p. 130.
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oficial s-a străduit să ofere sens morţii 
lui Kennedy, „căci, dacă fapta lui Oswald 
nu fusese nimic mai mult decât furia 
unui individ ofensat, ea ar fi minimalizat 
moartea[…]”30. Porter detaliază pierderea 
treptată a încrederii publicului american 
în versiunea oficială a asasinatului, 
fapt datorat deteriorării relaţiei guvern-
cetăţeni, a teoriilor conspiraţioniste, dar 
şi a numeroaselor neclarităţi ale anchetei. 

Ca urmare a asasinării lui Martin Luther 
King şi a lui Robert F. Kennedy în 68’, 
preşedintele Lyndon Johnson a înfiinţat 
Comisia Naţională pentru Studierea 
Cauzelor şi Prevenirea Violenţei, care a 
stabilit că „idealurile individualismului, 
justiţia aplicată în afara legii şi dreptul 
de a purta arme sunt puternic încastrate 
în mitologia fondării Americii”31, se fac 
vinovate de numeroasele crime politice 
şi tentative de asasinat comise. Autorul 
admite că asasinarea preşedintelui 
McKinley în 1901, nu a schimbat istoria, 
dar a contribuit la demararea Erei progre-
siste.

„Nicăieri nu este mai evidentă această 
credinţă în eficacitatea asasinatului 
ca în activităţile Agenţiei Centrale de 
Informaţii a SUA din timpul Războiului 
rece”32, punctează, poate prea brutal, 
Porter. În articol, istoricul englez discută 
despre tentativele CIA de a-l discredita 
şi chiar elimina fizic pe liderul comunist 
cubanez, Fidel Castro. Comploturile 
demne de scenarii ale desenelor animate, 
o determină să pună la îndoială nivelul 
de responsabilitate al oficialilor CIA, dar 
şi nivelul de informare al preşedintelui cu 
privire la activităţile Agenţiei. Întrebări 
regăsite în Raportul Church, editat după 
o anchetă serioasă efectuată asupra CIA. 
Raportul a stabilit că guvernul Statelor 
Unite a complotat, direct sau indirect, 
împotriva premierului congolez Lumumba, 

30 Ibidem, p. 143.

31 Ibidem, p. 150.

32 Ibidem, p. 157.

a lui Raul şi Fidel Castro, Che Guevara, 
preşedintelui Republicii Dominicane 
Rafael Trujillo, împotriva preşedintelui 
Vietnamului de Sud şi a fratelui acestuia, 
dar şi împotriva generalului chilian Rene 
Schneider. După publicarea raportului, 
politica externă americană a eliminat 
asasinatul din politica externă, conchide 
Porter, dar situaţia a devenit din nou 
incertă în era instaurată după atentatele 
din 11 Septembrie. 

În încheiere, naţionalism şi fundamen-
talism în secolul XXI, Lindsay Porter descrie 
pe scurt provocările în materie de siguranţă 
a liderilor, în noul context istoric. Prezintă 
aportul negativ pe care media o exercită 
prin faima conferită unui eventual asasin. 
Normele de securitate s-au schimbat, 
„ideea ca preşedintele să călătorească 
astfel decât într-un vehicul blindat a devenit 
de neconceput”.33 Terorismul şi războiul 
de propagandă sunt noile probleme ale 
secolului XXI, definite, mai degrabă prin 
uciderea nediscriminată în masă, teroriştii 
înlocuind credinţa în puterea individului 
cu cea colectivă. În final denunţă adepţii 
istoriei contrafactuale, a lui ce-ar fi fost 
dacă, declarând încă o dată că istoria 
nu poate fi schimbată prin intermediul 
asasinatelor, fie ele individuale sau colec-
tive. 

Concluzionând, cartea istoricului 
englez se află la cumpăna dintre comercial 
şi ştiinţific, balanţa înclinând uşor spre 
a doua variantă. Scrisă nu fără rigoare, 
alegerea temelor este poate influenţată 
de strategii de marketing, cu toate acestea 
Porter a reuşit un rezumat relevant al 
istoriei asasinatelor politice. Putem cu 
uşurinţă să includem această lucrare 
pe lista bibliografică a unei eventual 
curs imaginar de „Introducere în istoria 
asasinatului politic”. Remarcăm discursul 
despre tiranicid şi lupta perpetuă pentru 
demontarea numeroaselor mituri ţesute cu 
fire încâlcite, născute ca urmare a crimelor 
politice. Punctăm, de asemenea, recrearea 

33 Ibidem, p. 175.
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atmosferei sociale şi arhitecturale a 
locaţiilor asasinatelor. Mexicul secolului 
XX este anacronic, inserarea acestui 
capitol este cel puţin forţată, iar relatarea 
detaliată a asasinării lui Kennedy este 
inutilă. Imaginile numeroase prezente 
în carte sunt alese cu inspiraţie, trădând, 

în mod pozitiv, apartenenţa lui Porter 
la clubul istoricilor de artă. Referinţele 
bibliografice sunt poate prea puţine şi 
deranjează reproducerea numeroasă a 
documentelor intermediare.

Cristian MANOLACHI

***


