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Jean Verdon
Dragostea în Evul Mediu. Trup, sexualitate și sentiment
Editura Humanitas, București, 2009, 295 p.

”Dragostea în Evul Mediu” este 
împărţită în trei părţi, foarte bine definite 
denumite Exclus, Închipuit și Trăit, subiectul 
cărţii construind imaginea cavalerilor din 
Evul Mediu, neîntrecuţi în rafinamentele 
iubirii și ale vieţii nobile de curte în care 
mitul iubirii capătă o formă a cărei intensi-
tate emoţională este cu greu de atins.

Autorul abordează diferitele aspecte ale 
iubirii după o serie de caracteristici oare-
cum contemporane pornind de la cea mai 
simplă întrebare de ce nu mai iubim cu adevă-
rat? Poate că omului postmodern îi este la 
îndemână să găsească explicaţii de natură 
medicală sau știinţifică căci omul ca dispo-
zitiv biochimic este determinat în cea mai 
mare parte de sinteza și receptarea unor 
substanţe active specifice. Dacă intrăm și 
în domeniul psihologiei descoperim faptul 
că dragostea poate fi considerată o boală, 
greu de tratat, dar care nu ţine mai mult de 
patru ani în opinia unor specialiști. 

Aceste condiţii ne arată că de fapt noi 
oamenii nu mai credem în unicitatea in-
dividuală, în adevărul personal și privat 
care tinde să devină un subiect de cercetare 
pentru diferiţii oameni de știinţă, fie ei ge-
neticieni, psihiatrii, psihologi, sau chimiști, 
care nu fac altceva decât să încerce să dez-
lege un mister vechi de mii de ani; dar 
omul este înzestrat cu o conștiinţă care îi 
permite acestuia să își creeze propriul său 
univers, cu propriile sale iluzii în care are 
posibilitatea să evolueze sau să involueze 
spiritual. 

Probabil lucrurile nu pot fi atât de 
ușoare sau atât de simple astfel încât tre-

buie să ne contiuăm cercetarea observând 
mĳlocul prin care societatea a ajuns la un 
compromis, și anume la căsătorie. Aceasta 
pare a fi calea de mĳloc între pasiunea ero-
tică și constrângerile sociale care implică 
statutul unei persoane. Cu alte cuvinte 
intrăm în sfera progresului juridic în care 
relaţiile dintre oameni sunt încadrate într-
un cadru legalizat, plin de constrângeri, 
reguli și stereotipuri, iar cei care nu le res-
pectă sunt penalizaţi și reprimaţi, fără a se 
ţine cont de faptul că sufletul omului nu 
poate fi reparat după regulile pământești. 

Aceste norme, bine stabilite într-un 
cadru legal, impersonal și extrem de con-
strângător nu mai lasă omul să aleagă și 
să facă el însuși diferenţa între moral și 
imoral. Treptat omul devine tot mai pre-
ocupat de lucrurile materiale care reușesc 
să îi asigure un trai decent sau o carieră de 
succes, încetând să mai acorde importanţă 
sufletului său.

În acest moment intervine diferenţa în-
tre postmoderni și cavalerii Evului Mediu, 
care acordă o mare importanţă omului de 
esenţa divină, considerând că scânteia di-
vină este prezentă în fiecare dintre noi. În 
opinia lor omul era o putere spirituală și 
nu doar un biet trup înrobit iar impulsurile 
venite proveneau din natura divină aflată 
în sufletul nostru. Ei considerau necesar 
a decide neîngrădiţi parcursul propriei 
existenţe prin domeniul fizic și metafizic 
al acestei vieţi și asumarea acestui parcurs 
pănă la final. Astfel iubirea în Evul Mediu 
era liberă să se exprime cu toată forţa pa-
siunii până la moarte și dincolo de ea. Aici 
drepturile asupra persoanei erau asociate 
cu limitări iar legăturile dintre oameni erau 
garantate de un sentiment foarte acut al 
demnităţii, al onoarei și a bunei credinţe. 
Desigur și Evul Mediu a avut parte de 
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oameni care nu respectau aceste valori 
iar forma lor extremă era lupta prin care 
vinovatul își apăra decizia de a acţiona și 
libertatea însăși și dacă câștiga, trofeul lor 
era posesia pamântului și oamenii liberi. 
Avem astfel în imaginea omului liber ima-
ginea cavalerului, a militarului, a celui care 
luptă pentru nevoile sale și ale celor din 
jurul său.

Însă, acest tablou are nevoie și de vizi-
unea bisericii asupra acestor relaţii și asu-
pra dragostei, căci biserica este nelipsită în 
societate iar clericii nu acceptă sexualitatea 
decât dacă aceasta este în cadrul căsăto-
riei și doar în scopul procreeării. Pentru 
Biserică dragostea trebuie să fie agape, omul 
trebuie să se unească cu Dumnezeu. Erosul 
este exclus căci păcatul originar a transfor-
mat relaţia sexuală, care devine ambiguă 
iar căsătoria nu trebuie să aibă neaparat 
legătură cu sentimentul sau cu pasiunea. 
Sexualitatea este îngăduită între soţi dar ea 
trebuie să fie raţională. Sfântul Augustin 
consideră că afecţiunea ce unește soţii ţine 
mai mult de prietenie sau de tandreţe decât 
de o dragoste propriu-zisă. Astfel Biserica 
încearcă prin diverse moduri să ţină sub 
control sexualitatea.

Sursele literare propun și o altă versi-
une asupra dragostei, iubirea purificată, 
fără necesităţi trupești dar care nu are  
neaparat o legătură cu religia. Oricum ar 
fi, dragostea este o constantă a condiţiei 
umane, un dat natural care nu poate fi șters 
sau ignorat.

Forma completă a iubirii în Evul Mediu 
este iubirea între persoanele nobile, adică 
a celor care sunt gata să plătească preţul 
vieţii pentru libertatea de a se alege unul 
pe altul, iar dacă izvorăște de la Dumnezeu 
frumuseţea iubirii este dincolo de orice 
închipuire. În lumea oamenilor amorul 

poate fi interzis dar nu este niciodată 
imposibil pentru cei îndrăzneţi. Iubirea 
necondiţionată face ca o clipă să însemne 
o eternitate, ea este iubirea eroică, luptă-
toare și neobosită. Această iubire îl are pe 
Dumnezu în mĳlocul ei. 

Tocmai această dragoste este pusă în 
lumină de cavalerii Evului Mediu, pentru 
că o relaţie între două persoane nu se poate 
reduce numai la necesităţile fizice, ea mer-
ge mai departe în nuanţele cu mult mai 
delicate ale vieţii morale, a sentimentului 
și a unicităţii sufletului.

O să cităm câteva paragrafe din câteva 
scrisori de dragoste care ţin de un manus-
cris din secolul al XII-lea, păstrat la manăs-
tirea Tegernsee din Bavaria:

”Din ziua în care te-am văzut m-a cuprins 
dragostea pentru tine. Ai pătruns cu tărie în 
inima mea și acolo, lucru tare frumos de spus, 
ţi-ai orânduit un loc prin marea desfătare pe 
care o dă conversaţia ta, și, pentru ca nici o 
lovitură să nu te poată alunga, ţi-ai clădit solid, 
prin limbajul scrisorilor tale, un fel de trepied, 
sau mai degrabă de tron.”

”[…] voi credeţi că la fiecare vorbă dulce 
pe care o rostim trebuie să treceţi la fapte. Dar 
nu așa merg lucrurile și nici nu vor merge […] 
Căci de nu mi-ai fi drag te-aș lăsa să alergi, dacă 
pot zice așa, către prăpastia neștiinţei și orbirii. 
Însă nu meriţi această soartă, pentru că se văd 
în tine roadele onoarei și cinstei.”

”[…] și totuși, dacă aș fi sigură că mă vei 
iubi cu o dragoste curată și că zălogul neprihă-
nirii mele va fi respectat, nu refuz iubirea, câtă 
vreme e fără durere.”

În literatură întâlnim imaginea a două 
femei celebre care simbolizează această iu-
bire platonică, Beatrice a lui Dante și Laura 
a lui Petrarca dar această iubire deși abso-
lută și eternă nu i-a împiedicat pe cei doi 
să guste și din plăcerile altor tinere, însă 
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legitimitatea acestei iubiri, care poate să 
ajungă la intensitatea ei maximă, extazul, 
este dată de faptul că ea este îndreptată 
către Dumnezeu. 

După cum vedem în opera lui Petrarca, 
cea mai celebră dintre ele Canţonierul, al-
cătuit din trei sute șaizeci și șase de sonete 
– câte unul pentru fiecare zi, el îi slăvește 
frumuseţea iubitei sale  Laura astfel:

”Lumina blândă-a soarelui, cernită
De mila lui Cristos, plângea-n ţărână,
În ziua când de ochii tăi, stăpână,
Legat am fost, ca pasărea momită.”

Fie că se vorbește despre sexualitate în 
cadrul căsătoriei, în cadrul concubinajului 

sau într-un cadru extraconjugal, în privinţa 
dragostei este destul de dificil să distingem 
clar între ceea ce ţine de sexualitate și ceea 
ce se referă la sentiment cu atât mai mult cu 
cât ne îndepartăm de epoca în care trăim, 
dar pornind de la analiza unor texte și a 
unor surse narative epigrafice, sau regis-
tre ale Inchiziţiei, Jean Verdon, în lucrarea 
”Dragostea în Evul Mediu. Trup, sexualitate 
și sentiment” reușește să contureze solid 
această problemă, ducând cititorul înapoi 
în timp, în epoca cavalerilor și a marilor 
iubiri.

Raluca Maria Viman
Doctorand UBB
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Cornel Tatai-Baltă, Ioan Fărcaş
Iconostasul catedralei greco-catolice „Sfânta Treime” 
din Blaj (sec. XVIII)
Editura Altip, Alba Iulia, 2011, 136 p. + ilustraţii

Profesorul Cornel Tatai-Baltă, distins şi 
pasionat istoric de artă, nu mai are nevoie 
de nicio prezentare în rândul cercetătorilor 
din România. Mai mult decât atât, lucrările 
domniei sale sunt cunoscute şi peste gra-
niţele ţării, ele fiind citate şi exploatate şti-
inţific de către specialiştii străini1. Format 
la Şcoala clujeană de istoria artei, pe lângă 
magiştrii Virgil Vătăşianu şi Viorica Guy 
Marica, domnul Tatai-Baltă şi-a însuşit 
cu fidelitate maniera severă şi precisă a 
scriiturii, moştenită mai ales de la primul 
profesor amintit, în care tentaţiile eseisti-
ce au fost abandonate în favoarea acribi-
ei cercetătorului. În fapt, domnul Cornel 
Tatai-Baltă poate fi încadrat în „ce-a de-a 
doua generaţie” a Şcolii clujene de isto-
ria artei, din rândul căreia îi amintim pe: 
Mircea Ţoca, Gheorghe Arion, Viorica Guy 
Marica, Marius Porumb, Nicolae Sabău, 
Gheorghe Mândrescu, Alexandra Rus şi 
alţii. Această a doua generaţie nu trebuie 
înţeleasă ca un tot omogen, în interiorul ei 
detaşându-se mai multe direcţii tematice şi 
metodologice. Prin maniera de elaborare a 
textului şi prin domeniile sale de interes, 
profesorul Tatai-Baltă poate fi alăturat cel 
mai bine academicianului Marius Porumb, 
sub coordonarea căruia şi-a susţinut, în 
1992, teza de doctorat intitulată: Locul şi 
rolul Blajului în dezvoltarea xilogravurii ro-

1 Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, Oameni de 
ieri şi de azi ai Blajului. Dicţionar, ediţia a II-a 
revăzută şi adăugită, Edituda Napoca Star, 
Cluj, 2012, p. 541.

mâneşti în secolul al XVIII-lea şi începutul 
secolului al XIX-lea. 

Pasiunea de-o viaţă pentru studie-
rea artei românilor – mai ales a celor din 
Transilvania – şi ataşamentul explicit 
faţă de Blajul natal l-au făcut pe profeso-
rul de istoria artei de la Universitatea „1 
Decembrie” din Alba Iulia să publice, în 
anul 2011, o monografie dedicată iconos-
tasului catedralei greco-catolice „Sfânta 
Treime” din Blaj. O asemenea iniţiativă 
se cerea împlinită, deoarece „cu toate că 
iconostasul a fost şi este considerat cel mai 
mare din ţara noastră, iar însemnătatea sa 
artistică şi istorică este deosebită, totuşi, el 
nu a captat, pe măsura valorii sale, intere-
sul cercetătorilor” (p. 14). În acest fel, pe 
bună dreptate, vastul ansamblu de pictură 
şi sculptură din secolul al XVIII-lea a meri-
tat să fie supus „unei analize mai detaliate, 
atotcuprinzătoare şi însoţite de numeroase 
reproduceri” (p. 92). 

Demersul profesorului Cornel Tatai-
Baltă a fost completat, în modul cel mai 
fericit, de contribuţia domnul Ioan Fărcaş, 
protopot greco-catolic la catedrala blăjea-
nă. În acest fel, perspectiva istoricului de 
artă a fost întregită de conoştinţele teolo-
gului, care a adus o serie de precizări şi 
clarificări cu privire la diferitele momente 
biblice imortalizate în panourile iconosta-
sului din Blaj.

Cei doi autori propun cititorului pasi-
onat de artă o analiză detaliată, făcută de 
cele mai multe ori până la ultimele amă-
nunte, insistându-se cu atenţie asupta fi-
ecărui detaliu pictat sau sculptat. După o 
introducere în care s-a subliniat „locul şi 
rolul Blajului” – ca să împrumutăm expre-
sia domului Tatai-Baltă – în cadrul greco-
catolicismului şi al mişcării naţionale şi 
intelectuale româneşti din Transilvania; 
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şi o prezentare generală în care s-au adus 
câteva date despre catedrala din Blaj şi 
iconostasul acesteia, cei doi autori trec la 
o atentă descriere a fiecărui segment al an-
samblului studiat. Astfel, au fost cercetate 
separat: uşile împărăteşti, uşile diaconeşti, 
icoanele împărăteşti, icoanele marilor săr-
bători, registrul apostolipor, registrul pro-
feţilor şi crucea răstignirii cu molenii.

În ceea ce priveşte artiştii care au rea-
lizat opera de artă studiată, cei doi autori 
consideră că: „[...] iconostasul a fost sculp-
tat de tâmplarul Aldea din Târgu Mureş, 
iar icoanele au fost realizate în cea mai 
mare parte de renumitul pictor de origine 
macedo-română Ştefan Teneţchi din Arad 
(circa 1765). În vara anului 2010, ca urmare 
a fotografierii detaliate a întregului iconos-
tas şi a cercetării acestuia pe calculator, a 
ieşit la iveală, în mod cu totul surprinzător, 
faptul că icoanele prorocilor (dintre care 
una este semnată şi datată clar în 1764) 
cât şi pictura Crucii Răstignirii cu molenii 
aparţin lui Grigore Ranite (Hranite) din 
Craiova, de asemenea un foarte cunoscut 
pictor muralist şi de icoane” (pp. 14-15). 
Nu suntem însă de acord cu părerea autori-
lor referitoare la paternitatea sculpturii ico-
nostasului şi la stilul în care acesta a fost re-
alizat. Domnii Tatai-Baltă şi Fărcaş apreci-
ază că „[...] iconostasul catedralei unite din 
orăşelul de la confluenţa Târnavelor este 
executat în maniera barocului postbrânco-
venesc, care se dezvoltă după deceniul trei 
al secolului al XVIII-lea şi « se va extinde în 
Transilvania pe arii tot mai largi, influen-
ţând chiar şi repertoriul modeştilor meşteri 
de la sate ». Ca atare, « domină formele fră-
mântate, tăiate în reliefuri adânci (alto-reli-
ef), elemente ajurate, cu modelaj cărnos, cu 
traseele pregnant conturate într-un desen 
turmentat. În repertoriul botanic extrem 

de variat se integrează armonios siluete de 
păsări şi animale, compoziţii cu figuri uma-
ne, diverse vase şi însemne heraldice». Cu 
alte cuvinte, sculptura iconsotasului este 
de tradiţie brâncovenească, însă cu o pu-
ternică amprentă barocă. Asistăm la o mai 
mare abundenţă a elementelor decorative 
vegetal-florale, zoomorfe şi antropomorfe. 
[...]” (p. 15). În opinia noastră, încadrarea 
iconostasului greco-catolic de la Blaj în 
cadrul stilului postbrâncovenesc este o 
reminiscenţă a istoriografiei anilor ’70-80 
în care arta românilor din Transilvania a 
fost judecată dintr-o perspectivă panro-
mânistă. Aprecierea noastră este susţinu-
tă şi completată de cercetarea domnului 
Szilveszter Terdik, care aduce, într-un 
valoros articol, o serie de argumente ar-
hivistice inedite şi stilistice în urma cărora 
putem considera că iconostasele bisericilor 
greco-catolice din Pociu (Máriapócs), situat 
în câmpia din N-E Ungariei, Vadu Crişului 
(iniţial aflat în catedrala greco-catolică 
din Oradea) şi Blaj au fost realizate de un 
anumit Constantinus sculptor graecus con-
stantinopolitanus. Istoricul de artă maghiar 
consideră că, opinie pe care o împărtăşim, 
„Malgrado le differenze esistenti nelle tre 
iconostasi, pensiamo che possano essere 
state eseguite dalla stessa bottega, perché 
la struttura di base e la maggior parte dei 
motivi dell’ornamentica vegetale sono 
identiche su tutti i tre esempi. Sono ele-
menti tipici delle iconostasi settecentesche, 
di tipo balcanico, i due scom partimenti. 
C’è ne uno sopra le grandi icone della 
prima zona (queste si chiamano in greco 
despotikes eikones), in cui si trova una lunet-
ta (quell’ultima in greco chia mata keme-
ria). Poi sotto le icone c’è un altro scom-
partimento (in greco chiamati ketabedes). 
Ambedue hanno una decorazione molto 
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ricca (figg. 11-14). Questi elementi intagli-
ati purtroppo furono tolti dall’iconostasi 
di Máriapócs nel 1896”2. Putem să vorbim 
astfel de un „Baroc bizantin” sau de un 
„Bizantin baroc” generalizat în tot spaţiul 
balcanic şi central-european, sculptorul 
constantinopolitan fiind un maestru iti-
nerant, care a activat deopotrivă, la fel ca 
pictorul Teneţchi, în mai multe provincii 
istorice. În acest fel, cade ipoteza manie-
rei postbrâncoveneşti în care ar fi lucrat, 
la Blaj, tâmplarul Aldea din Târgu Mureş. 
Mai mult decât atât, ipoteza realizării ico-
nostasului de către meşterul Aldea a intrat 
în istoriografia de specialitate fără o bază 
ştiinţifică irefutabilă. Ipoteza a fost lansa-
tă de către Alexandru Lupeanu, în anul 
1922, şi a fost preluată ulterior, din autor 
în autor. Fără a-şi întări afirmaţia de vreo 
informaţie documentară, Lupeanu a pre-
cizat doar următoarele: „Catapiteazma e o 
raritate de scuptură, cum nu se găseşte alta, 
în acestea proporţii, în întreaga Românie 
mare. Ea a fost lucrată de tâmplarul Aldea 
din Târgumurăş şi adusă, parte de parte, cu 
carăle, de ţăranii satelor din jur”3.

2 Szilveszter Terdik, „Sculptor constantinopo-
litanus”. Un intagliatore greco a Máriapócs nel 
Settecento, în vol. „Collectanea Athanasiana 
Symbolae. Ways of Greek Catholic herita-
ge research. Papers of the conference held 
on the 100th anniversary of the death of 
Nikolaus Nilles”, (ed.) Tamás Véghseő, 
Nyíregyháza, 2010, p. 253. Prima versiune 
a textului este: A máriapócsi kegytemplom 
építésére és belső díszítésére vonatkozó, ed-
dig ismeretlen források, în „A Jósa András 
Múzeum Évkönyve”, L, 2008, pp. 525-571.

3 Alexandru Lupeanu, Călăuza Blajului cu 
însemnări şi lămuriri istorice, Tipografia 
Seminarului gr. cat., Blaj, 1922, p. 51.

Concluzionând, credem că lucrarea 
domnilor Cornel Tatai-Baltă şi Ioan Fărcaş 
este binevenită, deoarece aduce în atenţia 
cercetătorilor valorosul iconostas al cate-
dralei din Blaj. De o atenţie aparte trebuie 
să se bucure şi bogatul material ilustra-
tiv, deoarece el pune în circulaţie între-
gul inventar artistic studiat în detaliu pe 
parcursul textului. Să sperăm că această 
monografie va sta la baza viitoarei sinteze 
a artei românilor din Transilvania, care va 
trebui să acorde artei greco-catolicilor, cu 
toată responsabilitatea şi profesionalismul, 
locul care i se cuvine în cadrul general al 
artei românilor din interiorul arcului car-
patic. Numai în acest fel vom putea înţele-
ge complexul proces de modernizare şi de 
occidentalizare al artei românilor transilvă-
neni; artă care a fost în permanenţă conec-
tată modelelor şi modelor central-europe-
ne, în care Barocul şi moştenirea Renaşterii 
italiene au invadat şi convertit, în modul 
cel mai fertil, fondul tradiţional bizantin 
reîmprospătat mereu de meşteri itineranţi 
veniţi de peste Carpaţi sau de aiurea. Toate 
aceste detalii nu fac decât să traseze contu-
rurile unui destin artistic distinct, deschis 
mereu influenţelor exterioare, care a dat o 
mulţime de note personale artei realizate 
sau patronate de către românii ardeleni.

Valentin Trifescu
Doctoran UBB
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Ion Bulei
Viața în vremea lui Carol I
Bucureşti, Editura Tritonic, 2005, 288 p.

Apărută în două ediţii, prima în anul 
2005, iar a doua şase ani mai târziu la edi-
tura Tritonic din Bucureşti, cartea Viaţa în 
vremea lui Carol I , a istoricului şi profeso-
rului universitar Ion Bulei, face parte din 
colecţia ,,Biblioteca de Istorie”.

Aspecte sociale, culturale şi politice 
care prefaţează intrarea României în se-
colul XX, precum şi diverse picanterii sau 
franţuzisme din timpul domniei regelui 
Carol I, le veţi putea găsi toate în această 
carte care reia lucrarea Atunci când veacul 
se năştea, apărută chiar în zilele revoluţiei 
române din decembrie 1989 - ianuarie 1990. 
,,Este o reluare întocmai a lucrării respecti-
ve - după cum însuşi autorul afirmă în pre-
faţa cărţii – doar din când în când cu câte o 
nouă intervenţie, de regulă de provenienţă 
regală, într-un câmp de fapte greu de măr-
ginit între graniţele unui <<românism>> în 
expansiune”.

Prin parfumarea şi condimentarea ce-
lor cincisprezece capitole cu esenţele unei 
epoci aflate în continuă schimbare, autorul 
izbuteşte să ne poarte gândurile şi imagi-
naţia într-un timp istoric în care au trăit 
sau abia se năşteau străbunicii noştri, un 
timp al realităţilor din jur, în care odată cu 
intrarea în veacul al XX-lea, regatul român 
ia tot mai vizibil o înfăţişare europeană mo-
dernă. 

Dintre aspectele care au condus la mo-
dernizarea rapidă a României sfârşitului 
de secol XIX şi începutului de secol XX, se 
număra reţeaua de căi ferate care sporise 
într-un ritm vizibil constant. Faptul că se 
renunţase la constructori sau concesionari 

străini, dăduse o nouă întrebuinţare muncii 
naţionale şi realizase însemnate economii 
ţării. ,,Reţeaua de căi ferate era legată de 
reţelele ţărilor vecine în şase puncte: la 
Vârciorova, Turnu-Roşu, Predeal, Ghimeş 
şi Burdujeni cu liniile Austro-Ungariei şi la 
Ungheni cu calea ferată rusă. Cu Bulgaria 
şi cu Serbia nu era legătură directă, ci de 
la o reţea la alta se făcea transbordarea cu 
vapoarele pe Dunăre. Deschiderea în afară 
a căilor ferate române, dincolo de factori 
obiectivi (greutatea tehnică a podurilor 
peste Dunăre), arăta şi ea orientarea spre 
Apus dar şi spre românii din Austro-
Ungaria”. (p. 9)

În ceea ce priveşte starea şoselelor şi 
a drumurilor la acea vreme, autorul ne 
lămureşte că aceasta nu era una la fel de 
bună ca şi în cazul căilor ferate. ,,Din 1868 
se pusese în aplicare legea drumurilor şi 
construcţia acestora luase un ritm mai alert. 
În 1906 şoselele pietruite erau în întindere 
de 26.544 km. Doar 2.871 km erau ceea ce 
s-ar putea numi şosele naţionale construite 
şi erau întreţinute de judeţe sau comune, o 
povară destul de grea pe spinarea locuito-
rilor. De obicei întreţinerea era la iniţiativa 
primarilor sau prefecţilor şi de aceea foarte 
întâmplătoare”. (p. 10)

Numărul însemnat de cifre, procente, 
statistici, ani pe care îl întâlnim pe apropate 
tot parcursul cărţii, ne întăreşte impresia 
că avem de-a face cu o lucrare bazată pe 
informaţii amănunţit cercetate şi pe o ana-
liză realizată cu pasiune de către istoricul 
Ion Bulei.

În primul capitol, autorul trece în re-
vistă şi date despre starea navigaţiei fluvi-
ale, care se făcea atunci pe Dunăre şi de la 
Bivolari în jos pe Prut sau despre navigaţia 
maritimă, care avea în Constanţa o poar-
tă deschisă spre lume. Porturile dunărene 
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româneşti încep din primii ani ai secolului 
XX să pulseze de o viaţă nouă, o mare iz-
bândă aflându-se şi în construirea portului 
Constanţa. O dată cu ridicarea porturilor se 
dezvoltă şi şantierele de construcţii şi repa-
raţii rezultând astfel noi surse de locuri de 
muncă. Pe lângă marile sectoare ale orică-
rei vieţi economice moderne: industrie, co-
merţ, agricultură, autorul ne demonstrează 
că marile investiţii au fost îndreptate într-o 
mare parte spre circulaţie, apărând astfel şi 
credinţa că tehnica era temelia progresului 
şi leacul relelor universale, iar România, 
intrată în modernitate, urma regulile aces-
teia. De asemenea, marii proprietari erau 
intens interesaţi în sporirea mĳloacelor de 
circulaţie. Însă înmulţirea lor şi crearea 
unor institute de credit erau şi visurile 
burgheziei care proaspăt se ridica. ,,Cel 
dintâi semn de civilizaţie într-o ţară sunt 
şoselele, drumurile de fier şi plutirea” (p. 
17) – spunea I.C. Brătianu, care îşi ilustra 
această idee cu pilde de la romani, englezi 
sau francezi.

Rapiditatea schimbărilor din România 
acelor timpuri, a fost una mare şi în ceea 
ce priveşte serviciul poştal, telegraful sau 
telefonul, resimţită fiind de toată lumea, 
uneori chiar frapant. 

Izbânzii autorului de a ne transborda 
cu usurinţă într-un tren al realităţilor de 
acum un veac, se datorează şi scurtelor şi 
de mare efect impresii, mărturii, notiţe de 
călătorii etc., ale unor persoane cunoscute 
sau mai puţin cunoscute din viaţa cultu-
rală românescă. Printre aceştia, se numără 
şi scriitorul Radu Rosetti, care mărturisea 
că simţise biografic schimbarea vremii. În 
casa Rosettiştilor pătrund idei şi mora-
vuri noi. Scriind despre familia lui, Radu 
Rosetti, a avut ,,noţiunea exactă a condiţiei 
castei” (p. 19), cum spunea G. Călinescu. 
Cu alte cuvinte, nu şi-a creat strămoşi de 

legendă ci a scris obiectiv şi fară fumuri. 
Astfel, în Amintirile sale, Radu Rosetti ob-
serva cu uimire: ,,Nu cred să fie altă ţară 
în care toată viaţa publică şi privată să se 
fi schimbat mai repede şi mai desăvârşit 
decât la noi şi mai ales în care orice urmă 
a unui trecut, relativ foarte apropiat, să se 
fi stins atât de complect şi de răpede ca la 
noi”. (p. 19) Rosetti nu mai vede în casă 
ceea ce întâlnise în copilărie; obiectele de 
uz zilnic din prima jumătate a veacului tre-
cut, precum mobilele, ustensilele casnice şi 
de lux, moda vestimentară, toate dispăru-
seră. ,,Ligheanele, ibricele de alamă galbe-
nă, afumătoarele de argint, ciubucele cu tot 
tacâmul lor, narghilele ş.a. au fost înlocuite. 
Nici anterie nu mai vede. Cu atât mai puţin 
caftane boiereşti, işlicuri, giubele, conteşe, 
benişuri, şalvari şi meşi”. (p. 20)

Toată metamorfoza acelei epoci coinci-
de totuşi şi cu o decăderea materială. Şi asta 
pentru că, ne spune autorul, aristocraţia nu 
mai păstrează pentru ea însăşi, de regulă, 
decât cultura şi unele profesii privilegiate 
ca diplomaţia sau cariera militară, lăsând 
să se scurgă din mâinile sale averea materi-
ală care ajunge în mâinile burgheziei. Toate 
înnoirile însă, le plătea din greu cetăţeanul 
României de atunci...

Modernizarea României era deci peste 
tot, dar de multe ori nu era decât la supra-
faţă. Acesta este unul dintre adevărurile 
peste care, autorul declară că nu poate tre-
ce în cartea sa. Aspectul oraşelor putea fi 
încântător într-o zi însorită, vizitate doar 
în centrul lor şi de un călător grăbit. Spre 
exemple, aflăm că în vara anului 1905, ciş-
melele nu au curs în Bucureşti decât două 
ore pe zi; nori de praf înnecăcios acopereau 
oraşul; canalizarea nu era deloc sistemati-
că; pavajele erau puţine; abatoarele se aflau 
într-o stare primitivă; crematoriile nu exis-
tau şi animalele, dacă nu erau îngropate la 
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timp, deveneau focare de infecţii; serviciul 
sanitar era aproape inexistent sau în cel mai 
bun caz se găsea în faşă; asistenţa publică 
era un deziderat, iar scarlatina, difteria, 
pojarul, febra tifoidă, dizenteria, variola, 
pelagra sau paludismul făceau ravagii. 

Dacă aşa cum erau, oraşele mai con-
stituiau cât de cât oaze de civilizaţie şi de 
prosperitate în lumea românească ,,încă 
de mult rurală” (p. 34) marea greutate de 
învins pentru români era ridicarea vieţii 
satelor; o viaţă înapoiată, încărcată de ne-
voi, foarte departe de aceea a unei epoci 
moderne.

Autorul scoate deci la iveală şi alte feţe 
ale acelei epoci, totul prinzând contur în 
funcţie de sursele pe care le foloseşte şi de 
nivelul de subiectivitate ale impresiilor şi 
descrierilor care circulau în literatura sau 
în presa vremii. 

Alături de fragilitatea sistemului soci-
al cu reprezentativul exemplu al răscoalei 
ţărăneşti din anul 1907, care izbucnise din 
comuna cu un nume parcă predestinat 
(Flămânzi) din judeţul Botoşani, aflăm din 
paginile care roiesc de informaţii atent se-
lecţionate, că viaţa la ţară, mai însemna şi 
zile de sărbătoare, bucuria jocului, emoţia 
întâmplărilor vieţii de familie, fiorul unei 
naturi neasemuit de frumoase. Însemna cu 
alte cuvinte şi Nunta Zamfirei, nu doar Noi 
vrem pământ.

În capitolul al V-lea, Ion Bulei ne fami-
liarizează cu varii prilejuri care au trezit 
orgolii ale burgheziei române (cazul redes-
chiderii chestiunii petrolifere din vara lui 
1904 sau cazul concesionării iluminatului 
Capitalei Companiei de gaz, cu capital 
francez, în vremea primarului Mihai Gh. 
Cantacuzino –fiul marelui moşier şi lider 
conservator), pentru ca în următorul capi-
tol să ne creionăm o imagine de ansamblu 
despre oamenii şi ideile noi din politica ro-

mânească a primului deceniu de secol XX.
Tradiţiile şi înnoirile din cultură, sunt 

evidenţiate în capitolul al VII-lea prin 
apariţia la 2 decembrie 1901 la Bucureşti, 
a revistei ,,Sămănătorul” avându-i ca di-
rectori pe G. Coşbuc şi Al. Vlahuţă. ,,Puţin 
însemnat în mişcarea curentelor esteti-
ce, Sămănătorismul a îndeplinit o mare 
funcţiune culturală şi naţională. Fapte şi 
oameni deopotrivă, noţiuni ca acelea de 
«ţară», «popor», «pământ», «casă părin-
tească», «familie», «dragoste de neam», 
«fire», «simţire» ş.a., fapte şi oameni din 
trecut şi prezent s-au întâlnit şi recunoscut 
în ambianţa ideologică de la Sămănătorul, 
îmbogăţindu-şi sensul şi propulsând spre o 
nouă trăire interioară, sentimentul naţional 
al românilor”. (p. 109)

Comparabil sămănătorismului în acea 
epocă, era poporanismul. Însă el se va 
impune în literatură şi în viaţa culturală 
abia după apariţia ,,Vieţii româneşti”, la 1 
martie 1906 şi ca o emanaţie din cercurile 
liberale. Dar nu de la Spiru Haret şi mai bă-
trânii liberali, ci de la mai tinerii partidului, 
grupaţi în jurul lui I.I.C. Brătianu. ,,Spre 
deosebire de <<Sămănătorul>>, <<Viaţa ro-
mânească>> nu-şi propune <<să semene>>. 
Formatul ei, ţinuta ei, nu se asemănau de-
loc cu ale unei reviste de largă răspândire 
şi de popularizare. Se adresa de la bun în-
ceput unor cititori culţi”. (p. 112)

Un alt subiect asupra căruia autorul ne 
îndeamnă să poposim pe parcursul lectu-
rării capitolului al VIII-lea al cărţii sale, se 
referă la ziaristica începutului de veac. Ni 
se dezvăluie printre altele, adevărate re-
ţete de atitudine şi profesionalism din lu-
mea jurnalistică a vremii şi anume că nu 
numai ziarului îi trebuia o personalitate, 
ci şi ziaristului. ,,Dacă te faci ziarist, scria 
C. Bacalbaşa, unul dintre marii gazetari ai 
vremii, să rămâi legat de o idee, căci zia-
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ristul care face ziarism fără o credinţă, este 
ca femeia care se apropie de bărbat fără 
să iubească”. (p. 129) Pe lângă sfaturile cu 
spirit moralizator ale lui Bacalbaşa, tot aici 
aflăm şi că cele mai căutate ziare la începu-
tul secolului XX, erau cele de informaţie, ca 
,,Universul” sau ,,Dimineaţa”, care după 
1913, ajung la 12, 14 sau chiar 16 pagini. De 
aceea şi tirajul acestora era unul ridicat. În 
Ardeal sau Bucovina, unde situaţia româ-
nilor era mai delicată, presa a jucat un rol 
foarte important deoarece ,,cultiva senti-
mentele naţionale, năzuinţele şi aspiraţiile, 
ţinea trează conştiinţa naţională. Presa era, 
altfel spus, ceea ce trebuia să fie: o armă, 
un spĳin şi o nădejde”. (p. 135)

Cititorul acestei cărţi îşi va putea lăsa 
purtaţi paşii, ca dintr-o inerţie parcă şi 
după mirosul de cafea proaspăt măcinată 
al cafenelelor din marile oraşe, foarte că-
utate de altfel la acea vreme, fiind adese-
ori adevărate cenacluri literare, în care se 
schimbau tot felul de idei, se citeau frag-
mente din scrierile unuia sau altuia sau se 
creau direcţii noi. ,,... fiecare îşi arată ce-a 
cules din ţările visului şi ale himerelor, 
privindu-se cu coada ochiului ori zâmbin-
du-şi cu bunăvoinţă unul altuia”, scria D. 
Anghel în proza Agora modernă. ( p. 120)

Epoca modernă trezise nu numai con-
ştiinţa naţională a ungurilor, ci a tuturor ce-
lorlalte naţiuni încadrate Ungariei istorice 
la acea vreme. Astfel, subiecte precum: în-
tărirea sentimentului etniei proprii, politica 
de maghiarizare şi tendinţele acesteia, naş-
terea şi evoluţia băncii ,,Albina”, sprĳinul 
incalculabil oferit românilor de fundaţia 
culturală Emanuil Gojdu sau de Asociaţia 
Transilvană pentru Literatura Română şi 
Cultura Poporului Român (ASTRA), sunt 
doar câteva dintre subiectele pe care auto-
rul le prezintă şi analizează în capitolul al 
IX-lea, intitulat ,,La noi, în Transilvania”.

Prezentarea situaţiei românilor din 
Transilvania este continuată şi în capi-
tolul următor, autorul făcând referire la 
,,Activism” sau ,,Pasivism”. Acestea erau 
opţiunile românilor, ,,să participe la viaţa 
politică a Transilvaniei anexată Ungariei, 
recunoscând implicit şi această <<unire>>, 
sau să se abţină, boicotând-o?” (p. 165) Din 
păcate însă, cele două opţiuni nu puteau 
rezolva problema naţională a românilor 
din Transilvania şi Ungaria. Aducea în 
schimb, mai multă energie în apărarea 
drepturilor româneşti şi corespundea mai 
curând epocii, pregătind astfel conştiinţa 
naţională pentru încercările care urmau 
să vină.

Privitor la politica externă a României, 
istoricul Ion Bulei îşi cimentează o bună 
parte din informaţia capitolului al XII-lea, 
pe interesanta corespondenţă personală 
a regelui Carol I, preocupat fiind în mod 
constant de tot ce se petrecea în Balcani 
dar şi de problema românilor sud-dună-
reni. Un episod demn de menţionat pentru 
acest acest capitol ar fi acela în care regele 
Carol I, cu sprĳinul Guvernului, reuşeşte 
recunoaşterea naţionalităţii române din 
Imperiul Otoman, comunităţile aromâni-
lor bucurându-se de acceleaşi drepturi ca 
şi ceilalţi supuşi nemusulmani ai Porţii. În 
cinstea acestei victorii diplomatice, au loc 
la Constanţa în 16/29 mai 1906, ceremonii 
la care ia parte regele Carol şi ambasadorul 
german de la Constantinopol.

Începând cu a doua jumătate a capi-
tolului al XII-lea şi până la finalul cărţii, 
,,porţile” palatului Peleş i se deschid lec-
torului spre a putea pătrunde în încăperile 
luminoase sau întunecate ale vieţii priva-
te a familiei regale. Astfel, acesta reuşeşte 
să se strecoare în dedesubturile palatului 
fără a-i fi simţită prezenţa, poziţia tăinuită 
oferindu-i parcă mai mult răgaz, siguran-
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ţă şi încredere în filtrarea şi analizarea di-
verselor aspecte din viaţa familiei regale 
precum: tabieturile şi activităţile culturale 
ale reginei Elisabeta, călătoriile făcute îm-
preună cu soţul ei în România sau peste 
hotarele ţării noastre, vizitele familiilor 
regale din Europa sau micile neînţelegeri 
care par să fi existat între cuplul regal şi 
principesa Maria, şoţia principelui moşte-
nitor Ferdinand I . ,,Viaţa personală a re-
gelui părea corectitudinea însăşi. Niciodată 
nu întârzia de la o întâlnire stabilită. Când 
oferea daruri de Crăciun, între ele nu lispea 
un ceasornic. Voia să aducă aminte şi astfel 
celor din preajma sa că punctualitatea era 
o regulă de viaţă şi nu un <<moft al neam-
ţului>>”. (p. 214) Felul de a fi al familiei re-
gale lăsa impresia că Hohenzollernii aveau 
un rol civilizator în România acelei epoci, 
un rol pe care ei şi-l asumaseră.

La începutul veacului era la modă în-
ţelegerea pozitivă a conceptului de ,,influ-
enţă”. Şi de unde putea veni în epocă acel 
val al influenţei dacă nu din bine cunoscuta 
Franţa. Această manie a franţuzismului ni 
se prezintă prin regina Elisabeta, care îi 
spunea lui Fonthenay, ambasadorul fran-
cez la Budapesta, la 29 septembrie 1910 
următoarele: ,,românii sunt aşa de obiş-
nuiţi cu limba d-voastră, că ei gândesc în 
franceză...aşa de bine încât eu, care sunt în 
România o prinţesă germană, înainte de a 
deveni româncă, a trebuit să devin franţu-
zoaică, ca să pot să-mi îndeplinesc misia 
în această ţară”. (p. 248) Evident, regina 
avea în vedere doamnele din înalta socie-
tate românească. Ele îi formau suita şi cu 
ele se întreţinea. Şi îi mai avea în vedere 
pe oamenii politici sau de cultură pe care-i 
cunoştea.

În fine, Ion Bulei încheie cartea cu un 
eveniment care luase proporţii istorice 
în România. Este vorba despre Expoziţia 
naţională română din Bucureşti, care se 
deschide la 6 iunie 1906 şi care se încheie 
câteva luni mai târziu, la 23 noiembrie . 
Întreaga desfăşurare a expoziţiei scoate la 
lumină o viaţă a capitalei intensă, fastuoa-
să, plină de spirit modern şi de oaspeţi de 
seamă şi în urma căreia impresia generală 
lăsată este una de bucurie şi de admiraţie. 
Impresionat de cele văzute şi de modul în 
care a fost primit în Bucureşti, regele Carol 
I îi scria surorii sale Maria la 27/10 iulie 
1906: ,,Indescriptibil este entuziasmul pe 
care îl trezeşte apariţia noastră, poliţia abia 
poate să ţină drumul liber. Ţara întreagă 
este cuprinsă de un sentiment de sinceră 
recunoştinţă şi mândră satisfacţie pentru 
cele realizate”. (p. 257) La acea Expoziţie, 
,,România invitase toată lumea, nu pentru 
a-şi arăta orgoliul, ci pentru a dovedi că 
era o ţară hotărâtă să prospere. Mai mult 
decât atât, Expoziţia contura o perspectivă: 
<<Bucureştii din această vară 1906 – scria 
Nicolae Iorga, deveniseră într-adevăr 
Capitala poporului românesc>>”. (p. 274)

Concluzionând, Viaţa în vremea lui Carol 
I este o lucrare cât se poate de complexă, 
în care autorul, parcă printr-o exigenţă pe 
care şi-o impune de a păstra spiritul epo-
cii, conduce lectura cititorul spre un număr 
impresionant de ,,tablouri” frumos şi atent 
înrămate într-un prim deceniu românesc 
al secolului XX. Iar tema centrală pe care o 
întâlnim cu predilecţie în ,,tablourile” sale, 
este cea a unei Românii din vremea regelui 
Carol I, aflată în plin proces de moderni-
zare.

Oana Elena Badea
Doctorand UBB
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Antoaneta Olteanu
Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea
București, Editura All, 2011, 408+7pp.

Antoaneta Olteanu este în prezent pro-
fesor la Catedra de limba și literatura rusă a 
Facultăţii de Limbi și Literaturi străine din 
cadrul Universităţii din București.

Autoarea are preocupări în domeniul 
etnologiei comparate, al antropologiei, 
imagologiei și nu în ultimul rând al litera-
turii ruse comparate.

Pentru omul zilelor noastre petrecerea 
timpului liber în cadrul diferitelor manifes-
tări în aer liber, participarea la unele eveni-
mente cu caracter cultural, concerte etc, par 
a fi chestiuni bine așezate în habitatul nostru 
dintotdeauna. Însă toate aceste activităţi de 
loisir nu sunt atât de vechi și uzate de patina 
timpului precum par, chiar dacă omenirea 
pare a se fi obișnuit cu ele, acestea se pare 
că vin dintr-un timp nu prea îndepărtat, 
timpul modern.

Despre istoria culturală s-au scris lu-
crări atât în istoriografia internaţională cât 
și în cea naţională. Subiectul a fost abordat 
de o serie de istorici, antropologi, etnologi, 
oameni ai literelor etc, fiecare dintre aceștia 
a văzut și a tratat într-o anumită subiectul 
respectiv. Printre aceștia se numără Alain 
Corbin, Roger Chartier, Robert Darton etc.

Cartea de faţă este o abordare profesio-
nistă a ceea ce reprezintă o istorie culturală, 
și cu precădere istoria culturală a Rusiei. 
Informaţiile oferite de scriitoare sunt foarte 
complexe, ele oferă cititorului o imagine a 
uneia dintre cele mai fascinante perioade 
din istoria Rusiei, mai precis Rusia imperi-
ală. Ceea ce Antoaneta Olteanu ne descrie 
în lucrarea de faţă cuprinde toate aspectele 
și domeniile vieţii, fie ele politice, econo-

mice sau culturale ale secolului al XIX-lea 
în Rusia.

Lucrarea este structurată în nouă am-
ple părţi: Rusia împăraţilor, Rusia nobililor, 
Administraţia în Rusia imperială, Armata, 
Orașele, Ţăranii, Învăţământul, Intelighenţia, 
Simboluri rusești, pe parcursul a 380 de pa-
gini, un preambul, tabel cronologic al eve-
nimentelor din Rusia secolului al XIX-lea 
și la final bibliografia.

În introducerea cărţii, Antoaneta 
Olteanu își dă seama că după avansarea 
rapidă în secolul iluminismului, veacul al 
XIX-lea a fost unul al cutremurelor, unul de-
osebit de important pentru istoria Rusiei, 
deaoarece a reașezat-o din temelii, după 
cum însuși notează autoarea în preambu-
lul cărţii.

Lucrarea de faţă este sistematizată într-
un mod foarte interesant, astfel încât fieca-
re capitol și subcapitol să suscite imediat 
interesul cititorului.

La toate problematicile abordate, autoa-
rea ne răspunde sub formă detaliată și cu 
numeroase exemple în paginile cărţii. Șirul 
evenimentelor importante este completat 
și zugrăvit cu ajutorul unor surse bine 
cercetate, Antoaneta Olteanu a mers cu 
expunerea de la detaliile despre diversele 
titluri nobiliare până la prezentarea vieţii 
economice rusești a secolului al XIX-lea, 
ori prezentarea cutumelor sociale, famili-
ale și religioase, ducând această înfăţișare 
până în cele mai mici detalii, detalii ale 
Rusiei imperiale, a fost descrisă inclusiv 
istoria ceaiului rusesc, sau a renumitei 
votci rusești. Exemplele diversificate ale 
autoarei au rolul de a-l apropia pe cititor, 
ba chair de a-l introduce în atmosfera acelei 
vremi. Scriitoarea s-a folosit pentru crearea 
acestui cadru de fragmentele unor lucrări 
știinţifice sau chiar de unele jurnale.
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Pe parcursul unor părţi dense, cartea 
reface itinerariul Rusiei secolului al XIX-
lea. Astfel în prima parte sunt descrise 
principalele dinastii, modul în care familia 
imperială își petrecea timpul liber, dar și 
spaţiul de locuit al acestora.

A doua parte este destinată prezentă-
rii Rusiei nobiliare, a modului de orga-
nizare a acestora, a spaţiului de locuit, a 
vestimentaţiei, alimentaţia, a influenţei 
franceze asupra acestei categorii sociale.

Principalele caracteristici ale adiminis-
traţiei în Rusia imperială, cuprinzând de-
talii despre aparatul administrativ, sau 
justiţie sunt analizate cu deamănuntul în 
cea de a treia parte a cărţii.

A patra parte analizează aspectele lega-
te de armată. Războaiele purtate de aceas-
ta, reformele armatei imperiale, precum și 
ierarhia acesteia.

Evoluţia orașelor, negustorii, clasa 
muncitoare, săracii, viaţa unui orășan, pre-
cum și distracţiile, într-un cuvânt orașele 
Rusiei secolului al XIX-lea sunt descrise în 
cea de a cincea parte.
Ţăranii Rusiei imperiale, habitatul, 

alimentaţia, vestimentaţia, categoriile de 
ţărani sunt redate cititorului în cea de a 
șasea parte a cărţii Antoanetei Olteanu.

Cea de a șaptea parte pune cititorul 
în faţa unui aspect important al omului 
în procesul său spre civilizare, și anume, 
învăţământul cu toate reformele și struc-
turile sale specifice secolului al XIX-lea, de 

această dată fiind vorba de învăţământul 
în Rusia imperială.

Penultima parte este destinată unei ca-
tegorii sociale aparte, adică a inteligenţei, 
cu toate curentele sale.

Autoarea Antoaneta Olteanu, în ulti-
mul capitol descrie foarte artistic și literar 
unele dintre cele mai importante simbo-
luri rusești, arta decorativă aplicată, ceaiul 
rusesc cu toate ritualurile sale, dar nu în 
ultimul rând celebra votcă.

Lucrarea de faţă se încheie cu un tabel 
cronologic al evenimentelor Rusiei seco-
lului al XIX-lea, urmată de bibliografia 
pe care autoarea a utilizat-o în redactarea 
aceste cărţi.

În încheiere putem trage o concluzie, 
aceea că prezenta lucrare este o carte cap-
tivantă, despre un subiect captivant, ea re-
prezintă o încercare reușită a Antoanetei 
Olteanu de a realiza cu ajutorul surselor 
disponibile, tablouri sugestive a lumii și 
societăţii rusești, folosind uneori, ar putea 
spune cititorul prea multe exemple, însă 
tocmai acesta este și scopul folosirii lor: 
de a transpune în faţa cititorului pagini cu 
realităţi ale Rusiei secolului al XIX-lea.

Așadar, cartea de faţă se încadrează în 
ceea ce numim istorie culturală, un dome-
niu care se va impune în următorii ani, ca 
un domeniu tot ma activ și mai interesant 
deopotrivă pentru istorici cât și pentru an-
tropologi, etnologi sau oameni ai literelor.

Andra Maria Armean Dinescu
Doctorand UBB
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Viorella Manolache
Dinamica modelului european asupra localismului 
creator în epoca „modernismului ofensiv” (prima 
jumătate a secolului XX)
Editura Techno Media, Sibiu, 2010, 174 p.

Cercetarea complexului fenomen al 
regionalismului transilvănean din secolul 
trecut, care a luat o mulţime de forme (atitu-
dini) şi care s-a exprimat prin nenumărate 
figuri (personalităţi), este şi în momentul 
de faţă la începuturile sale. Vocea regio-
naliştilor ardeleni din prima jumătate a 
secolului al XX-lea, fie că au fost ei româ-
ni, saşi sau maghiari, nu a fost înregistrată 
sau nu i s-a acordat capitolul cuvenit în 
cadrul istoriilor oficiale din România sau 
Ungaria. Acest al treilea discurs, pierzător şi 
slab prin definiţie, a fost trecut sub tăcere 
sau a fost încărcat cu un sens profund ne-
gativ. S-au remarcat doar discursurile tari, 
naţionale / naţionaliste, care au nivelat şi 
omogenizat teritoriul Transilvaniei, dintr-o 
perspectivă unitară şi centralistă venită de 
la Budapesta sau Bucureşti1. În istoriografia 
ştiinţifică din România, doar istoriile litera-
re au făcut excepţie de la regulă. În acest 
fel, cunoaştem mult mai bine implicaţiile 
literare ale regionalismului. Prin demersul 
lor, istoricii literari au încercat şi o apro-
piere, prin cunoaştere reciprocă, între di-
feritele naţiuni ale Transilvaniei. În acestă 
ordine de idei, îi amintim aici pe istoricii 
literari: Ion Chinezu, Nicolae Balotă, János 
Varró, Gavril Scridon, Mircea Zaciu, Éva 
Cs. Gyímesi, Gyula Dávid, Liviu Maliţa, 

1 Valentin Trifescu, Transilvanismul lui 
Iancu Azapu, în „Anuarul Şcolii Doctorale 
«Istorie. Civilizaţie. Cultură»”, V, Cluj, 2011,
pp. 369-371.

Gheorghe Manolache sau Enikő Olcar.
Pe acest fond insuficient defrişat vine 

lucrarea cercetătoarei Viorella Manolache, 
care continuă cu pasiune deschiderile tema-
tice pe care le iniţiase, cu câţiva ani înainte, 
tatăl domniei sale, profesorul Gheorghe 
Manolache2 de la Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu. Autoarea a moştenit din 
familie, pe lângă preferinţa pentru anumite 
subiecte de cercetare, cum sunt localismul 
creator sau activitatea revistei Luceafărul din 
Sibiul anilor 1934-1945, şi talentul scriitori-
cesc, stilul Manolache fiind uşor de recunos-
cut, încă de pe prima pagină. Altfel spus, 
Viorella Manolache ne propune o analiză 
densă, esenţializată, epurată de surplusuri 
demonstrative şi de balastul informativ. A 
dorit surprinderea ideilor directoare care 
au animat elitele româneşti din secolele al 
XIX-lea şi al XX-lea. Totodată, scriitura au-
toarei se singularizează în cadrul cercetării 
româneşti, ea fiind manieristă şi manierată 
prin limbaj, cu unele inserţii baroce, care 
dau clasă (aş spune, şi plăcere cititorului 
versat) şi trădează o temeinică formaţie filo-
logică. Mai mult, Viorella Manolache pune 
cititorul în impostaza de complice în des-
coperirea secretelor de analiză. Prin stilul 
său pedant, cercetătoarea apelează la mici 
cochetării, „făcând cu ochiul” unor autori 
consacraţi, spre deliciul connaisseurilor, 
fără să deconspire destinatarul, lăsându-i 
cititorului plăcerea de a recunoaşte singur, 
după puteri, despre cine este vorba. Aşa 

2 Vezi Gheorghe Manolache, Resurecţia lo-
calismului creator. O experienţă spirituală în 
Mitteleuropa provinciilor literare, Editura 
Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2006; 
Idem, Recuperarea unei sincope culturale: 
Luceafărul – serie nouă: 1934-1939; 1940-1945, 
Editura Techno Media, Sibiu, 2008.
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se întâmplă cu teoreticianul Secundarului: 
„Schimbarea digresivă a «mişcării înain-
te» viza dezvoltarea economică şi socială, 
mişcare urmată de Occidentul urbanizat şi 
industrializat. (p. 17) (precum şi la pagina 
24), sau cu Marcel Gauchet, când discută 
despre „dezvrăjirea lumii” (p. 35). 

Parcurgând, la o primă vedere, cuprin-
sul cărţii semnate de Viorella Manolache, 
avem impresia că suntem în faţa unui 
volum miscelaneu în care sunt adunate 
studii care coboară temporar în secolul al 
XIX-lea şi urcă până în contemporaneitate. 
Autoarea îşi articulează analiza pe câteva 
teme generale, care ulterior sunt concent-
rate în analiza câtorva studii de caz. Însă 
cele patru capitole – intitulate „Repere ale 
unui saeculum transparent: tradiţie vs. eu-
ropenizare”, „Prototipuri locale: decupaje 
ale modelului tradiţionalist – european”, 
„Dinamica modelului european”, „Vocaţia 
europeană a racordurilor şi conservarea în-
semnelor locale” – sunt legate organic între 
ele, autoarea oferind cititorului o perspecti-
vă diacronică referitoare la discursul elite-
lor româneşti asupra valorilor europene şi 
tradiţionale ale culturii şi civilizaţiei noas-
tre. După cum bine se preciza la începutul 
cărţii, „Studiul de faţă axat pe dinamica mo-
delului european asupra localismului creator în 
epoca „modernismului ofensiv” îşi propune 
să cartografieze decupaje sincronice (în 
momente istorice concret delimitate) şi să 
localizeze reliefuri culturale specifice, ajun-
gând, în cele din urmă, pe planul relaţiilor 
internaţionale, la (re)construirea unui puz-
zle politico-istoric.// O primă ipoteză de lucru 
propusă: – localismul creator a fost şi rămâne 
o categorie rizofagă, hrănindu-se imagologic, 
geo-politic, material şi spiritual dintr-un anu-
me specific (naţional, local, regional, zonal), 
angajat agonistic în dinamica modelului euro-

pean, anevoie de sincronizat, fie şi la nivel mi-
metic, într-un anume tip de sinteză europeană, 
a unui saeculum transparent.// A doua ipoteză: 
– pornind de la constatarea că în anii ’30 exista 
o criză generalizată a culturii modern-europe-
ne, studiul de faţă va pleca de la constatarea că 
prin prototipuri locale se va încerca o corectare 
a haosului declanşat de imitaţia accidentală a 
form(ul)elor occidentale, stabilindu-se că în-
semnele locale îşi propun distanţarea faţă de 
modernitatea burgheză.// A treia ipoteză: – cul-
tura locală reactivează în cofrajul modernităţii 
româneşti un laboratorium europaeus, asumat 
ca proces dominat de ciocniri între tradiţie şi 
valorile lumii burgheze, altfel spus, un proces 
alimentat de coliziunea între noua tradiţie şi 
remanenţele sale” (pp. 7-8).

După cum vom vedea mai jos, nenumă-
rate sunt nuanţele pe care le aduce cartea 
Viorellei Manolache asupra localismului 
creator şi asupra regionalismului românesc 
în general. Cu o solidă pregătire interdisci-
plinară, autoarea gestionează cu naturaleţe 
o bibliografie extrem de variată, care nu 
face decât să aducă perspective noi asupra 
fenomenului studiat. Cercetătoarea înţele-
ge foarte bine regionalismul transilvănean 
în contextul naţionalist al epocii, aducând 
în discuţie existenţa unui anumit „transil-
vanism duminical” (p. 60), idee care vine 
în ajutorul convingerii noastre, cum că 
putem considera regionalismul, în bună 
măsură, ca fiind o atitudine acompaniatoare. 
Dezbaterea relaţiei istorice şi geo-politice 
dintre Centru şi Periferie este completată 
de „contaminările” din domeniul criticii 
şi teoriei literare, care dau originalitate şi 
valoare abordării autoarei. Pe lângă teoria 
Secundarului3, aplicată pentru prima dată 

3 Virgil Nemoianu, O teorie a secundaru-
lui. Literatură, progres şi reacţiune, trad. de 
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asupra localismului creator de către profeso-
rul Gheorghe Manolache, este valorificată 
ideea liminalităţii, care pune într-o lumină 
cu totul nouă condiţia periferică, margina-
lă, provincială a unui spaţiu geografic şi 
cultural: „Aşezând în aceeaşi ecuaţie mar-
ginalitatea şi liminalitatea, Mihai Spăriosu4, 
opina că dacă marginalitatea se referă la o 
relaţie agonistică dintre centru şi marginile 
unei structuri, cu tot ceea ce ţine de sis-
tem, subsistem, polisistem sau univers, 
liminalitatea, în schimb, ar avea în vedere 
o relaţie neutrală între două sau mai mul-
te structuri aşa cum o putem întâlni între 
două sau mai multe frontiere. În lumina 
acestei observaţii, marginalitatea nu poate 
oferi acces necenzurat spre noi lumi, nu 
poate iniţia transgresări, aşa cum reuşeşte 
liminalitatea. (Sin)taktic, dacă structurile so-
cioculturale instituţionale operează la modul 
indicativ, procesele liminale se mulţumesc a 
(co)opera la modul subjonctiv. Preocupat 
de cariera liminalităţii în spaţiul cultural, 
Adrian Oţoiu5 o (re)aşază, strategic, într-
o relaţie transparentă cu marginalitatea şi 
inferioritatea structurală, cu teoriile asupra 
multiculturalismului şi/sau cu inferioritatea 
ex-ilică ori formele culturale a-teologice” (p. 
55). 

Pe lângă toate aceste bemolizări ex-
trem de importante pentru înţelegerea 
complexului şi controversatului fenomen 
al regionalismului cultural, credem că se 

Livia Szász Câmpeanu, Editura Univers, 
Bucureşti, 1997.

4 Mihai Spăriosu, The Wreath of Wild Olive: 
Play, Liminality and the Study of Literature, 
Sunny Press, New York, 1997.

5 Adrian Oţoiu, Trafic de frontieră: strategii 
transgresive în proza generaţiei’80, Editura 
Paralela 45, Piteşti, 2000.

mai poate adăuga ceea ce noi numeam un 
regionalism mai mult decât regionalism: 
Campanilismul. Această formă cu implicaţii 
mistice de manifestare a regionalismului, 
înrădăcinată în orgoliul sau bucuria de a 
aparţine unei comunităţi marcate de un 
simbol identitar (campanila fiind văzută ca 
un simbol regional generic şi nu neaparat 
local sau parohial), presupune credinţa în 
existenţa unui genius loci care marchează, 
în mod definitiv, afectiv şi atitudinal pe cei 
care au luat contact, într-un fel sau altul, cu 
locul creator de identitate6.

Nu putem decât să ne bucurăm că în 
istoriografia românească şi-a făcut loc (într-
un mod discret, ce-i drept) cartea Viorellei 
Manolache. Salutăm, cu puţină invidie de 
breslaş, capacitatea de sinteză a autoarei şi 
puterea de a înţelege dinamica modelului 
european asupra localismului creator în 
epoca „modernismului ofensiv” din prima 
jumătate a secolului al XX-lea. Altfel spus, 
volumul discutat în rândurile de mai sus 
este un real câştig şi se impune de la sine 
ca o bibliografie obligatorie pentru cei care 
cercetează regionalismul din Transilvania 
interbelică şi nu numai.

Valentin Trifescu
Doctorand UBB

6 Valentin Trifescu, Campanilismul în istoria 
artei. Hans Haug şi concepţia sa referitoare la 
arta alsaciană, în „Studia Universitatis Babeş-
Bolyai. Historia Artium”, LIV, 1, Cluj, 
2009, pp. 59-68; Idem, Introducere în cam-
panilismul alsacian şi transilvănean. Hans 
Haug, Kós Károly și Coriolan Petranu, în 
„Transilvania”, serie nouă, XXXIX (CXV), 
10, Sibiu, 2010, pp. 73-78.
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Donald Richie
Japonia lui Lafcadio Hearn. Antologie de Donald Richie
Bucureşti, Editura Humanitas, 2009

Japonia lui Lafcadio Hearn. Antologie de 
Donald Richie, este o carte care mi-a atras 
atenţia de scurt timp, în vizorul meu fiind 
personalităţi ce au marcat acest drum atât 
de dificil al interculturalităţii japonezo-
occidentale. Motivul alegerii acestei cărţi 
pentru a o recenza este unul destul de 
simplu, și anume faptul că această carte, 
mai exact felul în care este realizată această 
antologie, poate fi considerată o ,,plimbare 
cu feribotul” într-o lume și într-un moment 
culminant al metamorfozei prin care soci-
etatea, sau mai bine spus universul Ţării 
Soarelui-Răsare trece (sfârșitul secolului 
XIX, începutul secolului XX).

Compilatorul acestui volum, Donald 
Richie, s-a născut în anul 1924 în statul 
Ohio din S.U.A, fiind atât scriitor, cât și 
regizor. Acest nume prezintă un real in-
teres pentru orice pasionat de cultură și 
civilizaţie japoneză, fiind unul dintre cei 
mai importanţi promotori ai cinemato-
grafiei și culturii japoneze după cel de-al 
Doilea Război Mondial, timp în care el a 
fost staţionat în Tokio. Printre lucrările 
sale amintim: Japanese Portraits: Pictures of 
Different People (Tuttle Classics of Japanese 
Literature 2006); The Temples of Kyoto, 
1995; Partial Views: Essays on Contemporary 
Japan (paperback), 1995; Japanese Cinema: 
Film Style and National Character (paper-
back), 1990 etc.1

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_
Richie, accesat la data de 18.08.2012, ora 
09.24.

În privinṭa informaṭiilor biografice, ac-
centul l-am pus pe Lafcadio Hearn, unul 
dintre „misionarii” cei mai de vază ai cul-
turii japoneze, care poate fi considerat, din 
punctul meu de vedere, unul dintre acele 
suflete mereu rătăcitoare, care printr-o în-
torsătură stranie a sorţii își află pacea și 
ajunge să cuprindă adevăratul sens al cu-
vântului „casă” într-un loc considerat la 
începutul secolului XX de mulţi „periferia 
occidentului”. 

Koizumi Yakumo (pentru japonezi) 
sau Patrick Lafcadio Hearn după cum a 
fost și este cunoscut de către cunoscători și 
pasionaţi deopotrivă s-a născut în 27 iunie 
1850 pe una din insulele grecești, care poar-
tă numele de Lefkada, de aici și originea 
numelui său mĳlociu. A fost fiul sergentu-
lui major Charles Bush Hearn din armata 
Imperiului Britanic, și a lui Rosa Antoniou 
Kassimati, o femeie grecească cu oarecare 
înrudiri nobile.2

La vârsta de 2 ani acesta ajunge într-
una din suburbiile orașului Dublin numi-
tă Rathmines, unde primește o educaţie 
modestă.3 În tinereţea sa are parte si de 
un nefericit accident ce îi răpește vederea 
ochiului stâng, ironia fiind că tocmai aces-
tă pierdere îl va face să „vadă” universul 
japonez într-un mod pe care puţini oameni 
din generaţia sa au fost capabili. La vâr-
sta de 19 ani este trimis în Statele Unite, 
stabilindu-se în orașul Cincinnati, unde 
se împrietenește în scurt timp cu Henry 
Watkin, tipograf de profesie. Cu ajutorul 
acestuia, Lafcadio Hearn este iniţiat în jur-
nalism. Talentul literar moștenit din fami-

2 Donald Richie, Japonia lui Lafcadio Hearn, 
Antologie de Donald Richie, Ed. Humanitas, 
București, 2009, p. 2.

3 Ibidem.
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lie îl ajută să obţină o slujbă ca reporter 
pentru „The Cincinnati Daily Enquirer” 
unde lucrează între anii 1872 și 1875, apoi 
în urma unui scandal este nevoit să trea-
că de partea concurenţei și anume „The 
Cincinnati Commercial”. Viaţa l-a purtat 
pe Lafcadio Hearn pentru aproximativ ur-
mătorii 10 ani în orașul New Orleans, unde 
a devenit personalitatea cea mai cunoscută 
după Louis Armstrong. Aici a devenit cele-
bru pentru interesul acordat culturii locale 
și anume bucătăria locală, cultura Voodoo, 
atracţiile turistice etc. În anul 1887 ajunge 
corespondent în Indiile de vest. Cei doi ani 
petrecuţi în Martinica îl ajută să scrie „2 
ani în Indiile Franceze de vest” și „Youma, 
Povestea unui sclav vest-indian”(publicate 
în 1890).4

Capitolul cel mai important din viaţa 
lui Lafcadio Hearn, motivul pentru care 
lucrarea de faţă se conturează este însuși 
acest ultim episod din viaţa lui Lafcadio 
Hearn, și anume ultimii ani din viaţa sa 
pe care i-a petrecut în Japonia, reușind să 
devină „ mai japonez ca japonezii„ din 
multe puncte de vedere. În aprilie 1890 
Lafcadio Hearn ajunge în Yokohama, 
unde stă timp de câteva luni, după care 
ajunge în orașul Matsue, oraș care a ajuns 
să îl marcheze. Aici ajunge să predea la o 
școală gimnazială pe nume Jinjo Chugakko 
iar în 1891 se însoară cu japoneza Setsuko 
Koizumi.5 La sfârșitul anului 1891 se 
mută la Kumamoto unde se angajează la 
școala Koto Chugakko, iar prima sa car-
te despre Japonia o termină în ianuarie 
1893 și se numește „Priviri fugare asupra 
unei Japonii nefamiliare”. După o scurtă 

4 http://www.trussel.com/f_hearn.htm, ac-
cesat la data de 18.08.2012, ora 10.35.

5 Donald Richie, op.cit., pp. 20-21.

experienţă jurnalistică obţinută la ziarul 
„Kobe Chronicle”, în anul 1895 Lafcadio 
Hearn preia numele de Yakumo Koizumi, 
obţinând și cetăţenia japoneză. După mai 
multe călătorii în Arhipelagul Nippon, mai 
ales în orașul mult iubit, Matsue, Lafcadio 
Hearn se stabilește ca profesor la Colegiul 
de Literatură al Universităţii Imperiale 
Tokio (1896-1903), post obţinut cu ajutorul 
prietenului său Basil Hall Chamberlain. 6

Viitorul acestui personaj emblematic 
ce a făcut cunoscutӑ lumii o parte a aces-
tui „tărâm al zeilor” este curmat de soartă 
în 26 septembrie 1904 datorită probleme-
lor cardiace ale acestuia. Lafcadio Hearn 
a lăsat în urmă o operă vastă referitoare 
la cultura japoneză și un mod aparte de a 
înţelege această faţetă a lumii parcă des-
prinsă din basme.

Una din cărţile cu tente biografice 
ale acestuia este și „Japonia lui Lafcadio 
Hearn” compilată de către Donald Richie, 
carte care încearcă în decursul paginilor sӑ 
ne prezinte o evoluţie a modului în care 
Lafcadio Hearn a ajuns să vadă Japonia, și 
mai ales a modului în care această ţară a 
ajuns să facă parte din el și să îl preschimbe 
în „japonezul” Yakumo Koizumi. Cartea 
este formată din Prefaţă, Introducere și cele 
două părţi, „Ţinutul” și „Oamenii”,fiecare 
din acestea având o serie de subcapitole, 
urmate de Lafcadio Hearn, tabel cronologic, 
Glosar și Bibliografie. Recenzia de faţă va în-
cerca sӑ ispiteascӑ cititorul în a parcurge 
cartea cap-coadă, frumuseţea descrierilor 
presӑrate prin carte neputând fi pusӑ în 
valoare de o lecturӑ parṭialӑ.

Prima parte, denumită Ţinutul, cu-
prinde 7 capitole și anume: 1.Stranietate 

6 http://www.trussel.com/f_hearn.htm, ac-
cesat la data de 18.08.2012, ora 10.35.
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și Farmec; 2. Principalul Oraș din Tărâmul 
Zeilor; 3. Într-o grădină japoneză; 4. Trei ba-
lade populare; 5. În grota cu stafii de copii; 
6. Scrisoare din Japonia; și 7. Horai; Partea 
a doua a cărţii este intitulată Oamenii și 
cuprinde 11 capitole: 1. Frânturi de viaţă 
și de moarte; 2. Părul femeilor; 3. Cântăreaţa 
de stradă; 4. Kimiko; 5. Yuko: o vagă aducere 
aminte; 6. Pe pod; 7. Cazul lui O-dai; 8. În 
derivă; 9. Diplomaţie; 10. Karma pasională; 11. 
Moșteniri;

Prima parte a cărţii începe prin a ne 
prezenta o lume care atât pentru Lafcadio 
Hearn cât și pentru occidentali pare a fi 
o lume a trecerii lucrurilor și convenṭiilor 
considerate “normale” la polul opus, sau, 
mai putem spune, o lume a inversului. Ca 
și exemple autorul ne dă faptul că „fierarul 
stă pe vine când lucrează, dulgherul trage 
în loc sa împingă, stânga este partea bună 
iar dreapta cea proastă; pentru a descuia 
sau încuia o ușă, cheile se întorc într-un 
sens pe care noi ne-am desprins să-l so-
cotim greșit.” Motivul pe care naratorul îl 
găsește pentru a explica aceste acţiuni dia-
metral opuse este experienţa mai „tânără” 
a acestei civilizaţii „magice”.

Naratorul face o scurtă referire și la 
diferenţele de mentalitate, sau, putem 
spune, și la diferenţele psihologice ale 
acestui popor extreme-oriental vis-à-vis 
de mentalitatea și psihologia occidentală. 
Conform opiniei sale, procesul de gândire 
al acestor două civilizaţii, reprezentat prin 
imaginea a doi copii, este unul care, deși 
pornit dintr-un punct comun, în drumul 
sӑu spre maturizare îi va conduce pe cei 
doi pe douӑ cӑrӑri complet diferite.

Un alt punct pe care Lafcadio Hearn 
îl atinge în imaginea sa asupra Japoniei și 
asupra poporului și spiritului japonez este 
acela al „stranietăţii lăuntrice” care, dupӑ 

pӑrerea sa, este vizibilă de la primul contact 
cu spaţiul japonez. Sӑ urmӑrim un scurt 
fragment al acestei „stranietăţi lăuntrice”, 
pentru a afla ce mesaj vrea sӑ transmitӑ: „ 
În relaţiile oamenilor unii cu alţii, precum 
și în toate relaţiile oamenilor cu el, va con-
stata o permanentă și exagerată politeţe... 
Fiecare salută pe fiecare cu zâmbetul pe 
buze, folosind cuvinte blânde... zâmbetul 
cald și plecăciunea graţioasă,... viaţa de 
familie pare dominată pretutindeni de 
blândeţe,...cruzimea, fie și faţă de animale, 
este inexistentă etc.7 Naratorul de fapt ne 
prezintă o trăsătură a caracterului japonez 
pe care el singur o consideră pe cale de 
dispariţie, fiind regăsită după dânsul doar 
în unele zone mai izolate ale civilizaţiei ja-
poneze.

Această societate de care naratorul se 
lovește în timpul peregrinărilor, sau, mai 
bine spus, în timpul ultimei părţi a vieţii 
sale, este descrisă ca un vis al occidentalu-
lui din care nu vei vrea să te trezești, dar 
pe care ajungi să îl realizezi, și de fapt să 
înţelegi cӑ ceea ce experimentezi nu este 
un vis, ci o buclă temporală de care tu, ca 
muritor de rând, ai ajuns să te bucuri. În 
decursul acestor rânduri ceea ce este in-
teresant, sau mai bine spus emoţionant 
decât interesant, este tonul de regret, de 
teamă sau poate chiar de tristeţe, cauzatӑ 
de faptul că toate lucrurile pământene sunt 
efemere... acest colţ de civilizaţie nefiind o 
excepţie de la regulă.

Naratorul reușește în următoarele pa-
gini o descriere a culturii japoneze atră-
gând atenţia asupra faptului că această 
cultură nu este deloc inferioară celei occi-
dentale, evidenṭiind pe cât de simplu, pe 
atât de expresiv ceea ce mulţi istorici sau 

7 Donald Richie, op.cit., p. 29.
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oameni de cultură nu au reușit să înţeleagă, 
și anume: „Minunăţia Japoniei nu trebuie 
căutată în nenumăratele împrumuturi cu 
care s-a înveșmântat ea însăși – așa cum 
o prinţesă din timpuri străvechi îmbrăca 
douăsprezece chimonouri ceremoniale, de 
culori și calităţi diferite, puse astfel încât să 
se vadă marginile fiecăruia la gât și la poa-
le. Nu, adevărata minune este purtătoarea 
veșmintelor.”8

În Principalul Oraș din Tărâmul Zeilor, 
Lafcadio Hearn ne prezintă începutul 
unei zi obișnuite în aparenţă, dar ceea ce 
reprezintă frumuseţea japoneză este ceea 
ce se află sub aceste aparenţe. Aici avem 
de-a face, voluntar sau involuntar, cu o 
schimbare a modului de a vedea viaţa al 
naratorului, în sensul că deși occidentalii 
sunt greu impresionaţi artistic, sau, mai 
bine spus, sensibilitatea lor sufletească și 
estetică este marcată de un grad destul de 
mare de frigiditate, japonezii, sau “poporul 
lui Amaterasu” dau dovadă de o sensibi-
litate artistică și sufletească ieșită din co-
mun. Pentru ei, lucrurile cele mai simple, 
cele mai banale, sunt văzute prin prisma 
cea mai complexă și emoţionantă pe care 
spiritul uman o poate conștientiza; de 
fapt, această cultură este marcată de acest 
exerciţiu de deschidere a minţii și a sufle-
tului în faţa reprezentărilor materiale și a 
înţelegerii spirituale, sau pe scurt spus, de 
cuvântul-concept „anima”.

Pentru înţelegerea acestui capitol este 
necesar sӑ fie cunoscut faptul că locul care a 
marcat însӑși existenţa lui Lafcadio Hearn, 
după cum precizează și acesta în repeta-
te rânduri, este orașul japonez Matsue. 
Fiecare clipă a zilei sau fiecare moment din-
tr-o zi petrecută în Matsue pentru Lafcadio 

8 Ibidem., p. 33.

Hearn reprezintă mici bucăţele de magie, 
acest lucru reieșind din tonul pe care scrie-
rile lui referitoare la acest oraș îl deţin. Am 
să redau doar un scurt fragment din acest 
capitol, astfel încât cititorul să poată trage 
singur concluzia mai sus afirmată. „Trezit 
de aceste zgomote care anunţă deșteptarea 
orașului, trag ferestruica glisantă japoneză 
de hârtie ca să privesc peisajul dimineţii... 
O, farmecul peisajului- acele prime nuanţe 
fantomatice ale dimineţii, cufundate într-o 
negură dulce ca somnul... Fâșii lungi de 
aburi ușor coloraţi învăluie malul opus al 
lacului...”

Pe parcursul acestui capitol, naratorul 
ne aduce la cunoștinţă și micile legen-
de locale ale orașului Matsue- deoarece 
nu există oraș japonez fără o lungă listă 
de legende, orașul Matsue, fiind un oraș 
relativ vechi, bineînţeles că nu se poate 
înscrie pe lista excepṭiilor. Una dintre ele 
tratează protecţia acordată de către zeul 
Inari locuitorilor din Matsue și sună cam 
așa: „ Când Naomasu, nepotul lui Iyeyasu, 
a ajuns prima oară în Matsue ca să guver-
neze provincia, i s-a înfăţișat un băiat fru-
mos, zicându-i: „ Am venit aici din casa 
augustului vostru tată din Echizen, ca să 
vă păzesc de toate relele. Însă n-am unde 
locui, așa că stau la templul budist Fumon-
in. Dar dacă îmi construiţi o locuinţă în in-
cinta castelului, voi feri de foc clădirile de 
acolo și casele din oraș, precum și cealaltă 
reședinţă a voastră, aflată în capitală. Căci 
sunt Inari Shinyemon.”9

Această reprezentare a orașului Matsue 
este una demnă de lucrările celebrului ar-
tist Hokusai, care surprinde asemeni lui 
Lafcadio Hearn viaţa cotidiană japoneză 
într-o mișcare, sau mai bine spus o frene-

9 Ibidem., pp. 47-48.
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zie a frumuseţii simplităţii spiritului nipon. 
Paginile ce urmează practic ne transpun 
lumea văzută de Lafcadio Hearn, astfel în-
cât ca și cititor ești imobilizat într-o tran-
să adâncă, iar tot ce poţi să faci este să iei 
parte la acest film pregnant de sentimente 
diverse. Nu aș merge prea departe în a spu-
ne că aceste pagini biografice sau aceasta 
antologie de texte biografice a fost perfect 
concepută pentru a descrie o poveste de 
dragoste. Singura diferenţă este faptul că 
dacă cititorul occidental este obișnuit cu 
poveștile de dragoste dintre două persoa-
ne, în cazul de faţă avem de-a face cu o 
poveste a unui occidental care ajunge să 
iubească nu doar o cultură diferită, ci ajun-
ge să se iubească pe sine însuși prin des-
coperirea unei alte părţi sau sensibilităţi a 
sufletului uman.

Capitolul „O grădină japoneză” este un 
exemplu perfect pentru a ilustra ceea ce am 
spus mai sus, și anume partea referitoare 
la descoperirea unui alt tip de sensibili-
tate a sufletului uman. Ce poate stârni o 
revelaţie a ochilor, a urechilor, a simţurilor 
în general -pentru sufletul occidental, un 
suflet închistat, trist, superficial și curpins 
de cangrena imoralităţii societăţii în care 
trăiește- dacă nu reprezentarea unei lumi 
miniaturale, sau mai bine spus reprezen-
tarea unor scene semi-naturale unde omul 
lasă natura să vorbească prin mâinile, ide-
ile, concepţiile, sentimentele, sudoarea 
și mai ales printr-o simplitate cu totul și 
cu totul divină. În cele ce urmează am să 
redau câteva fragmente care mie îmi par 
esenţiale pentru o infimă înţelegere a ce-
lor mai sus spuse. „ Pentru a fi capabil să 
apreciezi splendoarea unei grădini japo-
neze, un alt lucru extrem de important ar 
fi înţelegerea sau, cel puţin, strădania de 
a înţelege frumuseţea pietrelor. Nu a pie-

trelor ajustate de mâna omului, ci a celor 
modelate de natură. Semnificaţia artistică 
a unei grădini japoneze nu ţi se dezvăluie 
pe de-a întregul până nu simţi, și simţi pro-
fund, că pietrele au personalitate, că pietre-
le au nuanţe și valoare... În pofida faptului 
că tu, ca occidental, ajungi să ai adevăratul 
simţ al frumuseţii pietrelor numai printr-o 
familiarizare îndelungată cu modul în care 
le folosesc și le aleg japonezii, lecţia pe care 
o ai de învăţat există pretutindeni în jurul 
tău dacă optezi să trăiești cu sufletul.”10

După cum bine se știe, mai ales de că-
tre cunoscători, atunci când vorbim despre 
spiritul japonez, cultura japoneză sau sim-
plu, despre japonezi, trebuie luat în consi-
derare faptul că lumea aceasta a „Soarelui-
Răsare” este o lume a misticismului, sau 
dacă acest cuvânt este nepotrivit, atunci 
să spunem doar că este o lume, o cultură 
definită de termenul „simbioză”. 

Astfel, primele organisme care au ajuns 
să convieţuiască până când în cele din urmă 
au ajuns să fie unul și același organism sunt 
poporul japonez și religia șintoistă. Așadar, 
nu trebuie să ne mirăm de multitudinea 
de mituri, legende, povești populare sau 
cum mai vreţi să le spunem. Exoticul lu-
mii descoperite de Lafcadio Hearn este 
dat de chiar această cultură simbiotică, 
acesta fiind fascinat de-a dreptul de acest 
„povestioare ”, fapt pe care îl descoperim 
datorită multitudinii acestora pe parcur-
sul lucrărilor sale. În cadrul acestui capitol 
consacrat grădinilor japoneze, cititorul nu 
duce lipsă de astfel de mici relatări, dintre 
care amintim doar câteva rânduri și anu-
me: „Există o minunată legendă, despre o 
salcie din grădina unui samurai din Kyoto. 
Din cauza faimei ciudate a salciei, locatarul 

10 Ibidem, p. 69.
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casei voia s-o taie, însă alt samurai l-a îm-
piedicat, spunându-i „Mai bine vinde-mi-o 
mie și o s-o plantez în grădina mea. Salcia 
asta are suflet; ar fi cumplit să-i distrugi 
viaţa.” A cumpărat-o și a transplantat-o...
ca să-și arate recunoștinţa, spiritul ei a luat 
forma unei femei frumoase și a devenit 
soţia samuraiului salvator. Rodul căsniciei 
a fost un fermecător băieţel. Câţiva ani mai 
târziu daimyo căruia îi aparţinea terenul a 
ordonat ca salcia să fie tăiată. Femeia s-a 
pus pe plâns și i-a destăinuit bărbatului ei, 
pentru prima oară, adevărata poveste. „ Și 
acum știu că va trebui să mor, a adăugat 
ea. Dar copilul nostru va trăi și tu îl vei iubi 
mereu. Este singurul gând care ma conso-
lează.”... Salcia a fost doborâtă, devenind 
atât de grea în clipa aceea, încât trei sute de 
bărbaţi nu au fost în stare să o urnească din 
loc. Copilașul ei a luat atunci o crenguţă în 
mână și a îndemnat-o „Haide!”, iar copacul 
a pornit în urma lui, alunecând ușor până 
la curtea templului.”11

Fascinaţia pe care acest spaţiu o induce 
celor care îi calcă meleagurile, pare a fi una 
ce provoacă dependenţă într-un sens me-
tafizic. Parcă orice fir de iarbă, orice piatră, 
orice vietate și fir de praf, sunet, copac sunt 
elemente de legătură ce te transportă într-
o lume fantastică asemeni poveștii „Alice 
în Ţara Minunilor”. Toate aceste elemente 
au o poveste, au o istorie, au trăit, trăiesc 
și vor trăi, atât în imaginarul colectiv al 
acestei societăţi cât și în orice minte dis-
ponibilă să asculte, să vadă și să înţeleagă. 
Cultura aceasta este o cultură ce provoa-
că dependenţă și care, cu preţul timpului 
pe care ești disponibil sau îţi permiţi să îl 
plătești, te va fascina și încânta în fiecare 
clipă.

11 Ibidem, pp. 81-82.

Ceea ce am enunţat mai sus poate fi do-
vedit foarte ușor- este nevoie de lectura a 
doar câtorva pagini pentru a înţelege ceea 
ce Lafcadio Hearn a ajuns să cunoască într-
un mod mai puţin sau mai mult „fantasma-
goric” sub numele de „Horai”. 

Chinezii spun despre „Horai” următoa-
rele lucruri: „ În Horai nu există moarte 
sau durere, nici iarnă. Florile din acel ţinut 
nu se ofilesc niciodată, fructele nu lipsesc; 
cine gustă din ele chiar și o singură dată 
n-o să mai fie niciodată însetat și înfometat. 
În Horai cresc plante fermecate: So-rin-shi, 
Riku-ga-aoi și Ban-kon-to, care vindecă o 
mulţime de boli; tot acolo întâlnești și iarba 
magică Yo-sin-shi, care te scoală din morţi. 
Apa zânelor udă iarba magică și o singu-
ră înghiţitură îţi aduce tinereţea veșnică. 
Oamenii din Horai mânâncă orez din bo-
luri foarte, foarte mici; însă orezul din ele 
nu se termină niciodată- oricât ar mânca. 
Și oamenii din Horai beau vin din cupe 
foarte, foarte mici; însă oricât ar bea – nici 
un om nu poate goli vreo cupă mai înainte 
de a simţi dulcea ameţeală a beţiei.”12

Această descriere, după cum se poate 
observa, este asemănătoare legendelor în 
general, în cadrul ei fiind evidenţiate mai 
multe teme sau motive pe care le întâlnim 
de obicei în cadrul basmelor sau legende-
lor, indiferent de locaţia acestora. Putem 
spune și suntem datori a spune că această 
legendă face parte din imaginarul vremii. 
Partea care însă urmeazӑ dupӑ descrierea 
de mai sus, sau mai bine spus, descrierea 
cea mai captivantӑ este însă dată de către 
chiar Lafcadio Hearn: „Pentru că în Horai 
nu se cunoaște răul, inimile oamenilor nu 
îmbătrânesc niciodată. Având sufletul 
tânăr, oamenii din Horai zâmbesc de la 

12 Ibidem, p. 147.
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naștere până la moarte – cu excepţia mo-
mentelor în care Zeii le trimit supărare; iar 
atunci chipurile lor se ascund până le trece 
mâhnirea. Oamenii din Horai se iubesc și 
au încredere unul în altul, de parcă ar fi 
o unică familie; vorbele femeilor răsună 
ca un ciripit, pentru că sufletele lor sunt 
ușoare ca ale păsărelelor; fluturarea mâ-
necilor de la chimonourile fetelor, când 
se joacă, arată ca bătaia unor aripi mari și 
liniștite. În Horai nimic nu se ascunde, doar 
durerea, căci nu există motive de rușine; 
nimic nu se-ncuie, căci nu există hoţie; ușile 
rămân descuiate zi și noapte, căci nu sunt 
hoţi și nici motive de teamă. Și pentru că 
oamenii de aici sunt fermecaţi – deși sunt 
muritori – toate lucrurile din Horai, cu 
excepţia Palatului Regelui-Dragon, sunt 
mici și ciudate; și acești oameni fermecaţi 
chiar mânâncă orez din boluri foarte mici 
și beau vin din cupe foarte, foarte mici...”

Autorul mai face o singură menţiune 
notabilă după aceste descrieri superbe, și 
anume faptul că „Horai” mai înseamnă și 
„miraj”, sau, în japoneză „Shinkiro”, aceas-
ta fiind după cum însuși spune „Imaginea 
Intangibilului”.

Această carte este precum un film, care 
îţi prezintă nu doar o serie de descoperiri 
pe care personajul principal le face de-a 
lungul timpului dat, dar în același timp îţi 
prezintă și evoluţia interioară a personaju-
lui. În partea a doua a cărţii îl regăsim pe 
Lafcadio Hearn și ale sale descrieri a lumii 
japoneze concentrate pe oamenii de zi cu 
zi, sau mai bine spus oamenii de rând, dar 
în același timp se poate observa și tonul 
puţin altfel pe care îl folosește în descrieri-
le sale. Practic scena irealului, înconjurată 
de ceaţă și misticism devine din ce în ce 
mai estompată- această lume a irealului 
își deschide porţile și evidenţează eterna 
schimbare la care este supusă. 

Imaginea pe care Lafcadio Hearn ajun-
ge să o vizualizeze după ce devine Yakumo 
Koizumi este însuși motivul pentru care 
operele sale, sau mai bine spus scrierile sale 
sunt atât de valoroase. În general imagi-
nea pe care străinii sau turiștii, călătorii, 
sau spuneţi-le cum vreţi, și-o formeazӑ 
vis-a-vis de Japonia se împarte în două 
categori și anume: îi avem în primul rând 
pe cei entuziasmaţi, practiv vrăjiţi de „ilu-
zia” acestei lumi atât de diferite, și apoi îi 
avem pe cei care blamează existenţa unei 
astfel de lumi, fiind oarecum sceptici și de 
multe ori luând un ton grosolan la adresa 
acestei culturi. Ceea ce l-a făcut și îl va face 
pe Lafcadio Hearn atât de special pentru 
mulţi exploratori amatori ai culturii japo-
neze este însuși stadiul în care el a ajuns 
în a înţelege și a vedea cultura japoneză. 

Pe Lafcadio Hearn întotdeauna l-a in-
teresat imaginea reală a Japoniei, imagine 
care a descoperit-o printr-o gaură de sho-
ji. Următorul fragment va explica totul: ,, 
Bucătarul meu are o faţă zâmbitoare, să-
nătoasă și plăcută. E un bărbat atrăgător. 
Ori de câte ori mă gândesc la el, îmi vine în 
minte zâmbetul lui... Într-o zi, m-am uitat 
printr-o gaură din shoji și l-am zărit singur. 
Faţa lui nu mai era aceași, ci slabă și trasă, 
cu riduri ciudate, provocate de necazuri... 
Am intrat în încăpere și omul mi s-a părut 
iarăși tânăr și fericit, și nici nu i-am mai 
văzut vreodată chipul acela îngrĳorat. Dar 
știam că-l are atunci când e singur. Nu și-l 
dezvăluie niciodată în prezenţa mea; își 
poartă masca de fericire ca pe o etichetă...”13

Scrierile sale de pe parcursul anilor 
1890-1904 evidenţiează clar etapele pe 
care imaginea Japoniei existentă în min-
tea sa le parcurge. De la dragostea pentru 

13 Ibidem, p. 153
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o lume fantezistă, ruptă de „seriozitatea” 
definitorie a culturii occidentale, de la acel 
mic colţ de rai, la o dezamăgire profundă 
atunci când a remarcat faptul că Japonia 
aparenţelor este una din multele măști ale 
unei persoane zbârcită de secole de durere, 
tristeţe și o crudă realitate. Însӑ cea de-a 
treia etapă este în același timp cea mai im-
portantă și frumoasӑ. Probabil vă întrebaţi 
de ce? Motivul este simplu, și anume pen-
tru că Lafcadio Hearn a ajuns să înţeleagă 
faptul că Japonia nu este doar bătrânul 
brăzdat de șanţurile timpului pe pomeţii 

săi bătuţi de vânt, și în același timp nu este 
nici masca pe care acesta o poartă la în-
tâmpinarea străinilor... Japonia este suma 
dintre viaţa acelui bătrân care, asemeni 
oamenilor, a avut parte și de fericire și de 
tristeţe și de tot ceea ce înseamnă a trăi, 
plus tolba sa de măști și decorul pe care 
acest bătrân îl poartă cu el. Japonia este o 
punere în teatru a ceea ce a fost, ceea ce 
este și ceea ce va fi. Și asta Lafcadio Hearn 
a înţeles, iar Donald Richie în „Japonia lui 
Lafcadio Hearn” a reușit să evidenţieze 
tocmai această metamorfoză.

Alexandru Leţia
Doctorand UBB
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William T. Cavanaugh
The Myth of Religious Violence. Secular Ideology and 
the Roots of Modern Conflict
Oxford University Press, 2009, 285 p.

Wililiam T. Cavanaugh, profesor de 
teologie la DePaul University în Chicago, 
ne propune o carte curajoasă şi provoca-
toare care, în nota unor predecesori pre-
cum Michel Foucault, Edward Said sau 
Reinhardt Koselleck, clatină eşafodajul 
„înţelepciunii convenţionale” occidentale 
şi a consensului în privinţa unei chestiuni 
delicate precum legătura dintre religie şi 
violenţă. Critica sa deconstructivistă vizea-
ză, în primul rând, conceptele şi termino-
logia folosite în discursul unor specialişti 
redutabili. Analiza unor concepte precum 
„religie” sau „secular” este completată de o 
abordare „empirică”, în sensul reevaluării 
momentului fondator al mitului violenţei 
religioase – războaiele religioase premo-
derne – şi analizare modului în care mitul a 
fost şi este folosit în societatea occidentală.

Cartea este structurată pe patru ca-
pitole, în ordinea următoare: Anatomia 
Mitului, capitol în care analizează struc-
tura mitului şi ideile centrale prin aborda-
rea critică a nouă lucrări majore. Inventarea 
Religiei, capitol în care urmăreşte modul 
în care conceptul de religie a fost construit 
în epoca modernă şi în care face o critică 
a celor două mari paradigme prezente în 
studierea fenomenului religios: substan-
ţialismul şi funcţionalismul. Capitolul al 
treilea, „Crearea mitului războaielor religi-
oase” presupune o revizitare a momentului 
considerat fondator pentru modernitatea 
occidentală şi pentru mitul violenţei reli-
gioase, conflictele ce au însoţit Reforma 
religioasă, reliefând faptul că acestea nu 

pot fi reduse la o cauză de ordin religios. 
Ultimul capitol, „Utilizări ale mitului” tre-
ce în revistă momentele majore, contextele 
diferite şi mai ales scopurile în care acest 
mit şi-a dovedit cu prisosinţă eficienţa.

Primul capitol demonstrează încă o 
dată, de parcă ar mai fi fost necesar, necesi-
tatea clarificărilor terminologice şi concep-
tuale în elaborarea unui text ştiinţific. Mai 
precis, evidenţiază modul în care anumite 
teorii tari, cu răspândire şi impact în arii 
mult mai largi decât mediile universitare 
sau ştiinţifice, îşi datorează forţa şi răspân-
direa absenţei unor clarificări terminolo-
gice şi conceptuale. Sau, mai blând spus, 
utilizării unui consens ambiguu şi înşelător 
de genul „ştiţi cu toţii ce se înţelege, sau 
la ce mă refer, prin termenul, formula” în 
privinţa unor concepte majore, dintre care 
se remarcă „religie”. Autorul examinează 
argumentele celor mai proeminenţi nouă 
membrii ai mediului academic care susţin 
ideea inclinaţiei inerente către violenţă a 
religiei. Desprinde trei tipuri majore de 
explicaţii, care vor influenţa şi structura 
subcapitolelor: religia este absolutistă, re-
ligia divide, religia este iraţională. Toate 
tipurile de argumentaţie au un defect ma-
jor, anume, incapacitatea de a descoperi 
o modalitate convingătoare prin care să 
separe violenţa religioasă de violenţa se-
culară. Şi acest defect se datorează în mare 
măsură faptului că autorii nu găsesc o ma-
nieră coerentă de a delimita ceea ce poate 
fi considerat ca fiind religios de ceea ce nu 
e religios. În cuprinsul capitolului autorul, 
după ce examinează argumentele diferiţi-
lor teoreticieni, reliefează faptul că multe 
din caracteristicile atribuite „religiei” sunt 
întâlnite şi în rândul ideologiilor secula-
re precum Marxismul, naţionalismul sau 
liberalismul. De la crezul în anumite va-
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lori şi principii absolute, ascultarea oarbă 
– autorul compară disciplina şi obedienţa 
militară cu cea atribuită „religiei” - , divi-
ziunii – delimitările naţionale sau sociale 
nu sunt mai prejos de cele religioase -, până 
la iraţionalism – exemplele din rândul ide-
ologiilor totalitare marxiste şi naţionaliste 
sunt quasicunoscute. 

Marea problemă rezidă în maniera de 
definire a conceptului de „religie”, aspect 
analizat pe larg în cel de-al doilea capitol 
în care combate cu argumente solide orice 
ideea de transistoricitate şi transculturalita-
te a religiei care să fie într-un mod esenţia-
list separată de politică. Autorul analizează 
atât problema dificultăţii definirii religiei 
cât şi istoria construirii conceptului mo-
dern de religie, cu preocuparea centrală de 
a o delimita de sfera secularului. Distinge 
două direcţii majore în dezbaterea acade-
mică derulată pe marginea acestei proble-
me: abordarea substantivistă care limitează 
ideea de religie la credinţele şi practicile 
care vizează zeităţi sau „transcendentul”. 
Astfel, ceea ce separă fenomenele religioa-
se de cele seculare, este descris în termeni 
de conţinut sau substanţă a credinţelor 
religioase. Această definiţie aproximează 
ideea „comună” de religie ca ceea ce creş-
tinii, musulmanii, hinduşii şi câteva alte 
religii, cred şi practică. Rămân în afară o 
serie de „religii” respectabile, fără zei, fără 
credinţa în alte lumi, precum Budhismul, 
Confucianismul sau Daoismul. La asta se 
adaugă faptul că cei mai mulţi practicanţi 
ai acestora nu fac nicio demarcaţie între 
religios şi secular, această dihotomie fiind 
total străină de cultura lor.

A doua direcţie majoră este cea func-
ţionalistă, care extinde definiţia incluzând 
ideologii şi practici precum Marxismul, 
naţionalismul, sau ideologia pieţei libere, 

care nu sunt considerate, în general, religii. 
Procedează astfel pentru că abordarea lor 
nu focalizează conţinutul ci modul în care 
aceste ideologii şi practici funcţionează în 
diferite contexte pentru a conferi o struc-
tură şi un înţeles/rost vieţii sociale cotidi-
ene. Ambele abordări sunt esenţialiste şi 
privesc religia ca ceva de sine stătător, o 
componentă a vieţii umane sociale de bază, 
transistorică şi transculturală, identificabilă 
prin conţinut sau funcţie. 

La aceste două tipuri de direcţie autorul 
adaugă o a treia direcţie, de dată recentă 
şi aflată în plină expansiune. Teoreticienii 
şi cercetătorii acestei direcţii explorează 
modurile în care categoria religiei a fost 
construită în timpuri şi locuri diferite. 
Conform acestei abordări, motivul pentru 
care definiţiile esenţialiste au eşuat în atin-
gerea unui consens se datorează faptului 
că nu există o esenţă a religiei, ceva „ce cu 
toţii recunoaştem când o vedem”1

Autorul subliniază faptul că în lumea 
antică, mai apoi în evul mediu occidental 
şi în afara lumii occidentale până la con-
tactul cu europenii, nu se făcea o distincţie 
între religie, politică, economie etc. Astfel 
că transformarea „religiei” în ţap ispăşi-
tor pentru crimele din Imperiul Roman, 
Israelul antic, sau din Imperiile americilor, 
este absurdă şi anacronică. În evul mediu, 
saeculum cuprindea tot ceea ce era creat de 
către Dumnezeu, nu se referea la o sferă au-
tonomă faţă câmpul de acţiune al Bisericii. 
Pe de altă parte, termenul religio, rar folosit 
în lumea şi creştinismul antic, nu avea în-
ţelesul pe care-l va dobândi în evul mediu 

1 Charles Kimball, apud, William T. Cava-
naugh, , The Myth of Religious Violence. Secular 
Ideology and the Roots of Modern Conflict, 
Oxford University Press, 2009, p. 58.
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şi mai ales în modernitate. Societatea euro-
peană premodernă nu vedea în religie un 
gen din care Creştinismul să fie o specie, ci 
vedea o virtute printre altele care ţinea de 
o disciplină trupească, necesară mântuirii.

Accepţiunea modernă porneşte de la 
Nicolaus Cusanus, Marsilio Ficino, con-
tinuând cu Thomas Hobbes, John Locke 
ş.a. Distincţia dintre „religios” şi „secu-
lar” apare în societăţile în care individul, 
mai degrabă decât grupul, este principala 
componentă a organizării sociale, spu-
ne Ezra Kopelowitz, citat de William T. 
Cavanaugh. O menţiune extrem de impor-
tantă pe care autorul o face pe marginea 
scrierilor lui John Locke şi a altor teoretici-
eni a i dihotomiei „religios”-„secular” are 
în vedere faptul că modul în care aceştia 
prezintă categoria religiei nu presupune 
o simplă descriere a realităţii sociale ci 
contribuie substanţial la implementarea 
acesteia. Religia este un concept normativ. 
Transistoricitatea religiei apare în cursul 
secolelor al XV-lea şi al XVII-lea ca parte 
a unei noi configurări a societăţii creştine 
în care multe puteri legislative şi juristic-
ţionale precum şi multe pretenţii de pu-
tere – precum pretenţia devotamentului 
faţă de biserică şi dedicării către scopurile 
acesteia – trec dinspre biserică către noul 
stat suveran. Prinţii din perioada Reformei 
clamează autoritatea asupra bisericii pe do-
meniile lor, acest fapt constituind o despăr-
ţire semnificativă de ordinea ecleziastică 
medievală, în care, cel puţin în teorie, au-
torităţile civile erau un fel de „departament 
poliţienesc al Bisericii”2.

2 William T. Cavanaugh, The Myth of Religious 
Violence. Secular Ideology and the Roots of 
Modern Conflict, Oxford University Press, 
2009, p. 84.

Într-un ultim subcapitol autorul anali-
zează modul în care noul concept de religie 
s-a extins şi în afara lumii europene, sub-
liniind atât absenţa sa din culturile în care 
a pătruns, cât mai ales rolul jucat în legiti-
marea colonialismului european. Ideea că 
religia are tendinţa de a promova violenţa 
este o variaţie pe tema religiei ca impuls 
uman esenţialmente privat şi iraţional care 
nu are ce căuta în chestiunile publice. Se 
justifică astfel limitarea influenţei a cee ce 
e considerat religie asupra vieţii publice 
şi autorizează monopolul statului asupra 
violenţei şi asupra devoţiunii publice. 
Loialitatea unui individ faţă de o religie 
devine o chestiune privată şi opţională, 
pe când loialitatea faţă de statul-naţiune 
secular este necesară şi obligatorie. 

Examinarea unuia dintre cele mai citate 
exemple de violenţă religioase – „războaie-
le religiei” din Europa secolelor XVI-XVII, 
marchează pătrunderea în chiar inima mi-
tului violenţei religioase. Versiunea cano-
nică prezintă o Europă sfâşiată între pro-
testanţi şi catolici şi măcinată de conflicte 
sângeroase din cauza fanatismului religios, 
fapt ce denotă inerentul pericol public al 
religiei. În acest context statul modern apa-
re ca o soluţie prin faptul că subordonează 
loialităţile religioase loialităţii faţă de stat 
şi prin faptul că monopolizează violenţa, 
îmblânzind în timp patimile religioase. 
Autorul consideră acest mit drept mitul 
creaţionist al modernităţii, care asemeni 
Genezei iudeo-creştine sau Enuma Elish 
babiloniană, spune povestea supunerii for-
ţelor primordiale de către forţele ordinii. 
Analizând un material vast despre aceste 
conflicte autorul demonstrează falsitatea 
mitului prin argumente de mai mult tip. 
De exemplu: într-o proporţie semnifica-
tivă violenţele sau derulat între membrii 



312

aceleiaşi confesiuni şi adesea membrii ai 
unor confesiuni diferite au colaborat (un 
exemplu elocvent ar fi faptul că jumătate 
din războiul de treizeci de ani s-a desfăşu-
rat, în linii mari, între două dinastii mari 
ale Europei: Habsburgii şi Bourbonii). Este 
imposibil de delimitat motivele de ordin 
religios de cauzele politice economice şi 
sociale. În opinia autorului idea că apariţia 
statului modern a potolit violenţele ignoră 
numeroasele dovezi conform cărora con-
struirea statului modern a fost probabil cea 
mai importantă cauză a violenţei.

Pentru a nu fi suspectat de partizanate 
şi nostalgii medievale autorul ţine să preci-
zeze în câteva rânduri faptul că a considera 
că mitul fondator al reăzboaielor religioase 
este fals nu înseamnă a spune că principiile 
liberale sunt false, considerând că separa-
ţia dintre biserică şi stat este importantă 
din numeroase motive, unele chiar de or-
din teologic. Consideră doar că naraţiunia 
triumfalistă care prezintă statul liberal ca 
soluţie împotriva violenţei religioase tre-
buie abandonat. Trecerea de la puterea 
bisericească la cea statală nu a însemnat 
triumful raţiunii pacifiste asupra violenţei 
religioase iraţionale. Persistenţa mitului 
favorizează ignorarea violenţei comise în 
numele raţiunii şi libertăţii.

Ultimul capitol arată diferitele utilizări 
ale mitului, cu aplecare în special asupra 
cazului statelor unite şi a modului în care 
acesta a contribuit la consolidarea internă 
a statului şi a jucat un rol major în politica 
externă prin legitimarea utilizării violenţei 
seculare împotriva celei religioase conside-
rată specifică multor popoare. Un loc im-
portant la alocat sublinierii asemănărilor 
dintre discursul, ritualurile şi practicilie, 
seculare considerate „normale” şi legi-
time şi cele religioase, într-o perspectivă 

funcţionalistă fiind imposibil de demarcat 
diferenţe semnificative. Logica impecabilă 
a mitului, conform căreia când avem de-a 
face cu o ordine socială iraţională şi inerent 
fanatică, abordările raţionale nu au rezul-
tate, aşa că trebuie folosită violenţa (legiti-
mă). În concluzie mitul violenţei religioase 
are un rol esenţial în justificarea violenţei.

Fără a căuta să disculpe sau să nege 
contribuţia convingerilor religioase şi unor 
intituţii religioase în apariţia sau exacerba-
rea violenţei, autorul arată faptul că mitul 
violenţei religioase contribuie subtanţial la 
mascarea sau relativizarea violenţei secula-
re. De asemenea, prin argumentaţia solidă 
şi prin critica unor lucrări de referinţă, este 
evidenţiat faptul că acest mit ocupă un loc 
important în folclorul societăţilor occiden-
tale. E povestea salvării prin crearea statu-
lui-naţiune secular şi ajută la identificarea 
Celuilalt şi a inamicilor, interni sau externi, 
care ameninţă ordinea socială. 

Autorul expune în final o serie de mo-
tive pentru abandonare acestui mit, din-
tre care amintim: poate elibera cercetarea 
ştiinţifică asupra violenţei de o dihotomie 
care o îngreuna. În opinia sa încercarea de 
a demonstra că o caracteristică universală 
şi atemporală a societăţii umane, numită 
religie, are tendinţa intrinsecă de a pro-
mova violenţa, trebuie înlocuită de o în-
trebare în genul: „În ce circumstanţe ideo-
logiile şi practicile de orice fel promovează 
violenţa?”3. Un alt argument ar fi că aban-
donarea mitului ar ajuta la realizarea fap-
tului că secularismul occidental este un set 
de aranjamente sociale contingent şi local 
şi nu soluţia universală pentru universala 
problemă a religiei. Al treilea argument ar 
fi că eliminarea mitului ar contribui la unul 

3 Ibidem, p. 226.
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dintre cele mai semnificative obstacole în 
înţelegerea de către occidentali a ne-occi-
dentalilor, cu precădere a musulmanilor, 
reduşi adesea la steretipul de „fanatici re-
ligioşi”.

Dincolo de optimismul autorului în pri-
vinţa posibilului impact pe care l-ar avea 
renunţarea la acest mit, avem de-a face cu 
o critică extrem de bine articulată şi docu-
mentată a unui mit de mare anvergură şi 
notorietate. Simplificări grosolane, de ge-
nul religie = iraţional, secular = raţional, uti-
lizate, din păcate nu doar de către anumiţi 
jurnalişti şi dilentanţi, ci chiar de către cer-
cetători şi universitari cu pregătire solidă 

şi realizări importante, sunt destructurate 
într-un mod riguros. Trebuie remarcată, de 
altfel, şi contribuţia substanţială pe care o 
aduce în registrul istoriei conceptuale prin 
examinarea istoriei şi semnificaţiilor, atât 
de necesară, a unui concept de largă utili-
zare precum „religia”. Lucrarea constituie, 
după modesta noastră opinie, nu doar o 
critică viguroasă a unui mit de însemnătate 
majoră pentru modernitatea occidentală, 
ci şi un exemplu de măiestrie şi rigoare 
în mânuirea terminologiei şi bibliografiei. 
Considerăm că traducerea sa în limba ro-
mână este mai mult decât binevenită.

Alexandru Leţia
Doctorand UBB
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Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest
vol. 41, nr. 4, Decembrie 2010, 228 p.

Revista de Studii Comparate Est-Vest 
dedicată studiilor din domeniul ştiinţelor 
umaniste, apare exclusif în format elec-
tronic; în perioada 1970-1974 s-a intitulat 
Revue de l’Est, iar începând cu anul 1975 
a primit numele actual. Scopul pentru care 
a fost creată a fost acela de a răspunde 
necesităţii de cunoaştere mai aprofunda-
tă a ţărilor din Europa de Est şi Vest, ca 
şi de a înţelege mutaţiile spre democraţie 
şi economia de piaţă promovate de aceste 
ţări. Intenţia este de a construi un spaţiu 
european de cercetare în ştiinţele sociale, 
în sensul larg al conceptului (economie, so-
ciologie, politică, istorie). Prezentul număr, 
intitulat România şi migraţiile sale, 20 de ani 
după căderea comunismului, a fost coordonat 
de Bénédicte Michalon şi Mihaela Nedelcu. 

Revista reuneşte şapte studii, o notă de 
cercetare, o recenzie şi o introducere făcu-
tă de coordonatoarele volumului. Studiile 
au fost grupate în funcţie de trei ,,dimen-
siuni diferite’’ (p. 19) ale fenomenului mi-
grator, după cum apreciază autoarele în 
Introducere, astfel: consecinţele sociale 
ale migraţiei româneşti; apariţia unei noi 
destinaţii migratorii; schimbarea poziţiei 
României pe scena migraţiei europene
(p. 14). 

În Introducere, autoarele familiarizează 
cititorii cu specificul migraţiei româneşti, 
făcând un scurt istoric al mişcării migrato-
rii din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea şi până la căderea comunismului (p. 
6-7) şi trasând cele mai recente tendinţe din 
mişcarea migratorie a românilor (p. 9; 12). 
Încă din primele rânduri se subliniază ide-
ea că ţara noastră a cunoscut un moment 

important în istoria sa recentă, şi anume 
recuperarea unui drept fundamental al 
omului – acela de a circula liber în afara 
ţării – după căderea regimului comunist. 

O caracteristică recunoscută pe plan 
internaţional a emigrantului român 
este păstrarea / perpetuarea legăturilor 
transnaţionale (p. 6). Profilul emigrantu-
lui român din ultimii 20 de ani este foarte 
diferit de la caz la caz. Astfel putem întâlni 
muncitori sezonieri, studenţi, persoane cu 
calificare superioară, intelectuali, artişti, 
fără să uităm de rromi, ţigani care circu-
lă prin toată Europa. Printre destinaţiile 
preferate ale românilor se numără: ţările 
Europei Occidentale, Canada, SUA (p. 9). 

Din punct de vedere al economiei, fe-
nomenul migraţiei este profitabil deoare-
ce el constituie ,,o sursă foarte importantă 
de venituri’’ (p. 11) pentru familiile celor 
emigraţi, rămase în România. 

O dată cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, dorinţa românilor de a călători 
peste tot în Europa s-a materializat; româ-
nii au putut să aibă acces liber la piaţa 
muncii în aproape toate ţările membre UE. 
Restricţiile privitoare la libera circulaţie a 
muncitorilor români se prevede a fi ridicate 
la 1 ianuarie 2014. Astăzi situaţia României 
s-a schimbat (p. 13) în contextul migraţiei 
europene, în sensul în care România nu 
mai este văzută exclusiv ca ,,ţară din care 
se pleacă’’, ci şi ca ,,ţară în care se intră pen-
tru a se stabili alte naţionalităţi’’ din ţările 
vecine, dar şi din India, America Latină sau 
Africa (p. 14).

Consecinţele sociale ale migraţiei româ-
neşti din anii care au urmat după căderea 
comunismului sunt surprinse de trei studii 
interesante, abordările fiind însă diferite de 
la un autor la altul. Monica Sălvan, docto-
randă la INALCO/ PLIDAM Paris studiază 
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legăturile intergeneraţionale surprinse la 
familiile de emigranţi români. Metoda de 
anchetă folosită este observaţia participa-
tivă, autoarea culegându-şi informaţiile cu 
prilejul repetatelor călătorii făcute cu auto-
carul pe ruta România – Franţa între anii 
2005-2008 (p. 31). Întrevederile informale, 
ţinerea unui jurnal de bord, înregistrări-
le discuţiilor au fost alte metode pentru 
adunarea informaţiilor. După cum însăşi 
autoarea precizează, pentru mulţi pasa-
geri, autocarul devine ,,un loc favorabil 
pentru a-şi povesti viaţa şi a o compara 
cu a celorlalţi’’ (p. 31). Autocarul, aceas-
tă ,,microsocietate temporară’’ (p. 46) este 
văzut ca un loc de confesiune şi ca spaţiu 
de reflecţie pentru persoanele care călăto-
resc. Ideile prezentate în studiu sunt gru-
pate astfel: reliefarea ajutorului oferit de 
părinţii persoanelor emigrate prin dispo-
nibilitatea acestora de a locui temporar la 
copiii lor stabiliţi în străinătate , de unde 
rezultă profunde legături de solidaritate 
intergeneraţională; analiza decalajelor cul-
turale resimţite de familiile emigranţilor; 
implicarea familiei în transmiterea noilor 
valori culturale. O altă idee interesantă ce 
reiese din discuţiile purtate cu diferiţi pasa-
geri din autocar este aceea că, o dată ajunşi 
şi instalaţi la copiii lor, în Franţa, apropiaţii 
emigranţilor se simt foarte singuri, în cea 
mai mare parte a zilei, copiii şi nepoţii fiind 
la serviciu sau la şcoală. Explicaţia autoa-
rei este următoarea: în societatea franceză 
contactele foarte limitate cu persoanele 
aflate în proximitate pot fi văzute ca ,,noi 
modele de conduită’’ (p. 45) care privile-
giază respectul pentru viaţa privată a fie-
căruia, societatea franceză putând percepe 
contactele de socializare foarte frecvente ca 
pe o piedică în calea libertăţii individuale 
(p. 45). Ajutorul acesta intergeneraţional, 

perpetuarea legăturilor familiale, prezenţa 
familiilor emigranţilor în teritoriul de emi-
grare (în special prezenţa mamelor şi a 
bunicilor) ajută persoanele emigrate să se 
integreze mai uşor în noua societate (p. 20). 
Cea mai importantă parte a interviurilor a 
fost realizată cu femei văzute în acest con-
text ca actori ai schimbărilor sociale cotidi-
ene. De-asemenea ele au un rol important 
atât în ,,perpetuarea legăturilor familiale’’ 
(p. 46) cât şi în procesul de ,,reconstrucţie 
identitară’’ (p. 20). 

Dat fiind faptul că m-am numărat, dato-
rită împrejurărilor, printre cei care au călă-
torit cu autocarul pe ruta România-Franţa 
între anii 2006 – 2009, apreciez în mod de-
osebit studiul autoarei sus-amintite şi sub-
scriu întru totul concluziilor formulate de 
cercetătoare; chiar dacă nu am intervievat 
în mod special ,,colegii’’ de autocar ca şi 
Monica Sălvan, mărturiile, confesiunile şi 
discuţiile la care am luat parte în călătoriile 
mele, se aseamănă şi se circumscriu celor 
adunate în mod sistematic şi organizat de 
autoarea studiului. Ideea de a aduna şi de 
a analiza aceste mărturii, gânduri şi idei 
exprimate de familiile emigranţilor este lă-
udabilă, iar cercetările în această direcţie 
trebuie continuate.

Mihaela Nedelcu, profesor asociat la 
Universitatea din Neuchatel, Elveţia, pro-
pune o analiză pertinentă asupra legătu-
rilor transnaţionale, interesându-se înde-
aproape de rolul TIC în păstrarea şi inten-
sificarea relaţiilor dintre migranţi şi non-
migranţi (p. 20). Într-o primă fază autoarea 
studiază identitatea unui tip de emigrant 
român anume: intelectualul calificat, plecat 
la Toronto. Cu ajutorul reţelelor de habitat 
transnaţional, emigranţii români dezvoltă 
,,un univers de viaţă transnaţional’’ care se 
bazează pe comunicarea la distanţe foarte 
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mari. TIC devine astfel un mod de viaţă, 
fiin foarte accesibil pentru o mare masă a 
populaţiei (p. 50); este o punte de legătu-
ră între persoanele care au emigrat deja şi 
persoanele rămase acasă, dar şi un mĳloc 
de informare pentru cei care îşi pregătesc 
plecarea din ţară. Concluzia este că legă-
turile sociale se perpetuează tot mai ac-
centuat în epoca tehnologiei informaţiei! 
Conceptul de habitus transnaţional (p. 51; 
49; 68), promovat de autoare, desemnează 
modul de viaţă prin care o persoană ră-
mâne conectată în permanenţă la internet; 
el este produsul socializării şi are capaci-
tatea de a inova în situaţii inedite. Tocmai 
despre acest aspect se interesează autoarea 
studiului! Skype-ul, MSN-ul au devenit in 
zilele noastre noi forme de socializare care 
se dezvoltă în contextul deteritorializării; 
sunt noi forme de co-prezenţă instanta-
nee (p. 55-56; 66). ,,Migraţia implică fără 
doar şi poate’’ o ajustare (permanentă) 
a reprezentărilor de sine şi a celuilalt (p. 
63). Internetul joacă din acest punct de 
vedere un rol crucial, facilitând expune-
rea noilor realităţi ale societăţii spre care 
se emigrează. Imigrantul trece printr-un 
proces de ,,reconfigurare a identităţii’’ (p. 
63) ceea ce conduce spre un nou mod de 
viaţă, cosmopolit, care, departe de a atenua 
latura identitară, o întăreşte, dar în acelaşi 
timp ,,permite migrantului să se situeze 
mai exact în raport cu lumea’’ în care tră-
ieşte. Într-o a doua fază autoarea studiază 
familia transnaţională, pe care o defineşte 
ca un ,,loc de familiarizare cu noi norme şi 
valori’’ (p. 66). Există familii care trăiesc de 
manieră transnaţională, iar pentru acestea, 
TIC-ul întăreşte menţinerea legăturilor cu 
ţara de origine (p. 51). Autoarea propune 
în loc de concluzii, pe viitor, analiza mai 
aprofundată a rolului pe care TIC-ul şi non-

migranţii îl joacă în perpetuarea ,,dinamici-
lor migratorii transnaţionale’’ (p. 68). 

Remus Anghel, cercetător la ISPMN 
Cluj analizează aspectele economice şi so-
ciale ale fenomenului migraţiei pe filiala 
Borşa-Milano. Autorul prezintă efecte-
le mişcării migratorii asupra dezvoltării 
economice a oraşului Borşa (p. 73), enu-
merând transformările sociale din ultimii 
20 de ani. Studiul de caz propus de Anghel 
scoate în evidenţă reorganizarea societăţii 
locale (p. 78-80; 83), intensificarea practi-
cilor de consum (p. 81-84; 85), redefinirea 
legăturilor matrimoniale (p. 86-87) precum 
şi diferenţierea socială între migranţi şi 
non-migranţi (p. 87-89). Relaţia migraţie – 
dezvoltare este adusă în discuţie, autorul 
fiind adeptul ideii potrivit căreia ,,migraţia 
ar fi la originea unei veritabile creşteri 
economice’’ (p. 74) şi, implicit, a dezvol-
tării societăţii. Pentru localitatea Borşa, 
migraţia spre Italia a avut efecte pozitive; 
persoanele emigrate au devenit mai civi-
lizate, mai deschise spre nou, au început 
să practice o limbă străină (p. 88), au avut 
acces la o altă cultură, cu alte cuvinte s-au 
emancipat! Pentru tinerii borşeni, plecatul 
în străinătate a devenit ,,un rit de trecere 
spre vârsta adultă’’ (p. 89). Concluzia au-
torului este că munca în străinătate ,,nu a 
adus o dezvoltare pe termen lung la ni-
vel macro-social’’ (p. 92). Pe de o parte 
datorită faptului că autorităţile locale au 
rămas pasive la schimbările sociale, iar pe 
de altă parte, forţa de lucru locală a tins 
să se raporteze în negocierea salariilor, la 
câştigurile obţinute în străinătate, ceea ce 
adus la falimentul investitorilor locali. Cei 
care au rezistat, au obţinut profituri mini-
me, fiind la limita subzistenţei. Nu trebuie 
negat faptul că zona a cunoscut o dezvol-
tare convenabilă pentru locuitori, dar nu şi 
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orasului în ansamblu, care are încă multe 
lacune în dezvoltarea sa economică, ce nu 
au putut fi înlăturate prin migraţia spre 
Vest. Pentru a avea un oraş european în 
adevăratul sens al cuvântului, autorităţile 
borşene trebuie să se implice mai mult în 
dezvoltarea localităţii. 

Studiile din a doua parte a revistei pre-
zintă apariţia unei noi destinaţii migratorii 
începând cu anul 2000: Spania.

Monica Șerban şi Bogdan Voicu, cerce-
tători la Institutul de Cercetare a Calităţii 
Vieţii/ Academia Română, analizează cazul 
emigranţilor români plecaţi în Spania. Ei 
susţin ideea că există aşa-zise reţele care 
facilitează accesul noilor-veniţi pe piaţa 
mucii într-o ţară străină. Rolul fiecărui 
emigrant este important în menţinerea 
acestor reţele (p. 101; 102; 113; 114; 118). 
Studiul are la bază o anchetă realizată în 
anul 2008 pe un eşantion reprezentativ de 
români stabiliţi la Madrid. Observaţia au-
torilor este aceea că întrajutorarea noilor 
emigranţi cunoaşte o intensificare o dată cu 
sosirea lor în Spania, apoi, o dată integraţi 
din punct de vedere al locuinţei şi al unui 
loc de muncă, ei sunt lăsaţi să se descurce 
pe cont propriu, legăturiloe diminuându-
se în intensitate. Părerea personală este că 
analiza trebuie continuată şi aprofundată 
pe categorii sociale distincte, pentru a putea 
face comparaţii referitoare la persistenţa şi 
la intensitatea legăturilor sociale. În aceeaşi 
linie a migraţiei spre Spania se încadrea-
ză şi studiul Oanei Ciobanu, cercetător la 
Universitatea din Lisabona. Autoarea stu-
diului face o distincţie între migraţia fami-
lială şi reţeaua migratorie, prezentând câte 
un caz pentru fiecare concept şi încercând 
să facă anumite comparaţii. Analiza micro-
sociologică întreprinsă are în vedere două 
comunităţi rurale diferite, punctul comun 

fiind familia văzută ca unitate de dezvolta-
re şi funcţionare a reţelei migratorii (p. 21). 
Cele două localităţi –eşantion sunt: Feldru 
(Transilvania), sat aşezat într-o regiune cu 
veche istorie a migraţiei (p. 126; 128-131) şi 
Luncaviţa (Dobrogea), sat cu recentă isto-
rie a migraţiei (p. 126; 132-137). Din loca-
litatea Feldru membrii aceleiaşi familii au 
plecat spre diferite destinaţii din Europa 
,,cu sau fără ajutorul altor membri ai fa-
miliei’’ (p. 127). În localitatea Luncaviţa fa-
milia i-a ajutat pe ceilalţi membri (rămaşi 
în România) să emigreze, toţi fiind grupaţi 
în aceeaşi localitate din Spania. Autoarea 
prezintă istoria fiecărei familii, se lansează 
apoi într-o discuţie teoretică asupra teorii-
lor privitoare la reţelele sociale, iar la sfâr-
şitul studiului trage concluzii referitoare 
la influenţa familiei, a religiei, a prietenilor 
şi comunităţii în durata migraţiei (p. 127). 
Concluziile autoarei sunt că istoria celor 
două familii reliefează o realitate com-
plexă. Dispoziţia spre emigrare diferă de 
la o familie la alta şi este influenţată de o 
serie de factori (p. 142) cum ai fi: istoricul 
migraţiilor în fiecare localitate, diferenţele 
religioase, prezenţa micro-comunităţii, sta-
diul de dezvoltare al localităţii natale, ni-
velul de educaţie şi cultură al imigranţilor. 
Toate acestea merită a fi studiate mai 
amănunţit atât în comunitatea de origine 
a emigranţilor cât şi în cea de destinaţie! 
În Feldru toate persoanele emigrate sunt 
înrudite, au vârste diferite şi statut marital 
diferit. În Luncaviţa nu toate persoanele 
emigrate sunt înrudite, însă sunt grupate 
în aceeaşi localitate de destinaţie în Spania; 
limitele de vârstă se încadrează între 20 şi 
35 de ani, toate persoanele fiind căsătorite. 

Partea a treia a revistei reuneşte două 
studii care relevă transformarea poziţiei 
României pe scena migraţiei europene. 
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Rixta Wundrak, cercetător la Centrul de 
cercetare asupra metodelor folosite în 
ştiinţele sociale din Gottingen, prezintă 
câteva aspecte ale migraţiei chineze în 
România în ultimii 20 de ani. Marea lor 
majoritate sunt comercianţi, sau o dată 
ajunşi în România, fiecare şi-a dezvoltat o 
mică afacere. Cei mai mulţi chinezi au ales 
Bucureştiul pentru activităţile lor, găsind 
aici o ,,structură favorabilă’’ (p. 149), pe 
care şi-au pliat propriile interese. Studiul 
porneşte de la analiza comerţului cu amă-
nuntul şi până la practicarea lui pe scară 
largă, ceea ce conferă migranţilor chinezi 
,,o poziţie importantă’’ (p. 23) în unele pieţe 
bucureştene. O observaţie interesantă este 
aceea că doar o parte dintre ei 

s-au bucurat de această reuşită pe scara 
socială, având sprĳinul guvernului român 
care a favorizat imigraţia antreprenorială. 
Studiul are meritul de a fi unul de pionie-
rat, subiectul migraţiei chineze în România 
nefiind abordat de cercetători până la ora 
actuală. Analiza are la bază ancheta de te-
ren realizată în 2004 în pieţele periferice 
Bucureşti Nord (p. 153). 

Primii chinezi veniţi la Bucureşti au 
fost adevăraţi pionieri deoarece nu cunoş-
teau absolut deloc ţara noastră, singure-
le informaţii fiind cele din ziare sau din 
conversaţiile cu prietenii. Însă ghidându-
se după sloganul ,,nu avem nimic de pier-
dut’’ (p. 157), au ajuns în România şi au 
început imediat mici activităţi comerciale. 
Piaţa ,,Europa’’ (p. 158) a fost principalul 
loc de concentrare a comerţului chinezesc 
în Bucureşti. Concluzia studiului plasează 
chinezul în cercul comercianţilor înnăscuţi. 

Andreas Wurst, asistent ştiinţific şi 
Helga Zichner, cercetător, ambii fiind 
angajaţi la Institutul de Geografie Regională 
Leipzig, prezintă un studiu care dezbate 

problema comerţului transfrontalier (p. 
180,171, 172). Cazul ales este cel al frontie-
rei româno-ucrainiene; autorii îşi motivea-
ză alegerea acestui studiu de caz datorită 
transformărilor recente, astăzi frontiera 
Uniunii Europene situându-se pe linia 
de demarcaţie a celor două ţări. Metodele 
folosite au fost preinterviurile, întâlnirile 
informative, observaţia etnografică. Pentru 
o părere cât mai obiectivă au fost studiate 
ambele frontiere: în România, localităţile 
Halmeu şi Sighetu Marmaţiei (p. 175), iar 
în Ucraina, localitatea Solotvyno (p. 176). 
Practicile frontaliere lasă să se întrevadă o 
realitate heterogenă, în neconcordanţă cu 
politicile Uniunii Europene care încearcă să 
pună în aplicare un sistem legislativ omo-
gen şi comun pentru toate frontierele ex-
terioare Uniunii Europene. Practicile eco-
nomice de la frontiera româno-ucraineană 
au suferit şi ele transformări continue în 
ultimii ani, datorate faptului că România 
nu a aderat încă la spaţiul Schengen, iar 
micii comercianţi au întâlnit obstacole şi 
dificultăţi (p. 180) în încercările lor de a 
exercita o activitate comercială legală şi 
de a contribui astfel la dezvoltarea econo-
mică. Concluzia autorului este că frontiera 
exercită încă un rol de frânare a activităţii 
economice; există o diversitate de practici 
pe care studiul încearcă să le pună sub 
lupă. Frontiera exercită constrângeri mult 
mai ample decât funcţiile legale (p. 189) pe 
care ea trebuie să le exercite. 

Nota de cercetare (p. 197-211) a Celinei 
Bergeon, doctorand la Universitatea din 
Poitiers, abordează extrem de actuala 
problemă a rromilor români din Franţa. 
Accentul este pus pe construcţia acestei 
,,probleme rrome’’. Statul francez le re-
zervă o politică dublă: excluderea lor din 
taberele instalate ilegal, iar pe de altă parte, 
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expulzarea lor către ţara de origine. Cu toa-
te că autoarea precizează faptul că există 
şi rromi de origine bulgară sau ex-iugosla-
vă, ea avansează ideea că România ocupă 
primul loc printre ţările de provenienţă a 
majorităţii rromilor din Franţa. Personal, 
nu sunt întru totul de acord cu autoarea, 
deoarece prin apelul la cifre, se contrazice 
singură. Ea notează (p. 198) că din cele 600 
de tabere ilegale din Franţa anului 2010, 
200 erau ocupate de rromi majoritari din 
ţările Europei de Est, în special România şi 
Bulgaria. Întrebarea care se pune este ur-
mătoarea: restul de 400 de tabere de către 
cine erau ocupate ??? Caracteristicile prin-
cipale (p. 198) ale acestei etnii sunt: modul 
de viaţă itinerant şi locuirea în locuinţe 
mobile detip caravană. Se întâlnesc două 
cazuri pentru rromii emigraţi: cei care au o 
situaţie economică şi socială satisfăcătoare 
în România (rezultată în urma activităţii 
migratorii) şi cei care părăsesc România 
din cauza ,,condiţiilor de viaţă foarte difi-
cile’’, preferând să trăiască în Franţa de pe 
urma cerşitului. ,,Chestiunea rromă’’ este 
un subiect foarte mediatizat în zilele noas-
tre! Numărul rromilor români prezenţi în 
Franţa oscilează între 10000 şi 15000 per-
soane după ultimele date (care nu sunt însă 
foarte exacte!) (p. 202). Migraţia rromilor 
români (p. 203) este subiect de negocieri 
între România şi Franţa. 

Există reţele sociale şi economice (filie-
re) prin care rromii români ajung în Franţa. 
Ei susţin că în Franţa trăiesc mai bine decât 
în România, chiar dacă aparenţele înşeală! 
(p. 205) Afirmaţiile autoarei potrivit că-
rora rromii au parte de condiţii de viaţă 
deplorabile şi ar exista un climat ostil în 
România pentru aceştia, trebuie revăzute; 
recomandarea personală este ca autoarea 
să călătorească în România şi să încerce 
să cunoască şi opinia românilor de rând 
şi a autorităţilor privitoare la viaţa rromi-
lor. În acelaşi context, afirmaţia ,,România 
este cu siguranţă loc al discriminărilor şi 
al marginalizării’’ pentru rromi (p. 205) 
trebuie reformulată! Returul în România 
nu este văzut de rromi ca un eşec, ci ca 
o mişcare ,,aproape normală’’. Rromii au 
venit pentru ,,a uita mizeria’’ (p. 206) din 
casele lor din România şi pentru a încerca 
,,să trăiască, pur şi simplu’’, căci în Franţa 
pot, cel puţin, să mănânce, chiar dacă de la 
pubelă (potrivit mărturiei unui ţigan – p. 
206). Rromii văd emigrarea în Franţa ca o 
evadare în faţa dificultăţilor economice şi 
sociale întâlnite în România (p. 207). Există 
o solidaritate a emigranţilor rromi, cetăţeni 
europeni cu drepturi depline. Ei trebuie 
recunoscuţi ca şi minoritate şi trebuie să 
facă faţă politicilor de neacceptare proli-
ferate atât de societatea franceză cât şi de 
societatea română. 

Dr. Dana-Maria Rus 


