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Relaþia dintre violenþã şi societate, 
dintre violenþã şi istorie, deşi este 
evidentã la tot pasul, pare cã nu a 
preocupat pe istorici, decât sub anumite 
aspecte ale sale, cel mai adesea atunci 
când încercau sã expliciteze revoltele, 
rãscoalele sau revoluþiile, ca şi alte 
debordãri în violenþe. Cel mai mult 
au preocupat însã mai ales violenþele 
revoluþionare, iar marxismul a fãcut 
din lupta de clasã motorul dezvoltãrii şi 
preogresului societãþilor. 

La o privire mai atentã, putem 
însã constata cã relaþia dintre violenþã 
şi societate, dintre violenþã şi istorie 
este una foarte complexã şi investigaþia 
sa impune cu necesitate abordãri cu 
deosebire nuanþate care sã þinã seama de 
relaþiile foarte complexe care se stabilesc 

între o multitudine de factori, psihologici, biologici, sociali etc., atunci când 
încercãm sã limpezim resorturile intime şi sã inventariem multitudinea de cauze 
ca şi mecanismele care genereazã un comportament violent, în societãþile prezente 
sau în cele trecute, dincolo de latitudini şi cronologii.1

În ciuda faptului cã este prezentã la nivelul tuturor societãþilor, puþinãtatea 
studiilor pare sã indice faptul cã istoricii au ignorat adesea rolul ei în devenirea 
istoricã. Mai mult chiar, societãþile prezente au trãit şi chiar mai trãiesc cu o 
prejudecatã adânc înrãdãcinatã, dupã care doar timpurile trecute, antichitatea şi 
timpurile medievale au reprezentat epoci în care violenþa s-a manifestat în prim 
planul scenei, în timp ce timpurile moderne şi epoca contemporanã, în drumul 
lor spre progres şi civilizaþie ar fi marginalizat violenþa. Ori nimic mai puþin 
adevãrat. Studiile şi estimãrile sociologilor şi a experþilor în securitate şi terorism, 

1 La violence, textes choisis et présentés par Hélène Frapat, Paris, Flammarion, 2000.
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constatã cã dimpotrivã violenþa n-a dispãrut deloc din societãþile moderne. Ceea 
ce s-a întâmplat a fost altceva. Au dispãrut unele din formele tradiþionale în care 
ea se manifesta în mod curent, dar şi acestea nu în totalitate, pe când altele s-au 
metamorfozat, s-au rafinat, alãturi de altele foarte sofisticate. Suntem pe cale 
sã realizãm, nu fãrã o oarecare stupoare, cã violenþa n-a dispãrut deloc, ci cã 
dimpotrivã existã un întreg arsenal la nivelul violenþei, de la violenþa domesticã, 
cotidianã care se insinueazã în paginile ziarelelor la rubrica faptului divers, sau 
pãtrunde în casele noastre agresându-ne prin ecranul televizoarelor, pînã la o 
violenþã programatã, asistatã de cele mai moderne tehnici, la o violenþã simbolicã 
nu mai puþin prezentã.2

Meritul re-deschiderii dosarului violenþei revine nu neapãrat istoricilor, care 
au ignorat-o multã vreme, ci specialiştilor din noile ştiinþe sociale, preocupaþi mai 
ales de aspectele sale contemporane, de aspectele sale sociologice şi psihologice, 
sau experþilor în securitate şi terorism. Pe nesimþite însã, dupã ce dezvoltase un 
puternic discurs pacifist, dupã ce recursese eufemistic la sintagma de “rãzboi 
rece” spre a o elimina din viaþa sa, omenirea civilizatã şi contemporanã a fost 
ºocant şi foarte neplãcut surprinsã de “revenirea” violenþei în formele sale cele mai 
neaşteptate şi mai feroce: terorismul.

O arheologie a violenþei

Tot mai mult studiile interdisciplinare încearcã în ultima vreme sã identifice 
şi sã decripteze resorturile profunde ale violenþei. Psihologii şi antropologii o 
identificã într-o moştenire geneticã ancestralã pe care omul, fiinþa umanã o aduce 
cu sine din negura veacurilor. Violenþa ar fi “direct sau indirect, în serviciul vieþii”, 
ca o reacþie de apãrare care sã conducã la conservare şi perpetuare.

Agresivitatea ridicã în primul rând problema mecanismelor biologice şi 
nemofiziologice. Agresivitatea pune în mişcare hipotalamusul, creierul cel mai 
vechi, descris de specialişti drept “creier reptilian”. Scopul acestei reacþii este 
supravieþuirea organismului în ansamblul sãu, cu preþul unei reacþii de luptã 
împotriva mediului înconjurãtor perceput ca agresiv şi ameninþãtor.

În fapt, creierul vechi, cel al vechilor mamifere, al sistemului limbic aduce 
toate tonalitãþile afective. Aici rezidã dupã spusele specialiştilor, cãutarea dominãrii 
sexuale, bazã a reproducerii speciei, nevoia de a fi iubit, admirat, preferat, un 
ansamblu afectiv conştient, ca şi toate automatismele ce sunt plasate în acest 
sediu paleocefalic, care coloreazã sentimentele umane cu reflexul de agresivitate 
milenarã.3 

Pe aceste mecanisme fundamentale, cortexul asociativ a adãugat omului, 
imaginarul, reprezentarea situaþiile încã ne-trãite, construite cu plecare de la 
experienþa anterioarã, care poate foarte bine sã fi fost agresivã sau nu. Imaginarul 
îşi gãseşte sursa plecând de la experienþa anterioarã, “interiorizatã”, prin 

2 Laurent Mucchielli, Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, 
Paris, La Découverte, 2001.

3 Henri Laborit, L’Agressivité detournée. Introduction à une biologie du comportament social, 
Paris, Maison Generale d’Editions, 1970, p.117.



9

activitatea metabolicã şi funcþionalã a sistemului nervos. O anume fricã de un 
viitor incert, de un viitor fãrã securitate, furnizeazã vechiului creier materie 
pentru mobilizarea mijloacelor de luptã al organismului. Evident, viaþa socialã 
prin constrângerile sale morale şi juridice nu permite întotdeauna exteriorizarea 
acestui sentiment insecurizant. Dar relaþiile umane se vor afla încordate, violente. 
Uneori o simplã judecatã de valoare este suficientã sã transforme un automatism 
primitiv într-o calitate necesarã. Scopul lor este protejarea individului în relaþie 
cu mediul înconjurãtor prin automatismele cele mai fruste, cele mai puþin 
elaborate, lupta, agresivitatea.

În epocile premoderne, în societãþile tradiþionale, rivalitãþile, luptele, conflictele 
de interese se rezolvau cel mai adesea prin fuga celui mai slab, prin abandonarea 
unui teritoriu, prin pãrãsirea locului luptei, a confruntãrii. O asemenea soluþie 
este tot mai mult interzisã omului modern. Importanþa mediului uman ca factor 
al agresivitãþii a crescut paralel cu diviziunea socialã a muncii, cu urbanizarea 
şi cu alienarea individului în societatea sau în grupul cãruia-i aparþine. Se poate 
astfel constata cã omul modern, a cãrui securitate este mai bine asiguratã decât în 
epocile precedente, a cãrui longevitate a crescut, rãmâne agresiv, chiar dacã nu se 
poate spune cã agresivitatea creşte.

Aceastã agresivitate condiþionatã genetic care a contribuit la perpetuarea şi 
supravieþuirea speciei într-un mediul ostil, se întoarce cãtre celãlalt, cãtre om, 
cãtre contemporanul sãu. Acest celãlalt devine obstacolul fundamental în calea 
realizãrii dorinþelor individuale şi inconştiente, obstacolul în realizarea fantasmelor, 
inamicul de distrus atunci când normele sociale se opun. Aceastã agresivitate pe 
care individul singur are rar posibilitatea de a o satisface împotriva ansamblului 
social, va cãuta sã şi-o satisfacã unindu-se cu cei cu care are interese comune. 
Antagonismele sociale permit exprimarea unei agresivitãþi ce poate camufla 
individualitatea sa primã sub o mascã altruistã, care vine sã coloreze judecãþile 
de valoare. Exploatarea omului de cãtre semenul sãu este un fapt care rãmâne 
în istorie. Sursa, instinctul dominator pare cã rezidã dupã spusele biologilor, în 
agresivitatea paleocefalicã. Este dificil sã facem sã disparã prima, conservând-o pe 
cea de-a doua. 

Remedii împotriva agresivitãþii existã astãzi se ştie, tranchilizante, mijloace 
farmaceutice care diminueazã sau eliminã agresivitatea hipotalamusului. În fond, 
tranchilizantele dau senzaþia de linişte, de chietudine. Soluþia psihosociologicã 
consistã în orientarea, dacã aşa ceva este posibil, acestei agresivitãþi spre o formã 
nouã de luptã, spre descoperirea unor noi soluþii problemelor.4 

Dupã Henri Labborit, violenþa se origineazã la confluenþa dintre biologic şi 
cultural. Primul factor este permanent, cel de-al doilea este eminamente variabil. 
El impune fiecãrei persoane, din copilãrie, un sistem de interdicþii, parentale şi 
sociale, care creazã automatisme care controleazã afectivitatea instinctivã, din 
nevoia supravieþuirii şi protecþiei colective. Moralã, reguli, prejudecãþi, bun 
simþ, toate interzic individului sã se lase dominat de pulsaþiile instinctuale care-l 
predispun spre comportamente violente.5

4 Henri Labborit, op. cit., pp. 180-181.
5 Ibidem, p. 137.
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Erich Fromm, analizând motivaþiile inconştiente, singurele dupã el care ne 
permit sesizarea esenþei violenþei şi agresivitãþii, identificã cel puþin patru forme 
în care se manifestã violenþa la nivel social. Violenþa ludicã, forma cea mai puþin 
patologicã, oricum cea mai normalã a violenþei aparþine domeniului jocului. Este 
violenþa exercitatã fãrã intenþii distructive, doar din dorinþa de a arãta cã ştim sã 
ne batem, dar nu suntem motivaþi de urã sau de destructivitate. Scopul violenþei 
ludice este acela de a pune în evidenþã abilitatea, forþa fizicã şi nu este nici ura faþã 
de adversar şi nici voinþa de a ucide. Cu toate acestea însã, se constatã deseori cã 
sub pretextul jocului, se ascunde de fapt o formã inconştientã de agresivitate şi de 
spirit distructiv.6 

O altã formã pe care o ia violenþa alãtui de cea ludicã este violenþa reacþionalã 
Rostul ei este acela de a rãspunde altor agresiuni, de a apãra viaþa, libertatea 
demnitatea sau bunurile personale, ca şi pentru a veni în ajutorul celor ameninþaþi. 
Aceastã formã a violenþei îşi are rãdãcina în fricã, în sentimentul de inconfort, real 
sau imaginar, conştient sau inconştient, şi dupã spusele specialiştilor este forma 
de violenþã cea mai comunã. Ea este în serviciul vieþii şi nu al morþii, are ca obiect 
conservarea şi nu distrugerea. Ea nu este în totalitate rezultatul pasiunii iraþionale, 
ea are o componentã raþionalã, şi datoritã acestui fapt, aproape mereu în cazul 
acestui tip de violenþã, mijloacele sunt întotdeauna proporþionale cu scopul propus.

Analiştii fenomenului violenþei admit cã existã o diferenþã de naturã între 
violenþa exercitatã într-o intervenþie defensivã şi cea care vizeazã distrugerea din 
plãcerea de a distruge. Dar nu întotdeauna sentimentul de a fi expus unui pericol, 
cu toate manifestãrile de violenþã reacþionalã pe care le presupune şi pe care le 
antreneazã, nu se sprijinã pe o bazã realã. Aici intervine o adevãratã manipulare, 
sesizabilã mai ales în plan politic şi religios. De cele mai multe ori declanşarea 
unor conflicte a fost provocatã de manipularea partizanilor care au fost fãcuþi sã 
creadã, cãrora li s-a indus prin mijloace felurite cã duşmanul îi ameninþã, fapt ce 
provoacã de cele mai multe ori, datoritã unui reflex de conservare, o explozie de 
ostilitate, care debordeazã în violenþã. Faptul pune evident în cauzã, distincþia 
dintre rãzboaie juste şi nejuste, în mãsura în care, fiecare tabãrã aranjeazã astfel 
lucrurile ca “celãlalt” sã facã figurã de agresor.

Oamenii au întotdeauna tendinþa, când pornesc o agresiune sau un rãzboi 
sã susþinã cã acesta are un caracter defensiv, fapt ce probeazã cã în marea lor 
majoritate, nu sunt dispuşi sã ucidã sau sã moarã, dacã nu sunt convinşi cã o 
fac pentru propria lor existenþã şi libertate. Dar atunci când sunt convinşi de 
aceasta, este relativ uşor de canalizat violenþa şi agresivitatea asupra duşmanului. 
Pe plan psihologic, creditul de realitate acordat unei ameninþãri prezumtive are 
aceleaşi consecinþe ca şi ameninþarea efectivã. Când se simt ameninþaþi, indivizii şi 
colectivitãþile sunt gata pentru a se apãra, sã ucidã sau sã distrugã. Dacã persoana 
sau grupul de persoane au impresia subiectivã cã ar fi în pericol, reacþioneazã de 
o manierã agresivã.

Una din formele de violenþã reactivã izvorãşte din frustraþie. Este deja un 
loc comun, la animale sau la oameni, copii sau adulþi, faptul cã dovedesc un 

6 Erich Fromm, Le coeur de l’homme. Sa propension au bien et au mal, Paris, Payot, 1991, 
pp. 23-24.
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comportament agresiv atunci când sunt sau se simt frustraþi în una din nevoile sau 
dorinþele lor.7 Din acest punct de vedere, putem constata cã frustrarea resimþitã în 
aproape toate societãþile de categorii mai largi sau de segmente semnificative, este 
o trãsãturã aproape obligatorie a experienþei umane, nu avem nici un moriv sã fim 
surprinşi de insistenþa cu care violenþa şi agresivitatea se manifestã mereu, în toate 
societãþile. Într-un registru vecin cu agresivitatea izvorâtã din frustrare identificãm 
ostilitatea şi agresivitatea izvorâtã din invidie şi gelozie, forme particulare de 
frustrare. 

Mai aproape cu o idee de patologic este violenþa izvorâtã din dorinþa de 
rãzbunare. În mãsura în care violenþa reacþionalã are ca obiect prevenirea unui 
prejudiciu eventual, ea se plaseazã în serviciul unei funcþii biologice, anume, cea 
a conservãrii vieþii. Dar în cazul violenþei rãzbunãtoare, prejudiciul a fost deja 
comis, provocat, iar folosirea forþei nu mai are o valoare defensivã. Rolul sãu este 
pur iraþional şi constituie anularea magicã a ceea ce a fost fãcut în mod concret. 
Acest mecanism al violenþei rãzbunãtoare se regãseşte atât la nivelul indivizilor, 
dar şi la cel al populaþiilor, fie ele primitive sau civilizate. Aspiraþia spre rãzbunare 
este invers proporþionalã cu forþa şi mijloacele de care dispune individul sau 
colectivitatea respectivã. Cei slabi sau infirmi nu dispun decât de un singur mijloc 
pentru a gândi amorul propriu, când acesta este rãnit printr-un afront: sã-i aplice o 
rãzbunare adversarului în conformitate cu legea talionului. Dimpotrivã, individul 
care are o existenþã plenarã, nu manifestã decât rar sau deloc, o asemenea nevoie 
de rãzbunare.8 Se constatã din acest punct de vedere cã la grupurile cele mai slab 
dezvoltate, mai rãmase în urmã, spiritul de rãzbunare (legat de nevoia de apãrare) 
pare sã fie cel mai intens. Ar fi interesant de verificat în realitatea istoricã, corelaþia 
dintre intensitatea dorinþei de revanşã şi sãrãcia economicã şi culturalã.

Narcisismul unor colectivitãþi le provoacã cel mai adesea sã reacþioneze violent, 
orice eveniment care atinge imaginea de sine poate avea un efect devastator încât 
poate provoca o explozie de ostilitate. În directã legãturã cu violenþa rãzbunãtoare 
se origineazã experienþe care au ca rezultantã pierderea speranþelor, care conduce 
şi ea la agresivitate şi distrugeri violente. De remarcat faptul cã toate aceste forme 
de violenþã, fie cã se manifestã în cazul indivizilor sau în cazul grupurilor se 
plaseazã într-un fel sau altul în serviciul vieþii, şi se explicã în cea mai mare parte 
prin emoþiile provocate de un prejudiciu sau de o deziluzie.

O altã mare categorie o reprezintã violenþa compensatorie, cu care ne apropiem 
de patologic. Ea îşi are originea în neputinþã. Cei care nu pot crea, cautã sã distrugã, 
ambele activitãþi permiþând depãşirea condiþiei de simplã creaturã. Ea este în 
fapt o demonstraþie de forþã, de forþã brutã, care serveşte ca substitut activitãþilor 
productive, la indivizii loviþi de neputinþã. În faþa unor asemenea situaþii, reacþiile 
şi atitudinile sunt diverse. În unele cazuri asemenea indivizi neputincioşi se pun 
sub protecþia unora puternici, cãpãtând iluzia cã acþioneazã cu ei şi prin ei. În 
altele se pune în acþiune, puterea de distrugere oarbã care dormiteazã în fiecare 
fiinþã umanã. Ea conduce uneori spre sadism, definit ca impuls constitutiv, tradus 
prin tentaþia de a exercita o dominare absolutã asupra altuia, reducerea acestuia la 

7  Frustration and Aggresion, New Haven, Yale University Press, 1939.
8  Erich Fromm, op. cit., p. 28.
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starea unui obiect neputincios supus plãcerilor celuilalt. Pentru comportamentele 
sadice, mijlocul cel mai radical este provocarea suferinþei, scopul pulsiunilor sadice 
este transformarea fiinþei în lucru, creatura animalã în obiect. Aceste pulsaþii sunt 
inerente naturii umane, la fel de puternice şi de imperative precum dorinþa de a 
trãi.9 Violenþa compensatorie este corolarul inevitabil al reducerii posibilitãþilor de 
acþiune. Ea rãmâne mereu latentã, şi uneori este suficient ca formele de control sã 
scadã pentru ca ea sã aparã la luminã sau sã explodeze, iar singurul remediu faþã 
de aceastã formã de destructivitate este dezvoltarea potenþialului creator. Ea nu 
este nicidecum în serviciul vieþii, ci constitue un substitut patologic.

În sfârşit, ultima categorie a violenþei este cea materializatã în “setea de sânge” 
de ordin arhaic, primitiv, tradusã în furoarea ucigaşã a individului în stare naturalã.

Individuale sau colective aceste tipuri ale violenþei le regãsim în proporþii 
variabile în toate societãþile istorice.10

Fãrã îndoialã cã istoricii din toate timpurile au constatat fenomenul violenþei, 
dar abia istoriografia modernã s-a aplecat asupra ei cu instrumentele ştiinþifice 
oferite de meseria lor. Au fãcut obiect al investigaþiilor, mai ales, momentele forte 
ale unei asemenea istorii, precum confruntãri militare, crime rãsunãtoare, revolte 
şi revoluþii, dar anchetele se strãduiau sã identifice mai ales cauzele economice, 
sociale, politice, etc., şi nu încercau sã realizeze o arheologie a violenþei.

În ultimul timp, istoricii au propus deja o lecturã interdisciplinarã, cu puternicã 
tentã antropologicã pentru a constata cã nu este vorba de un fapt intangibil, nici de 
ceva care se reduce şi dispare lent, pe mãsurã ce lumea progreseazã, aşa cum ne-a 
fãcut sã credem o clipã, filosofia luminilor, ci cã avem mai degrabã a face cu un 
fenomen eminamente modificabil, susceptibil sã se adapteze şi sã se metamorfozeze 
în funcþie de nişe culturale diferite şi de circumstanþe istorice complexe.11

Violenþã ruralã, sãrbãtoare şi criminaliate

Violenþa ruralã a fost înainte de toate abordatã de istoriografia zisã tradiþionalã 
sub aspectul sãu cel mai evident: revolte, rãscoale şi revoluþii. Din acest punct de 
vedere, existã o bibliografie copleşitoare în care istoricul riscã sã se pierdã pe cãrãri 
înfundate care nu duc nicãieri. În ciuda acestei situaþii, deloc convenabile, se pot 
identifica, cel puþin câteva moduri de lecturã asupra revoltelor şi contestaþiilor 
populare din societãþile tradiþionale de tip “ancien régime”. Înainte de toate este 
o lecturã “raþionalã”, raþionalizantã, am putea spune, din perspective luptei de 
clasã, în care masele participante la revoltã au foarte clar în minte un “program” 
revoluþionar, de îndeplinit. Este cea mai simplã şi cea mai sãrãcãciosã lecturã a 
fenomenului violenþei legat de revolte şi contestaþii. 

Din aproape în aproape îşi fac loc şi lecturi mai nuanþate, care conduc la 
concluzii mult mai concludente şi convingãtoare. Astfel, în multe din revoltele 

9  Erich Fromm, op. cit., p. 36.
10  Ibidem, p. 38, vezi şi Erich Fromm, La Passion de détruire. Anatomie de la destructivité 

humaine, Paris, Robert Laffont, 1975, pp. 201-281.
11  Robert Muchembled, Anthropologie de la violence dans la France moderne (XVe - XVIIIe 

siècle), în Revue de synthèse, IVe serie, no. 1, janvier-mars, 1987, p. 32.



13

şi contestaþiile medievale sunt identificate aspecte milenariste şi aşteptãrile 
mesianice, partea de iraþional şi de ilogic în aceste gesturi şi violenþe uneori de-a 
dreptul “patologice”.12 

Evident, astãzi şantierul unor asemenea investigaþii este deosebit de complex 
şi ar fi hazardat sã încercãm fie şi o trecere sumarã în revistã a celor mai însemnate 
contribuþii. Ne vom mãrgini sã constatãm doar, cã noile experimente istoriografie, 
ale istoriei economice şi sociale, antropologia istoricã, istoria mentalitãþilor sau noua 
istorie culturalã au condus la interpretãri nuanþate şi la restituiri convingãtoare.13

Un al doilea aspect este cel reprezentat de abordarea fenomenului violenþei 
ca fenomen în sine, lecturat în evoluþia sa cotidianã, naturalã, la nivelul fiecãrei 
societãþi. În toate istoriografiile serioase existã deja cercetãri şi evaluãri care au 
reuşit sã ofere deja demonstraþii plauzibile despre cele mai diverse aspecte ale 
violenþei în societate.14

Din acest punct de vedere ni se par relevante rezultatele lui Robert 
Muchembled, autorul unei anchete asupra violenþei în Franþa nordicã în epoca 
modernã, care propune o analizã fãcutã cu instrumentele psihanalizei, sociologiei 
religioase, biologiei şi etnologiei, tocmai pentru a ajunge la o definire a violenþei 
în termeni de antropologie istoricã. El constatã cã agresivitatea nu este un simplu 
reziduu al timpurilor primitive, pe care este posibil sã-l evacuãm definitiv printr-o 
serie de acþiuni adecvate. Funcþiile violenþei, sunt multiple şi schimbãtoare ca şi 
societãþile în care aceasta se manifestã.

Pentru istoric, datoria ar consta în identificarea structurilor, echilibrelor, 
distorsiunilor pe care le suferã violenþa şi agresivitatea în societãþile istorice. 
Istoricul propune, pentru a fi ferit de interpretãri ideologice tranşante, o analizã 
condusã cu instrumentele etnologiei, punând în evidenþã noþiunea de “teritoriu” 
propriu unui individ sau grup. Analiza condusã astfel îi permite sã identifice 
douã forme diferite de comportamente agresive. Prima, studiatã de Konrad Lorenz, 
poate fi calificatã ca normalã. Ea trimite la observaþiile lui Labborit asupra legilor 
imperative ale reproducerii sexuale şi de atitudinile de dominaþie care decurg de 
aici. Aceastã formã a agresivitãþii permite o înþelegere mai nuanþatã a interrelaþiilor 
din cadrul grupurilor, cu accent asupra mecanismelor de control al brutalitãþii. 
Învingãtorul emite semnale care demonstreazã puterea sa şi se opreşte atunci 
când adversarul din rasa sa aratã clar cã acceptã înfrângerea, sau când acesta îşi 
recunoaşte chiar de la început inferioritatea.

Un al doilea tip rezultã din studiul populaþiilor animale. Înmulþindu-se mult 
se produce o dereglare comportamentalã, iar agresivitatea nu mai poate fi indiguitã 
prin mecanismele obişnuite, dezvoltându-se în manierã patologicã. Chiar dacã nu 
se pot aplica la om, asemenea experienþe permit extragerea unor principii ca ar 
putea ghida cercetarea istoricã. 

12  Norman Cohn, Les Phanatique de l’Apocalypse, Paris, 1962.
13  Jean Nicolas, ed. Mouvenents populaires et conscience sociale, XVIe-XIXe siècle, Maloine, 

1985; Yves-Marie Bercé, Revoltes et contestations dans l’Europe moderne, Paris, PUF, 1980.
14  Evryday violence in Britain, 1850-1950. Gender and class, Edited by Shai D’Cruze, 

Longman, London, 2000.; Flechter Jonathan, Violence and Civilization: an introduction to 
the work of Norbert Elias, Oxford, Polity Press, 1997, 217 p.
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În primul rând, violenþa nu este întotdeauna distrugãtoare, ba mai mult, ea 
produce ritualuri care definesc drepturile indivizilor dominanþi în aceiaşi specie. 
Uneori este suficientã teatralizarea violenþei prin mimicã şi atitudini belicoase 
pentru a impresiona adversarii şi pentru a-i face sã cedeze fãrã confruntare.

În al doilea rând se impune complexitatea jocului de factori susceptibili sã 
provoace situaþii violente. Numai dorinþa de dominare sau frica nu-i explicã în 
mod convingãtor.15 

O antropologie a violenþei trebuie sã fie atentã la aportul tuturor ştiinþelor 
umane. Dincolo de fixitatea biologicã, sau de zestrea geneticã a speciei înscrisã în 
fiecare individ, se cuvine sã acordãm atenþie formelor şi modului de funcþionare 
a violenþei în fiecare culturã. Miza unei asemenea cercetãri nu este confirmarea 
necesitãþii violenþei, vrem sau nu, acceptãm sau nu ea este înscrisã în natura 
umanã. Miza este de a restitui modurile în care societãþile o folosesc, cum trãiesc cu 
ea sau prin ea, cum o orienteazã inventând structuri simbolice care o pot controla. 
Din acest punct de vedere cercetarea lui Robert Muchembled, dedicatã Violenþei 
în lumea ruralã în Franþa nordicã la sfârşitul evului mediu este convingãtoare. Teza 
demonstreazã cã în lumea ruralã tradiþionalã brutalitatea sanguinã este monedã 
curentã, face parte din cel mai banal cotidian, iar alte cercetãri conduse de acelaşi 
autor sau de alþii, demonstreazã lenta şi imperfecta criminalizare a violenþei în 
Franþa regilor absoluþi.16 

O asemenea tezã este susþinutã evident de cercetãri mai vechi sau mai noi, care 
nu fac decât sã confirme, şi sã întãreascã o asemenea susþinere. Din acest punct de 
vedere sunt remarcabile restituirile realizate de Emmanuel Le Roy Ladurie asupra 
aspectelor violente ale carnavalului medieval,17 sau cele ale lui Yves-Marie Bercé 
asupra revoltelor rurale în Franþa modernã,18 dar şi asupra raporturilor violenþei cu 
sãrbãtoarea. Bercé restituie în cartea sa riturile sãrbãtorilor care deschideau calea 
unor violenþe colective, sau ale sãrbãtorilor care se transformau în revolte.19

Statul modern şi confiscarea violenþei. Violenþa simbolicã 

O perspectivã cu totul nouã aduce în analiza raportului complex dintre istorie 
şi violenþã, studiul lui Norbert Elias, cu privire la “civilizaþia moravurilor” sau mai 
pe larg, la procesul civilizãrii. Teza lui Norbert Elias susþine în rezumat faptul cã 
procesul de modernizare a societãþii a implicat o “domesticire” a moravurilor, o 
modificare a agresivitãþii şi o capitalizare şi confiscare a violenþei de cãtre statul 
modern, tocmai în acest lung proces de civilizare care a avut ca rezultat naşterea 
unei societãþi moderne şi a unei civilitãþi pe mãsurã. Statul modern, centralist şi 

15  Ibidem, p. 36.
16  Ibidem, p. 37; vezi şi Georges Vigarello, Istoria violului. Secolele XVI-XX, Timişoara, Editura 

Amarcord, 1998.
17  Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Carnaval de Romans, Paris, Gallimard, 1977.
18  Yves-Marie Bercé, Histoire des croquants. Etudes des soulèvement populaires au XVIIe 

siècle dans le Sud-Est de la France, 2 vol. Paris, Genève, Droz, 1974; Croquants et Nu-Pieds. 
Les soulèvements paysans en France du XVIe au XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1974.

19  Yves-Marie Bercé, Fêtes et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, 
Paris, Hachette, 1994.
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centralizator, al cãrui exemplu este pentru Elias, Franþa lui Ludovic XIV, a confiscat 
pe seama sa violenþa, care exercitatã de indivizi particulari devine ilicitã, doar 
statul rezervându-şi dreptul de a o exercita în mod licit şi legitim. Vechea nobilime 
rãzboinicã îşi pierde privilegiul exercitãrii unei violenþe licite (interzicerea armatelor 
private, interzicerea duelurilor etc.) care revine apanajul statului sau se transformã 
într-o violenþã simbolicã.20 Mai mult, violenþa este criminalizatã, fenomen excelent 
restituit de studiile lui Michel Foucault şi cele realizate în posteritatea şi proximitatea 
lui.21

În realitate însã, violenþa nu dispare deloc din societãþile moderne, 
supertehniciste, ba dimpotrivã, dar ceea ce se întâmplã acum, este un proces 
complex prin care ea este condiþionatã, ca de altfel toate celelalte manifestãri 
sensibile, printr-un stadiu avansat de împãrþire a funcþiilor, prin dependenþa mai 
puternicã a individului de semenii sãi şi de un aparat tehnic foarte dezvoltat. 

Ea este limitatã şi încercuitã printr-un sistem de reguli şi de interdicþii care în 
timp s-au transformat în autocontrol. Astfel ea a fost “rafinatã” şi “civilizatã”, ea 
nu se mai manifestã cu forþa sa brutalã şi dezlãnþuitã decât în vis sau în anumite 
izbucniri calificate de “patologice”.22

O patologie a violenþei?

Asupra acestei “patologii” a violenþei se vor multiplica studii foarte specializate, 
fie cã-i vorba de violenþa revoluþionarã, teroarea revoluþionarã, fie de criminalitatea 
urbanã sau ruralã a epocii moderne şi contemporane, fie de patologia violenþei 
belicoase şi colective a rãzboaielor moderne.

În imediata proximitate a acestei violenþe aproape “patologice”, se situeazã 
o lecturã complexã pe care o face violenþelor rurale, pentru un timp istoric mai 
aproape de noi, Alain Corbin, în al sãu Le Village de “cannibales”, carte apãrutã în 
1991. Istoricul aplicã o lecturã realizatã cu instrumentele antropologiei istorice, ale 
istoriei sensibilitãþii şi imaginarului, unui fapt care poate fi considerat ca þinând 
de cotidianul lumii rurale, uciderea unui tânãr aristocrat, la Hautefaye, sat din 
Dordogne, la 16 august 1870, de cãtre o mulþime între trei sute şi opt sute de 
persoane. 

Istoricul a fost atras de maniera violentã în care tânãrul nobil a fost chinuit 
douã ore şi apoi ars de viu, în plinã epocã modernã. În urma analizei a ceea ce pãrea 
a fi un fapt divers, o crimã banalã, s-a dovedit o fi vorba de o crimã politicã, care, 
departe de a fi un act iraþional, a fost o dramã coerentã. Spre a limpezi toate aceste 
aspecte istoricul încearcã un dublu demers: pe de o parte, sã analizeze mecanismele 
psihologice care au fãcut-o posibilã, iar de cealaltã, sã reconstitue istoria raporturilor 
care s-au fãcut şi desfãcut între þãrani, nobili, cler, burghezie, dupã revoluþia francezã. 
Pentru a face inteligibile aceste raporturi complicate, istoricul apeleazã la anchete 
asupra imaginarului social şi a reprezentãrilor colective. 

20 Norbert Elias, La Civilisation des moeurs, Paris, Presse Poket, Calman-Levy, 1973, 
pp. 279-298, şi La Dynamique de l’Occident, Paris, Calman-Levy, 1975, pp. 219-234. Vezi 
recent, Norbert Elias, Procesul Civilizãrii, I-II, Iaşi, Polirom, 2002.

21  Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
22  Norbert Elias, La civilisation des moeurs, Paris, Calman-Levy, 1973, pp. 280-281.
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Istoricul face o adevãratã arheologie asupra structurilor imaginare la nivelul 
sensibilitãþii þãrãneşti, constatând cã anumite structuri vin de foarte departe. 
Astfel nobilimea perigurdinã este asociatã la nivelul imaginarului lumii rurale cu 
«prusacii» din 1815 şi taxatã de «trãdãtoare». Autorul face apoi o constatare de-a 
dreptul surprinzãtoare, dar care se încadreazã în logica imaginarului. Comparând 
amintirile þãranilor din Orne, unde ocupaþia prusacã a fost trãitã la propriu de 
douã ori (1815 şi 1870) cu a celor din Hautefaye, care n-au cunoscut nici o 
ocupaþie prusacã, constatã cã în cazul celor din urmã, imaginarul este invadat 
de tot felul de fantasme, mai ales, de ideea cã prusacii au venit sã ardã fermele şi 
sã spolieze pe þãrani, dar nu şi pe nobili, care aveau contacte, presupuse foarte 
strânse, cu armata de ocupaþie (op.cit., p. 85). Fenomenul este unul interesant 
deoarece în departamentele în care invazia prusacã a fost trãitã la propriu se 
rãspândesc poveşti şi amintiri despre fapte reale, petrecute, pe când acolo unde 
nu a fost o ocupaþie efectivã, amintirea lor este plinã de fantasme imaginare. În 
1870 apoi, republicanii reorchesteazã, insinueazã prin intermediul zvonurilor, a 
şoşotelilor, ideea unei frici de vechiul regim. Ori, din moment ce aceste amintiri 
ale vechiului regin nu mai sunt trãite ci transmise, pe canalele deformante ale 
zvonurilor şi povestirilor, ele devin mai puternice. Are loc astfel, peste timp, un 
transfer de urã de clasã, din epoca caietelor cu doleanþe în anii 1870. Din acest 
punct de vedere, Corbin, dupã Marc Bloch, revalorizeazã analiza zvonurilor, a 
rumorilor, ca element care participã la formarea reprezentãrilor, a mentalitãþilor. 
Corbin constatã cã istoricii, cãutând în faptele istorice şi în relaþiile dintre 
ele o logicã aristotelicianã au neglijat analiza zvonurilor, pe când antropologii le-
au analizat din plin. Constatãm cã zvonurile colporteazã adevãruri şi erori în 
proporþii diferite. Astfel, faptului cã Napoleon III a lãsat în Roma trupe spre a 
asigura curia papalã, se traduce la nivelul imaginarului þãrãnesc în zvonul cã 
împãrãteasa Eugenia este «metresa papei Pius IX» etc. etc.

În ce priveşte crima propriu zisã, autorul constatã o multitudine de 
circumstanþe care se întreþes în jurul ei. Înainte de toate, localitatea este situatã la 
limita dintre departamente, unde autoritatea statului este difuzã şi rarefiatã, unde 
lipsesc autoritãþile şi jandarmii. Locul este deci favorabil descleştãrilor violente. Se 
adaugã faptul cã era zi de târg, cã atmosfera de august încinse spiritele, cã marea 
majoritate a participanþilor bãuserã aldãmaşurile spre a întãri tranzacþiile fãcute. 
Situaþia predispunea la pierderea raþiunii şi la dezlãnþuirea violenþelor. Ceea ce-i 
apare istoricului curios în comportamentul mulþimii participante este cã aceasta 
nu a urmãrit de o manierã continuã chinul şi uciderea victimei. Actorii se schimbau 
între ei, dãdeau lovituri, se duceau la cârciumã, beau un pahar, reveneau, astfel cã 
se pierdea responsabilitatea individualã, aceasta dizolvându-se într-o totalã lipsã 
de responsabilitate colectivã. Pornind de la un exemplu banal, istoricul ne oferã 
o reþetã exemplarã pentru investigarea debordãrilor violente şi pentru irumperea 
iraþionalului în istorie.

Violenþa urbanã, modernizare şi criminalitate
În cazul violenþei urbane în secolele modernitãþii mai ales, avem de-a face cu o 

dublã tradiþie istoriograficã. Pe de o parte, o lecturã din perspectiva “patologicã” care 
dã credit aspectelor “naturaliste”, dupã care predispoziþia criminalã este o moştenire 
geneticã, şi care îşi va pune puternic amprenta asupra percepþiei violenþei. 
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Criminalizarea violenþei este aşa cum am constatat-o un proces ce începuse 
în vechiul regim, dar secolul al XIX-lea îl va conduce la ultimele sale consecinþe, 
uneori exagerând lucrurile la extrem. Într-un asemenea climat se nãştea în 
ultimele decenii ale secolului XIX, o disciplinã socialã care va cucerii spiritele 
şi va determina multã vreme modul de percepþie a mulþimilor revoluþionare: 
psihologia mulþimilor. Alimentatã de antropologia criminalã dar şi din teoriile 
la modã asupra hipnotismului şi sugestiei, aceastã disciplinã va face o lecturã 
unilateralã, preponderent pejorativã tuturor manifestãrilor colective ale violenþei.23 
Cei mai cunoscuþi reprezentanþi ai acestui debut al disciplinei, Scipio Sighele 
(discipol al lui Cesare Lombroso - autorul teoriei omului criminal), autorul lucrãrii 
La Folla deliquente (1891), Gabriel Tarde, adeptul teoriei imitaþiei, şi Gustav Le 
Bon, autorul printre altele a unei Psihologii a mulþimilor, (1895), au acreditat 
imaginea unei mulþimi revoluþionare predispusã la o slabã moralitate, o voinþã 
deficitarã, uşor de influenþat şi hipnotizat, permeabilã la mesaje manipulatorii. 
“Mulþimile nu sunt numai credule, ele sunt nebune – constatã Gabriel Tarde. 
Cele mai multe dintre carateristicile lor sunt aceleaşi ca pensionarii azilelor de 
nebuni: hipertrofiere a orgoliului, intoleranþã, lipsã de moderaþie în tot. Ele se 
îndreaptã mereu ca nebunii spre extremele excitãrii şi ale depresiunii, sunt când 
eroic de furioase, când teribil de panicate. Ele au adevãrate halucinaþii colective. 
Oamenii dintr-o mulþime cred mereu cã vãd sau înþeleg lucruri pe care în mod 
individual nu le-ar vedea sau înþelege niciodatã.”24 Deşi predominant masculine, 
mulþimile devin în optica acestor pionieri ai psihologiei colective pline de capricii 
feminine, credule, nervoase şi imprevizibile, trec uşor de la tandreþe la furori, 
de la exasperare la hohote de râs. Cu impunerea acestei ere a mulþimilor începe 
de fapt era forþei oarbe a numãrului şi distrugerea marilor civilizaþii considerate 
îmbãtrânite. Impulsive, mobile, iritabile, credule şi impresionabile, destul de puþin 
apte spre calcul raþional, mulþimile se lasã uşor dominate de halucinaþii colective 
sau de sugestii aproape hipnotice ale cutãrui sau cutãrui conducãtor care ştie sã 
le manipuleze.25

O asemenea viziune care domina mentalitatea comunã a timpului se va impune 
şi în rândul istoricilor. Faptul conduce spre sfârşitul secolului al XIX-lea, prin studiile 
unor istorici, precum Hipolyte Taine, spre exemplu, la o lecturã unilateralã, care 
considera oraşul modern ca locul populaþiilor periculoase, primitive şi criminale 
prin chiar zestrea lor geneticã. Se constituie acum o tradiþie care va fi cu greu 
dizlocatã, dupã care mulþimile revoluþionare, populaþiile care alimenteazã emoþiile 
medievale, revoltele şi revoluþiile moderne, ca şi recentele mişcãri sindicale 
contestatare, nu sunt altceva decât emergenþa unui comportament primitiv, sãlbatic 
şi criminal, ele aduc la suprafaþã toatã drojdia unei societãþi condamnatã dinainte.

*

23  Vezi Sussanne Barrows, Miroirs deformants. Réflexions sur la foule en France à la fin du 
XIXe siècle, Paris, Aubier, 1990.

24  Gabriel Tarde, L’Opinion de la foule, Paris, PUF, 1989, p. 67, apud, Dominique Julia, op. cit, 
p. 211.

25  Dominic Julia, op. cit., pp. 211-212.
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La un interval de peste o jumãtate de secol distanþã, o primã încercare de a 
aborda aspectele unei asemenea istorii în care concureazã biologicul cu socialul, 
demograficul cu culturalul, pentru a aborda originile şi a radiografia rãdãcinile 
sociale ale violenþei o reprezintã cartea lui Louis Chevalier, Classes laborieuses et 
classes dangereuses à Paris pendant la première moitie du XIXe siècle, apãrutã la 
Paris la 1958.

Autorul pleacã de la rãdãcinile biologice ale socialului. Gândirea lui Chevalier 
acceptã şi mai ales propune aceastã cercetare «a faptelor biologice ca pe o enormã 
sedimentare de fapte economice şi morale acoperite». El începe prin a constata 
un fapt ignorat totalmente de istorici, anume acela dupã care «crima este una din 
temele principale a tot ceea ce a fost scris la Paris şi pe subiectul Paris, în ultimii 
ani ai restauraþiei şi în primii ai celui de-al doilea imperiu, în care creşte, prin 
dãrâmãturile vechiului oraş, un Paris monumental, administrativ, economic şi 
uman, care se aseamãnã mai mult cu capitala în care trãim astãzi decât cu anii 
anteriori atât de profund marcaþi şi turmentaþi ai vechiului regim».26

Parisul este prin excelenþã locul criminalitãþii prin creşterea numãrului de 
crime reþinute de toate statisticile, dar este criminal şi prin marca pe care crima o 
pune asupra peisajului urban, dar şi prin interesul faþã de crime în preocupãrile 
cotidiene ale oamenilor. Frica de crime şi interesul faþã de faptele criminale 
reprezintã una din formele culturii populare ale acestui timp.

Întreaga primã parte – Le théme criminel – (Tema criminalã), este consacratã 
mãrturiilor literare. Louis Chevalier a recurs, fãrã remuşcãri, la literaturã, care nu 
este o ştiinþã socialã, sau cel puþin nu trece ca atare. Louis Chevalier introduce 
astfel în cartea sa «cantitativul», fãrã care, nu existã istorie, nici studiu social 
complet (dar existã şi alte mãrturii calitative, dacã romanul este, ca regulã generalã, 
mai puþin sigur). Un alt avantaj: el face loc acestor prize de conştiinþã fãrã de care 
istoria este descãrnatã abuziv. De la Balzac la Victor Hugo, trecerea se organizeazã, 
de la o criminalitate «excepþionalã şi monstruoasã» la o criminalitate «socialã» 
generalizatã. «Crima înceteazã sã fie lipitã direct de clasele periculoase pentru 
a se întinde, schimbându-şi semnificaþia, la mase largi de populaþie, la cea mai 
mare parte a clasei muncitoare». Acestea, prin ele însele, prin simpla lor greutate, 
alunecã cãtre marginile roşii ale crimei; aceastã limitã este de fapt destinul lor. 
«Crimele, cum scria Parent-Duchâtelet, reprezintã maladia societãþii». Întreaga 
analizã a mãrturiilor literare şi evocarea locurilor sinistre ale topografiei pariziene, 
acest lung preambul este excelentã şi binevenitã. 

Cea de-a doua parte – Le crime, expression d’un état pathologique, considéré dans 
ses causes – prezintã, alãturi de clasicele dimensiuni demografice, studiul caselor, al 
echipamentului urban, a structurilor fizice şi materiale ale aglomerãrii pariziene. 
La cât se ridicã masele de oameni care se înghesuie în oraş? Care este repartizarea 
lor? Dar vârsta? Aceastã a doua carte este densã şi solidã.

Cea de-a treia parte se intituleazã Le crime, expression d’un état pathologique 
considéré dans ses effets. El studiazã aici cum se deterioreazã condiþiile demografice 
şi biologice ale populaþiei muncitoare la Paris şi din nou, cum opinia publicã, bine 

26  Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première 
moitié du XIXe siècle, Paris, Perrin, 2002, p.III.
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sau rãu, şi în mod diferit, dupã optica burghezã sau muncitoreascã, ia cunoştinþã 
de aceastã imensã transformare. Semnele care evidenþiazã aceastã deteriorare 
sunt sinuciderile (sinucideri muncitoreşti), pruncucideri, prostituþie, nebunie, 
concubinaj, numãr mare de copii, moartea, inegalitatea prin excelenþã, «moartea 
contabilizând totul» cum o spune autorul. Problema este de a estima, cu cifrele, 
corelaþiile şi ipotezele care le permit, masa aproximativã a indigenilor, oficiali 
sau clandestini (între jumãtate şi o treime din cei vii); pe urmã aceastã margine 
periculoasã a cãrui dimensiune mare este presupusã fãrã a putea sã i se calculeze 
efectivele. Existã cu siguranþã o legãturã între ilegitimitatea naşterilor ºi tendinþa 
criminalã a unei pãrþi a populaþiei. Copiii naturali furnizeazã o mare parte din 
«armata crimei». Louis Chevalier se strãduie sã calculeze aceastã populaþie, mai 
dezavantajatã decât clasa muncitoare normalã şi în rândurile cãreia viaþa socialã 
gãseşte natural cele mai puternice tensiuni. 

Aceste cauze puse în joc, efectele nu vor surprinde: întreaga masã muncitoare 
alunecã, la baza pantei, cãtre aceastã margine roşie şi obsedantã a crimei cu 
multiplele sale aspecte. Cu atât mai mult cu cât, mijloacele sale de control, îi 
furnizeazã o gamã largã de informaþii. Maladii, mortalitate, sinucideri, copii 
abandonaþi, naşteri ilegitime, concubinaj, spitale, asiluri de bãtrâni, angajarea 
unor doici, toate aceste semne «biologice», permit un studiu în laborator a cãrui 
amploare este fãrã precedent. O intreagã patologie socialã este astfel revelatã 
oferind un spectacol plin de învãþãminte. 

Louis Chevalier are evident dreptate cu privire la sensul general al anchetei 
sale. O legãturã se realizeazã între crimã, bandã îngustã de pericolul social, banda 
largã; ansamblul clasei muncitoare, categorie biologicã şi socialã. 

Cartea lui Chevalier deschide o breşã importantã, încearcã sã deschidã ştiinþele 
umane spre orizontul nou al realitãþilor şi structurilor biologice. 

*
De cealaltã parte este vorba de o lecturã care încearcã sã identifice o «raþionalitate» 

în revoltele populare şi în comportamentele violente. Una dintre cãrþile care au fãcut 
datã în istoriografia violenþei este cartea lui Georges Lefebvre dedicatã marii spaime 
care a traversat sensibilitatea francezã la declanşarea marii revoluþii din 1789 (La 
Grande Peur de 1789, Paris, 1932). Printr-o analizã pe surse mai ales inedite, cartea 
rãstoarnã convingerea cã tulburãrile revoluþionare din vara anului 1789 au fost opera 
briganzilor, şi restitue portretul robot al mulþimilor revoluþionare, constatând cã este 
vorba de adunãri eterogene de oameni mãrunþi de la þarã, zilieri, slugi, grãjdari, dar 
şi mici fermieri şi chiar notabilitãþi locale, adicã obişnuiþii participanþi la revoltele 
frumentare care au ritmat întregul secol al XVIII-lea. Din acest punct de vedere în 
imediata sa proximitate se plaseazã cercetãrile britanicului George Rudé, ce continuã 
şi aprofundeazã studiul mulþimilor revoluþionare în ipostazele agresive, revolte, 
rebeliuni, insurecþii, masacre.27

G. Lefebvre repune întreaga problemã în duratã lungã, înseriind marea 
spaimã în continuitatea revoltelor provocate de secetã şi de presiunile fiscale. 
Cu instrumentele unei istorii a mentalitãþilor, ce prindea viaþã acum, el reface 
itinerariile fricilor, demontând teza complotului aristocratic ce explicase pânã la el 

27  George Rudé, La Foule dans la revolution française, Paris, F. Maspero, 1982.
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declanşarea epidemiei de spaimã. Contribuþia esenþialã a cãrþii constã în decriptarea 
şi identificarea mecanismelor mentale, dupã care rumorile, zvonurile, ştirile false 
se propagã pe cale oralã alimentând sensibilitatea şi reprezentãrile colective, 
care-i permit apoi sã reconstitue o extraordinarã complexitate a evenimentelor. 
Apare cu pregnanþã în evidenþã cã pe o mai veche memorie colectivã ce conservã 
antagonismul dintre nobili şi þãrani se suprapun impresii recente legate de 
efervescenþa politicã a întocmirii caietelor cu doleanþe. Ca atare este explicabil de 
ce violenþa þãrãneascã s-a manifestat asupra simbolurilor feudale.28 

Aceste precedente au condus la o reorientare radicalã a cercetãrilor care cautã 
sã identifice în rãzmeriþele colective şi revoltele populare nu doar comportamente 
spasmodice determinate de foamete şi mizerie, ci mai degrabã o expresie politicã 
proprie lumii rurale, prin care erau apãrate drepturile tradiþionale şi obiceiurile 
locale ale întregii comunitãþi.29 Ca atare tot mai multe studii nu mai considerã 
aceste revolte ca pe ceva deviant sau primitiv, ci ca pe un mijloc legitim de 
apãrare a unor valori şi a unui sistem de reprezentãri, despre o anumitã ordine 
economicã şi socialã. Asemenea experimente istoriografice s-au validat şi în 
spaþiul altor istoriografii, cea anglo-saxonã în principal, unde opera magistralã 
a lui Edward P. Thompson o demonstreazã cu privire la revoltele provocate de 
foamete şi lipsuri în Anglia secolului XVIII.30 

Dupã aceste cercetãri, revoltele sunt de fapt cele care cer restabilirea ordinii, cel 
puþin a vechii ordini, prin apelul la autoritatea paternalistã a persoanei regale. De 
unde concluzia cã existã o raþionalitate a acestor forme proprii de acþiune popularã. 
Concluzie confirmatã de altfel de recentele cercetãri ale lui Steven L. Kaplan asupra 
revoltelor frumentare din Franþa secolului XVIII,31 sau de cele realizate de Arlette 
Farge, dedicate analizei marginalilor parizieni şi a modului lor de manifestare cu 
ocazia revoltelor populare pariziene din acelaşi secol al XVIII-lea.32

Violenþã şi revoluþie

Traumatismele revoluþionare scandeazã istoria ultimelor trei secole. Rãzboaiele 
revoluþiei şi ale imperiului au fost ocazia unor violenþe deosebite, deoarece ele au 
reînnoit toate genurile de rãzboi, reinventând rãzboiul civil, întins la scara Europei, 
obişnuind lumea cu rãzboiul ideologic, folosind metodele terorismului de stat, 
pânã în punctul în care este chiar dificil de operat o distincþie.33 

Dar în ciuda abundenþei studiilor despre revoluþie, problema violenþei în 
revoluþie şi teroarea revoluþionarã nu s-a bucurat de mare atenþie. O schiþã de 

28  Dominique Julia, La violence de foules, p. 214.
29  Dominique Julia, op. cit, p. 216; Alain Corbin, La violence rurale dans la France du XIXe 

siècle et son deperissement: l’evolution de l’interpretation politique.
30  Edward P. Thompson, The moral economy of the english crowd în the eighteenth century, 

în Past and Present, nr. 50, 1971, pp. 76-136.
31  Steven L. Kaplan, Le Complot de la famine: histoire d’une rumeur au XVIIIe siècle, Paris, 

Armand Colin, 1982.
32  Arlette Farge, La Vie fragile. Violence, pouvoir et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 

Hachette, 1986.
33  Jean-Clement Martin, Les mots de la violence: les guerres révolutionairers, în La Violence 

de guerre. 1914-1945, Bruxelles, Editions Complexe, 2002, p. 27.
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bilanþ realizatã cu ocazia bicentenarului, constatã cã problemei în speþã nu i s-au 
dedicat în 200 de ani nici un colocviu sau vreo monografie specialã, iar pe de altã 
parte problema a avut parte de un adevãrat potop verbal. 

Nu înseamnã cã au lipsit judecãþile în aceiaşi materie. Aceiaşi dublã lecturã 
care s-a evidenþiat în cazul violenþei rurale, este aplicabilã fenomenului violent 
prin excelenþã care a fost Marea revoluþie de la 1789. Istoriografia revoluþiei 
franceze reprezintã o problematicã istoricã de mare anvergurã, şi ar fi superflu sã 
facem chiar şi o trecere în revistã rezumativã. De altfel ne-ar fi imposibil şi nici nu 
ne-am propus un asemenea demers. Ceea ce ne intereseazã aici este modul în care 
a fost restituitã relaþia dintre violentã şi revoluþie. 

O tradiþie istoriograficã iacobinã a lecturat mereu, cu nuanþele de rigoare, 
revoluþia în lectura luptei de clasã, «care vede venirea haoticã şi progresivã a 
burgheziei pe teatrul naþional».34 Istoriografia clasicã pornind cu Georges Lefebvre 
şi elevii sãi (G. Rudé), se bazeazã pe ideea acceptatã de Jaurès şi Mathiez cã masele 
populare au colaborat într-o manierã autonomã la revoluþia burghezã. Este vorba 
despre o concepþie raþionalã asupra violenþei populare. Maselor le este fricã de un 
atac contra-revoluþionar, şi de cele mai multe ori au dreptate, ca atare reacþioneazã 
pentru a se apãra şi riposteazã pedepsindu-şi adversarii.35

Plecând de la cercetãrile lui Georges Lefebvre, violenþele populare au fost 
studiate cu instrumentele antropologiei istorice, care au permis elucidarea 
anumitor ritualuri ale violenþei. Aproape nici o moarte violentã nu s-a produs 
fãrã o judecatã sumarã, puþine omoruri în care sã nu se fi trecut la profanarea 
cadavrelor, şi chiar existenþa cazurilor de antropofagie. Dar, înainte de a trimite 
la o agresivitate cosubstanþialã a naturii umane care vine din negura timpurilor, 
analizele mai nuanþate constatã cã violenþa popularã este fructul unor multiple 
moşteniri. Înainte de toate, violenþa în revoluþie este urmaşa violenþei de stat din 
vechiul regim (spectacolele execuþiilor publice, represiunea sistematicã), violenþa 
raporturilor sociale şi private, şi dacã în secolul XVIII au lipsit marile revolte, 
rãzmeriþele, revoltele şi contestaþiile de tot felul erau la ordinea zilei. Trebuie apoi 
avutã în atenþie conjunctura revoluþionarã. Cu un cuvânt, una din concluziile 
pe care le impune acestã lecturã istoriograficã este cã violenþele populare în 
revoluþie sunt rezultatul unor factori care þin de arhaism şi de modernitate în 
egalã mãsurã.36 

*
Este evident cã a existat mereu o lecturã criticã, de pe poziþii conservatoare 

sau liberale a revoluþiei. Pierre Chaunu, spre exemplu, în Civilizaþia Europei 
Luminilor aruncã anatema asupra întregii revoluþii, considerând-o rãul absolut în 
sensul cã ea este dezordinea absolutã. Ori, pe cale de consecinþã ea nu putea sã dea 
naştere decât violenþei necontrolate şi chiar mai rãu, deliberate. S-a dezvoltat astfel

34 Antoine de Baecque, L’histoire de la Révolution française dans son moment hermeneutique, 
în Recherches sur la Révolution. Un bilan des travaux scientifiques du Bicentenaire, sous la 
direction de Michel Vovelle. Textes rassamblées par Antoine de Baecque, Paris, F. Maspero, 
1992, p.12.

35 Paolo Viola, Violence révolutionnaire ou violence du peuple en révolution?, în Recherches 
sur la Révolution, Paris, F. Maspero, 1992, p. 95.

36  Ibidem, p. 89.
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tema genocidului franco-francez. Pe aceastã linie se înseriazã apoi poziþii mai 
conformiste sau mai nuanþate ale unei astfel de lecturi negativiste şi «revizioniste» 
cu privire la revoluþie. Cea mai mare audienþã în acest sens au avut tezele lui Fr. 
Furet.37 În 1966, într-o lucrare dedicatã revoluþiei, scrisã în colaborare cu D. Richet, 
cei doi susþineau cã teroarea revoluþionarã reprezintã un derapaj al acestui proces, 
produs al rãzboiului şi mai ales al irumperii maselor populare în revoluþie, mase 
tributare unei ideologii şi unor comportamente retrograde.38

Revizionismul este destul de prezent în lucrãrile istoricilor britanici Richard 
Cobb şi Colin Lucas. Primul, în anii ‘70 amenda aspru revoluþia francezã 
contestându-i calitatea de model al revoluþiei burgheze progresiste, eliminând 
chiar ideea cã acestã revoluþie ar fi fondatoarea oricãrei modernitãþi politice. 
Punctul important al criticii lui Cobb în ce priveşte violenþa, era eliminarea ideii 
de violenþã revoluþionarã, şi analiza în schimb a comportamentelor oamenilor 
(a indivizilor) în revoluþie. Revizionismul şi contestaþia merg chiar mai departe, 
eliminând posibilitatea oricãrei conceptualizãri, revoluþia nefiind pentru Cobb, nici 
una politicã, nici socialã. Ea nu constituia principiul fondator a nimic.

Pentru istoricul britanic, revoluþia francezã era pur şi simplu o tragedie care 
s-a abãtut asupra oamenilor care au avut nefericirea de a o traversa. Cobb descrie 
cu o erudiþie demnã de invidiat, nenumãrate cazuri şi episoade în care reface 
destinul a numeroşi marginali, sau delicvenþi deveniþi terorişti. O revoluþie vãzutã 
de jos, dar nu numai cazuri individuale ci şi mulþimi violente, adunãrile secþiilor, 
adunãri din provincie, etc., care scoate în evidenþã aspectele iraþionale, patologice 
ale violenþelor populare.39

Colin Lucas, încearcã sã analizeze violenþele colective ca pe un act de 
reprezentare politicã. O mulþime violentã în acþiune este înconjuratã de o altã 
mulþime care priveşte, încadreazã, aprobã şi o apãrã pe prima. Mulþimea violentã 
este investitã astfel cu o putere simbolicã extraordinarã. Ea este suveranã deoarece 
poate pedepsi inamicii, şi are dreptate sã o facã dar în acelaşi timp ea reprezintã 
colectivitatea care asistã şi aprobã conduita sa.40

Istoricul italian Paolo Viola conduce lucrurile mai departe, analizând cazurile 
de violenþã extremã şi de canibalism petrecute în revoluþie şi trecute sub tãcere 
de anumite lecturi. Se cunoaşte faptul, canibalismul a fost şi este obiectul unui 
refuz radical din partea civilizaþiei europene, demonstraþie fãcutã de Freud în 
Totem şi Tabu (1912-1913). Dar istoricul italian constatã cã în ciuda acestui fapt, 
existã episoade în istoria europeanã care vin din timpul rãzboaielor religioase 
pânã în timpul revoluþiei franceze şi chiar pânã în revoluþia sicilianã din 1860 
sau în rãzboiul franco-prusac din 1870-1871, în care acest comportament a fost 

37  François Furet, Penser la Révolution Française, Paris, Gallimard, 1978,;Idem, La Révolution 
en débat, Paris, Gallimard, 1999.

38  Philippe Goujard, La Violence et la Terreur, în Recherces sur la Révolution, F. Maspero, 
1992, p. 87.

39  Richard Cobb, The police and the People, Oxford, 1970; Reaction to the French Revolution, 
Oxford, 1972.; La protestation populaire en France (1789-1820), Paris, Claman-Levy, 1975.

40  Colin Lucas, The Crowd and Politics between Ancien Régime and Revolution in France, in 
Journal of Modern History, 1988, pp. 421-425.
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prezent. El constatã cã toate aceste episoade s-au manifestat într-o situaþie limitã, 
în revoluþie sau într-o crizã profundã în care chiar sfera sacralitãþii era ameninþatã: 
regele, biserica, integritatea poporului, credinþa, speranþele în regenerare, etc. 
Istoricul constatã cã este vorba în toate cazurile de limita extremã a violenþei în 
revoluþie, o violenþã iraþionalã, non-politicã, pe care revoluþia nu o cere, de care 
nu profitã şi de care are oroare, mai mult chiar, pe care o refuzã şi pe care sfârşeşte 
prin a o reprima, dar pe care ea a declanşat-o, atingând echilibrele inconştiente şi 
fragile care regleazã raporturile oamenilor cu sacrul.41

Cât priveşte problema vandalismului revoluþionar, acelaşi autor, constatã cã 
este mai degrabã vorba de un vandalism în revoluþie, un vandalism pe care revoluþia 
îl suscitã deoarece bulverseazã conştiinþele, induce frica, dar cã ea este obligatã sã 
admitã autonomia iniþiativelor populare. Este un vandalism care şi el nu aduce nici 
un folos revoluþiei şi pe care sfârşeşte prin a-l reprima prin regimul terorii. Alãturi 
de alþii, Branislaw Baczko, a analizat acest fapt, iar pentru el, revoluþia a produs 
violenþã teroristã şi a ieşi din revoluþie sau din teroare înseamna acelaşi lucru. Dar 
teroarea nu este acelaşi lucru cu vandalismul. 

Acesta din urmã este un act semi-inconştient şi iraþional, este simbolul unei 
stãri de suferinþã, este revenirea pulsaþiilor profunde, iraþionale pe care slãbirea 
controlului politic dintr-o societate le permite sã se manifeste.42 

Vandalismului revoluþionar sau vandalismului oamenilor în revoluþie i-a fost 
dedicat un colocviu în preajma bicentenarului. Concluziile unei întregi echipe de 
cercetãtori sunt cã fenomenul nu este deloc unul nou, dimpotrivã, este de regãsit în 
toate momentele de crizã profundã, şi cã dimensiunea gestului iconoclast permite 
o formã de eliberare faþã de spaimele şi fricile pe care le provoacã orice mare 
rãsturnare politicã, socialã sau religioasã, dar în acelaşi timp permite individului 
sã se afirme şi comunitãþii sã-şi regãseascã solidaritatea pierdutã.43

Teroare iacobinã, holocaust, teroare bolşevicã

Dacã asupra acestui fapt lucrurile par a fi convergente, lecturile diferã atunci 
când este vorba de articularea violenþei populare (spontanã şi ritualizatã) cu 
violenþa de stat organizatã şi codificatã. O tendinþã vede în Teroare efectul voinþei 
liderilor burghezi de a face sã dea înapoi violenþele populare, cealaltã vede în 
violenþele populare rãdãcina terorii de stat.44

Teroarea a fost conceputã de o parte din promotorii sãi ca un mijloc de edificare 
a unei societãþi egalitare, reconciliate şi regenerate. Aceasta presupunea pe lângã 
redistribuirea bunurilor, educaþie generalã şi eliminarea celor «corupþi». Teoroarea 
a fost de asemenea un moment al consolidãrii statului burghez. Victimele sale se 
plaseazã între apãrãtorii ideologici ai vechiului regim şi dintre elementele populare 

41  Paolo Viola, Violence révolutionnaire ou violence du peuple en révolution?, în Recherches 
sur la Révolution, Paris, Maspero, 1992, p.100.

42  Ibidem, p.101.
43  Elisabeth Liris, Le Vandalisme révolutionnaire, în Recherches sur la Revolution, Paris, 

1992, p.110.
44  Mona Ozouf, Guerre et Terreur dans le discours révolutionnaire:1792-1794, în Journal of 

Modern History, 1984, reluat în L’Ecole de la France. Essais sur la Révolution, l’utopie et 
l’enseignement, Paris, Gallimard, 1992, pp. 109-127.
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care vor fi mai târziu considerate ca alcãtuind clasa periculoasã. Concluzia unor 
asemenea studii este cã Teroarea a fost un moment de tranziþie de la statul de 
drept de tip vechiul regim, la statul de drept burghez, corespunzând unei triple 
motivaþii: combaterea adversarului social şi politic, întãrirea controlului social 
al burgheziei asupra societãþii franceze, printr-o ameninþare permanentã asupra 
elementelor considerate subversive, şi acela de a garanta monopolul statului în 
exercitarea violenþei. Prin teroare ca sistem politic se afirma caracterul licit al 
represiunii, deoarece ea avea ca scop apãrarea interesului general, lucru imposibil 
de realizat de cãtre violenþa unor grupuri sau de particulari. Acest fapt explicã 
abandonul terorii, analizat de Baczko.45

Dar ca şi în alte cazuri, aceastã lecturã fãcutã terorii nu-i singura posibilã, 
şi de altfel o întreagã istoriografie care s-a ocupat de rezistenþa la revoluþie şi de 
contra-revoluþie o identificã cu masacrele sau chiar cu genocidul.46

Unul dintre şantierele amorsate de curând este cel care priveşte exploziile 
revoluþionare ca momente de violenþã extremã, paroxisticã, fie sub forma 
violenþei revoluþionare, a terorismului de stat, a vandalismelor revoluþionare sau 
chiar a «genocidului».47 Dacã în ce priveşte genocidul şi problematica complexã 
a holocaustului, şantierul este imens şi bibliografia densã şi edificatoare, în ce 
priveşte teroarea bolşevicã şi caracterul terorist al regimurilor comuniste,48 primele 
decopertãri ale şantierului, care se prefigureazã unul imens, complex şi chiar 
complicat, au stârnit deja reacþii şi dezbateri polemice deosebite.49

Rãzboi şi violenþã extremã
Unul dintre capitolele foarte recent deschise, care privesc de foarte aproape şi 

foarte direct raportul dintre istorie şi violenþã priveşte rãzboiul ca formã de violenþã 
extremã. Aşa cum este evident pentru orice observator specializat, iniþiat, rãzboiul 
înseamnã, a însemnat şi probabil va însemna, violenþã înainte de toate. Dar pânã 
recent, se poate constata cã istoriografii fenomenului au rãmas tributari ideii 
vehiculate de Carl von Clausewicz care postula primatul politicului. Este ştiut, 
Clausewicz considera rãzboiul “nu numai ca un act politic, ci ca un instrument 
politic, o continuare a politicii prin alte mijloace.” Faptul lasã la o parte o serie de 
aspecte importante, printre care tocmai cel al raporturilor dintre rãzboi şi violenþã, 
cu alte cuvinte, problemele “violenþei de rãzboi”, analiza modului în care indivizii, 

45  Philippe Goujard, op. cit., p.94.
46  Jacques Solé, La Révolution en question, Paris, Seuil, 1988; François Lebrun, Roger Dupuy, 

ed., Les Résistences à la Révolution, Paris, Imago, 1987, Jean-Clement Martin, La Vendée et 
la France, Paris, Seuil, 1987; François Lebrun, Guerre de Vendée, massacre ou génocide, în 
L’Histoire, 1985, nr. 78, pp. 93-99.

47  Jean-Clement Martin, A propos du “genocide vandéen” în Sociétés contemporaines, nr. 39, 
2000, pp. 23-38.

48  Bronislaw Baczko, Imaginaires sociaux et symbolisme révolutionnaire, La grande terreur 
stalinienne: imginaire et pouvoir totalitaires, în Les Imaginaires sociaux. Mémoires et 
éspoirs collectives, Paris, Payot, 1984, pp. 46-64.

49  Vezi Stéphane Curtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andezej Paczkowski, Karel 
Bartosek, Jean-Louis Margolin, Le Livre noir du communisme. Crimes, Terreur, Répression, 
Paris, Robert Laffont 1997, 1105 p. şi recþiile polemice ascuþite cu care a fost întîmpinatã.
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grupurile, naþiunile au traversat, provocat sau suportat situaþiile de violenþe 
extreme pe care le pune rãzboiul.50 Propuneri recente de analizã a rãzboiului cu 
instrumentele înnoite ale unei antropologii istorice, ale unei istorii culturale, sunt 
în mãsurã sã evidenþieze tocmai aspectele centrale legate de violenþa extremã pe 
care o aduce în prim plan rãzboiul.

Exemplul rãzboaielor religioase

Investigarea rãzboaielor religioase au fãcut şi ele loc violenþei şi întregului 
cortegiu de orori care o însoþesc. Semnificativã pentru o asemenea lecturã ni se 
pare lucrarea masivã a lui Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La violence au 
temps des troubles de religion, vers 1525 - vers 1560, (Seyssel, Champvallon, 1990). 
Dupã D. Crouzet, violenþa religioasã din secolul XVI nu se explicã prin raportul 
direct pe care ea îl avea cu valorile unei comunitãþi şi sensul pe care aceasta îl 
avea cu privire la identitatea sa, ci prin decroşarea pe care aceasta o introduce cu 
timpul cotidian, prin detaşarea de tot ce este determinare “lumeascã”. Predicatorii 
catolici din anii 1545-1560 au întreþinut în sensibilitatea credincioşilor un climat 
profetic care anunþa iminenta venire a Judecãþii de Apoi. În pragul catastrofei, 
singurã violenþa împotriva ereticilor putea reconstrui o alianþã cu Dumnezeu. La 
fel cum de partea cealaltã, hughenoþii se dedau la o agresiune simbolicã foarte 
puternicã prin ocuparea bisericilor şi distrugerea altarelor, a imaginilor de sfinþi. 
Luptele fidelilor erau “lupte pentru Dumnezeu, cu Dumnezeu, în Dumnezeu.”51

Din acest punct de vedere, rãzboaiele religioase sunt deci rãzboaie “sfinte”, 
pulsaþiile care au stat la originea cruciadelor nelipsind nici în aceste confruntãri, 
iar violenþa care este mereu prezentã, este o violenþã în numele lui Dumnezeu. 
Antropologia istoricã a contribuit în mod esenþial la degajarea unei interpretãri 
coerente a unei agresiuni religioase care uneori atinge comportamente antropofage. 
Din acest punct de vedere, studiul imaginarului discursurilor şi sistemelor de 
credinþe a actorilor este extrem de preþios pentru a înþelege morfologia masacrelor, 
el este însã mai puþin operant pentru a explica declanşarea violenþei, punerea ei în 
act.52 Oricum, printr-o astfel de lecturã “rãzboaiele religiose” din secolul al XVI-lea 
sunt mult mai nuanþat restituite.

Astfel de analize fãcute unor momente sângeroase ale istoriei, revolte, revoluþii, 
rãzboaie, pot sã aducã noi cunoştinþe şi noi desluşiri asupra relaþiilor patologice pe 
care societãþile le întreþin cu ele însele. Sarcina istoricilor este aceea de a deznoda 
prin operaþiunile lor acest ghem complex şi sã propunã sensuri care nu sunt date 
odatã pentru totdeauna.

50  Paul Fusell, The Great War and Modern Memory, Oxford University Press, London, Oxford, 
New York, 1975; Annette Becker, Henry Rousso, D’une guerre à l’autre, în La Violence de 
guerre. 1914-1945, Editions Complexe, Bruxelles, 2002, p. 21.

51  Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, Seyssel, 
Champvallon, 1990, p. 75.

52  Dominique Julia, La violence des foules: peut-on elucider l’inhumain?, în Passés recomposés. 
Champs et chantiers de l’histoire, Paris, Autrement, 1995, pp. 208-223, p. 221.
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Exemplul rãzboaielor mondiale

Din acest punct de vedere se cuvine remarcat volumul colectiv (de fapt actele 
unui colocviu), dedicat violenþei de rãzboi (La Violence de guerre, 1915-1945, sous 
la direction de S. Audoin-Rouzeau, A. Becker, Chr. Ingrao, H.Rousso, Editions 
Complexes, Bruxelles, 2002, 348 p.), care-şi propune sã analizeze cu predilecþie 
violenþele specifice nãscute de rãzboi şi în rãzboi, precum şi masivitatea rãzboiului 
ca proces violent ce mascheazã adesea fapte precum tortura, violul, masacrele 
civililor, genocidul etnic etc.

Toate cercetãrile şi restituirile oferã cu prioritate o perspectivã asupra 
imaginarului violenþei şi sistemelor de reprezentare a acesteia. Ele pun în 
evidenþã temporalitãþile specifice, violenþa anticipatã (construcþia imaginii 
reciproce a duşmanului), violenþa trãitã sau provocatã, violenþa suportatã sau 
doar observatã. Actorii violenþei, combatanþi, mobilizaþi, civili, prizonieri, bãrbaþi, 
femei, copii, bãtrâni, cãlãi, victime, martori, etc. Toate acestea dintr-o perspectivã 
pluridisciplinarã care pune laolaltã instrumentele istoricilor cu cele ale sociologilor, 
juriştilor, psihologilor sau psihiatrilor.

Înainte de toate, tematica volumului este sugestivã pentru problematica 
violenþei de rãzboi: violenþele petrecute pe câmpul de bãtaie (violenþele propriu 
zise, dezertorii şi violenþa faþã de prizonieri), violenþele împotriva populaþiilor 
(civilii şi violenþa de rãzboi, miza bombardãrii oraşelor, deplasãrile de populaþie, 
soluþia finalã, genocidul), dar şi traumatismele, doliul şi reacþiile faþã de violenþa 
de rãzboi (traumatismele rãniþilor de rãzboi şi supravieþuirea, ritualurile funerare 
ale societãþilor în rãzboi, bilanþul cifric al celor douã rãzboaie). Este inventariatã 
aici o problematicã care atinge o multitudine de aspecte ale acestei teme a violenþei 
de rãzboi, ca violenþã extremã.

Dincolo de ideea de a analiza ambele conflagraþii mondiale împreunã, într-
un efort comparativ, demersul se dovedeşte unul inspirat, oferind rãspunsuri şi 
desluşiri nu numai problemei în sine, ci problemei violenþei în societãþile noastre 
contemporane. Sigur, am putea sã ne întrebãm, aşa cum au fãcut-o de altfel şi 
autorii volumului, de ce violenþa de rãzboi în secolul XX, când întreaga istorie a 
umanitãþii nu este altceva decât o suitã de violenþe şi de orori? Evident, exemplele 
nu lipsesc, dimpotrivã ele ne sunt mereu la îndemânã, oricare epocã din istoria 
umanitãþii am prefera. ªi unul dintre autori o spune, este mereu necesar sã 
reamintim acest þesut de violenþe pe care s-a brodat istoria umanã tocmai pentru a 
nu pierde din vedere perspectivele asupra secolului XX.53

Dincolo de punerea în evidenþã a continuitãþilor în materie de violenþã, 
raportate la durata lungã, analizele propuse evidenþiazã câteva lucruri cu caracter 
de noutate absolutã, ce fac din cele douã rãzboaie mondiale şi din secolul în care 
s-au petrecut, perioada cea mai violentã din istoria umanitãþii. Motivele deci, 
pentru care aceste manifestãri ale violenþei exacerbate au caracter de noutate sunt 
cel puþin urmãtoarele:

În primul rând datoritã mediatizãrii, rãzboiul şi violenþa au un alt impact 
asupra sensibilitãþii colective. Violenþa secolului XX a devenit mai vizibilã, ea este 
oferitã publicului din acest secol de mijloace de informare tot mai numeroase şi 

53  Jean-Jacques Becker, Retour sur la comparaison et réflexion sur les heritages, în op. cit., p. 331.



27

mai sofisticate. Ne putem întreba dacã nu cumva, faptul de a nu fi fost reprezentatã 
în mod real, a fãcut istoria umanã mai puþin violentã şi crudã. Rãspunsul poate 
fi pozitiv. O constatãm astãzi, dacã un eveniment este mai mediatizat datele 
problemei se schimbã. Asasinarea unui milion de tuþii în Africa a provocat mai 
puþine emoþii decât expulzarea unui milion de cosovari, cu siguranþã şi datoritã 
puternicei mediatizãri a ultimului fenomen şi slabei sau chiar absenþei mediatizãrii 
pentru primul.

În al doilea rând, cele douã conflagraþii mondiale se deosebesc de toate 
celelalte prin fenomene cu totul noi care se manifestã în relaþie directã cu violenþa 
extremã: genocid, violenþe contra civililor, bombardarea oraşelor, noi mijloace 
de ucidere a duşmanului pe câmpul de bãtaie, gazul de luptã, minele, violenþele 
morale, violuri, etc. Ceea ce permite compararea lor este constatarea cã cel de-al 
doilea a amplificat în toate domeniile, ceea ce a iniþiat primul. Se poate constata 
apoi cã din punct de vedere strict militar, dar numai strict militar, al doilea a fost 
mai puþin violent decât primul.

Dar dincolo de o viziune strict militarã, dacã-l analizãm din punct de vedere 
global, el a fost extrem de violent din cel puþin trei motive: angajarea popoarelor 
în rãzboi, dispariþia diferenþei dintre soldaþi şi civili, represiunile ºi masacrele 
comise, utilizarea bombardamentelor faþã de populaþiile civile, şi în final, a 
bombei atomice. În sfârşit, a fost cel mai rãu datoritã metodelor de represiune şi a 
genocidului programat. Genocidul armenilor, masacrele împotriva þiganilor, voinþa 
de a-i extermina pe evrei, nu aveau nici o raþiune militarã.54 

Întrebarea gravã care rãmâne, este de ce, cele douã rãzboaie luate împreunã fac 
din secolul XX, cel mai sângeros secol al umanitãþii. 

Explicaþia þine de cel puþin trei rãspunsuri posibile. (1) Surprinzãtor şi 
paradoxal, în primul rând, din cauza progresului ideii naþionale. Contrar a ceea ce 
acrediteazã partizanii naþionalismelor, naþiunile nu sunt identice unele cu altele, 
mai ales în ce priveşte capacitãþile de agresivitate sau de dominaþie care le animã. 
Ideea dupã care naþiunea este voinþa de a fi împreunã (de sorginte francezã) a 
fost, de departe dominatã de concepþia care fondeazã unitatea unui popor pe o 
bazã etnoculturalã (de inspiraþie germanã). O astfel de idee care admitea nu numai 
adunarea laolaltã a tuturor elementelor care formeazã o naþiune, presupunea şi 
dreptul de a-i combate, chiar de a-i distruge pe cei care ameninþau identitatea şi 
corpul naþional, în interior ca şi în afarã. (2) Ca o consecinþã a acestui fapt, rãzboiul 
naþional devine unul de masã, întreaga naþiune trebuind sã participe la efortul 
de rãzboi. (3) Un rãzboi bazat pe mobilizarea generalã nu putea scãpa tentaþiei de 
a deveni total. Rãzboiul nu mai este fãcut doar de societatea militarã a unei þãri, 
ci devine “rãzboiul întregului popor”. Ori un asemenea rãzboi total conduce la 
ştergerea distincþiei dintre soldat şi civil. 

Într-un al doilea timp, rãzboiul total capãtã o altã semnificaþie, anume un 
rãzboi radical. Inamicul în totalitatea lui trebuie combãtut peste tot, prin orice 
mijloace, fãrã milã. Orice mijloace sunt bune, chiar şi cele mai oribile, cele asupra 
cãrora societatea a ezitat multã vreme sã le foloseascã. Rezultã de aici o concluzie 
exasperantã, societãþi care aveau despre ele cea mai frumoasã idee de umanism 
se dovedesc a fi în atari circumstanþe total indiferente la ororile pe care le aplicã 

54  Ibidem, pp. 331-334.
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adversarilor. Rãzboiul devine apoi radical, în sensul în care aduce cu el originea 
rãzboiului rasial. Masacrul armenilor din primul rãzboi este deja un exemplu, 
urmat apoi de antisemitismul şi de mãsurile soluþiei finale, care urmãreau, în 
ultimã instanþã sã asigure purificarea şi puritatea unui corp naþional, eliminând 
toate elementele strãine de aceastã puritate.55

Toate aceste elemente sunt de naturã sã explice de ce societãþile europene 
ale secolului XX au atins fenomenul de “brutalizare” de care vorbeşte istoricul 
germano-american George Mosse, şi sã explice aceastã creştere paroxisticã a 
violenþei.56

Toate aceste lucruri îl fac pe Jean-Jacques Becker sã constate cã în realitate 
violenþa rãzboinicã nu-i altceva decât paravanul unei violenþe proprie secolului pe 
care tocmai l-am încheiat.

În loc de concluzii

În ciuda diversitãþii problematicilor şi a lecturilor propuse, se evidenþiazã 
tentative de a sintetiza şi de a da o oarecare coerenþã fenomenelor care privesc 
violenþa. Din acest punct de vedere, Jean-Claude Chesnais propune, într-o lucrare 
de anvergurã, (Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, Robert 
Laffont, 1981), o lecturã sinteticã, care încearcã sã ofere o imagine globalã asupra 
întregului fenomen al violenþei în societãþile europene contemporane, de la 1800 
în zilele noastre.

Schema generalã a abordãrii sale propune o lecturã sub douã registre: violenþa 
privatã şi violenþa colectivã. Primul registru cuprinde categoria violenþei criminale 
ucigãtoare (omucideri, asasinate, otrãviri, paricid, infanticid, execuþii capitale, etc.), 
violenþe criminale corporale (lovituri sau rãniri voluntare), ca şi violenþe sexuale 
(violuri, bãtãi).Violenþa non-criminalã cuprinde aspectul suicidar (sinucideri şi 
tentative), ca şi violenþele accidentale (accidente de circulaþie, alte accidente, etc.).

La rândul sãu violenþa colectivã presupune la un prim palier violenþa cetãþenilor 
împotriva puterii, materializatã în terorism, greve sau revoluþii, şi reversul acesteia, 
violenþa puterii împotriva cetãþenilor, manifestatã prin terorism de stat, violenþã 
industrialã, şi violenþa totalã sau paroxisticã materializatã în rãzboi.57 

Dupã un demers în care reface toate aceste aspecte pe care le implicã 
meandrele violenþei în ultimele douã secole ale modernitãþii, Jean-Claude 
Chesnais concluzioneazã. Omul modern, cu ritmurile de viaþã deosebit de alerte, 
este bombardat de un discurs contradictoriu, divers şi incoerent. Explozia de 
informaþii modificã privirea asupra lumii. Pentru a înþelege acestã lume în continuã 
mişcare şi transformare, din bogãþia extraordinarã şi contradictorie de informaþii, 
el trebuie sã facã un efort extraordinar de informare, selectare. Violenþa este lucrul 
care rezistã cel mai bine acestor încercãri. Ea este mereu prezentã deoarece ea 

55  Ibidem, pp. 335-338.
56  George L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés 

européennes, Paris, Hachette, 1999.
57  Jean-Claude Chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, 

Robert Laffont, 1981, p.13.
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atrage, intrigã, fascineazã. Pentru a decela realitatea şi pentru a scãpa de confuzii, 
individul contemporan este obligat sã acorde timp analizei, reflecþiei, punerii în 
perspectivã. Dar în jurul lui zvonurile construiesc convingerea cã trãieşte într-o 
societate roasã de un rãu profund şi greu de explicat: ascensiunea vertiginoasã 
a violenþei. Deşi recunoaşte faptul cã în procesul modernizãrii, omenirea a 
domesticit formele primitive ale violenþei, el este convins cã în ultimele decenii 
violenþa de toate felurile s-a multiplicat, ajungând sã domine. Acesta este în orice 
caz, discursul dominant, discursul cu care chiar mediile de informare continuã 
sã asalteze şi sã bombardeze pe individul contemporan. Dar concluzia autorului, 
dupã ce a investigat citind aproape în filigram toate documentele şi rapoartele 
asupra criminalitãþii din þãrile europene, din ultimele 200 de ani, este cã avem de-a 
face cu un discurs destul de vag şi înşelãtor în esenþa sa.58

În realitate în ultimele douã sute de ani, în societãþile europene violenþa a 
diminuat sub cele mai multe din aspectele sale. Securitatea cetãþeanului este 
asiguratã, securitatea socialã existã, iar securitatea individualã, fizicã este tot mai 
mult reclamatã ca un drept fundamental. Un fapt poate pãrea apoi paradoxal. 
Accidentele domestice sau cele de circulaþie care dau numãrul cel mai mare de 
victime, sunt trecute sub tãcere.

Violenþa intenþionatã a societãþilor rurale şi patriarhale a fãcut loc în societãþile 
industrializate, unei violenþe accidentale. De la automobil la bomba atomicã, omul 
este victima tehnologiei pe care uneori n-o poate controla. Evident, delicvenþa 
micã şi mijlocie este uneori în creştere, dupã conjuncturi şi latitudini, dar nici 
inegalitãþile sociale, nici crizele economice nu au condus în Europa la dublarea 
violenþei şi criminalitãþii. 

Concluzia autorului este cã în cazul violenþei private, ideea de revãrsare a 
violenþei la scarã europeanã este un mit. Dacã clasãm violenþa criminalã dupã 
gravitate (asasinate, omoruri, viol, agesiuni fizice, etc.), se constatã pe duratã 
lungã cã valoarea sa a diminuat, în funcþie de þarã, de douã sau chiar de cinci 
ori faþã de acum un secol. În fond se confirmã idea lui Norbert Elias, dupã care 
avansul civilizãrii, controlul social, diviziunea muncii, etc, conduc la un reflux al 
violenþei. Lupta de clasã a devenit un slogan uzat, moravurile şi limbajul politic au 
pierdut din violenþa şi primitivismul de acum un secol, iar lupta pentru putere a 
pierdut caracterul sângeros, cu excepþia Balcanilor din ultimul deceniu. Violenþa, 
atâta câtã este este una simbolicã. Elitele rãzboinice ale secolelor precedente sunt 
peste tot înlocuite cu elite tehnocratice, iar confruntarea directã este înlocuitã de 
conflictele mediatizate, ritualizate. Dacã instalarea comunismului în þãrile Europei 
cental-orientale s-a fãcut peste tot cu violenþe greu de imaginat, destructurarea lui 
a fost o “revoluþie de catifea”, cu excepþia României, şi cu destructurarea violentã 
a fostei Iugoslavii. Astãzi, mai mult ca oricând, valoarea unei vieþi este cu totul 
alta.59

Lucrurile nu sunt atât de simple, şi evoluþiile nu sunt în linie dreaptã, deoarece 
în ciuda “progreselor” secolului XIX-XX, violenþa nu diminueazã, ci se manifestã 

58  Jean-Claude Chesnais, op. cit, pp. 409-410.
59  Ibidem, pp. 410-411.
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mai ales o intoleranþã mai accentuatã faþã de dezvãluirea cruzimii colective. Existã 
o dorinþã tot mai presantã din partea sensibilitãþii comune, care doreşte mai ales 
exorcizarea “sãlbãticiei”, a “violenþei barbare”, a “canibalului” pe care o societate 
traumatizatã îl simte încã aproape.60

Lucrurile nu stau la fel în cazul violenþelor colective. Cele douã rãzboaie 
mondiale ale secolului XX au dus violenþa la extrem. Asasinate în masã, pogromuri, 
genocid, toate formele violenþei colective extreme au cãpãtat proporþii paroxistice 
în cele douã rãzboaie. În timpurile de astãzi ameninþarea terorismului suicidar 
a devenit marea provocare şi adevãratul pericol. Adevãrata şi reala ameninþare 
care poate conduce la un cataclism planetar rãmâne proliferarea nuclearului. Şi în 
ciuda asigurãrilor, accidente ca cel de la Cernobâl pot surveni oriunde şi oricând.

*
Asemenea evaluãri optimiste ar putea induce impresia cã violenþa este pe 

cale sã diminueze, mai ales în ultimele douã secole. Ori, constatãrile de bun simþ 
aratã cã de fapt în nici o perioadã a istoriei victimele violenþei n-au fost atât de 
numeroase, iar barbaria execuþiilor atât de cinicã ca în ultimele douã confruntãri 
mondiale, în represiunile diverselor forme de totalitarism (nazism, comunism), sau 
în manifestãrile tot mai dese şi mai rafinate de terorism de stat sau terorism suicidar. 

În realitate violenþa n-a diminuat nicidecum, formele sale s-au metamorfozat 
şi s-au rafinat, în paralel cu producerea unei mutaþii la nivelul sensibilitãþii 
contemporane, mutaþie din capcana cãreia n-a scãpat nici istoriografia. Secolele 
modernitãþii au fost lecturate într-o viziune uneori prea optimistã, iar episoadele 
dureroase de cruzime colectivã şi de violenþã barbarã au fost eliminate cu destul 
de mare uşurinþã. Istoriografia a “idealizat” secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, iar 
rãzboaiele, luptele de stradã şi masacrele au fost “pasteurizate”, sângele curs pe 
baricadele revoluþiilor şi revoltelor a fost spãlat cu grijã, probabil dintr-o dorinþã 
lãuntricã de a acoperii oroarea şi de a inspira un suflu optimist. Riscul unei asemenea 
istorii “pudibonde şi plinã de dulcegãrii” (dupã expresia lui Alain Corbin), este cã 
ea conduce la decapitarea unei istorii a reprezentãrilor şi descalificã din start orice 
tentativã de a evalua tocmai evoluþia sensibilitãþilor colective.61 Ori cercetãri de 
asemenea naturã sunt binevenite şi chiar obligatorii, pentru a nu induce încrederea 
vanã cã violenþa sãlbaticã şi primitivã este apanajul unor timpuri revolute. Ceea 
ce s-a întâmplat din 1989 încoace, nu face decât sã punã în gardã şi sã contrazicã 
asemenea susþineri. 

*
Iatã aşadar cã, la o primã lecturã, se degajã deja o problematicã deosebit de 

complexã asupra acestei ecuaþii cu multe necunoscute, reprezentatã de violenþã 
şi relaþiile sale cu societatea. Consideraþiile exprimate aici nu se doresc altceva 
decât câteva repere elementare ale unei problematici istorice complexe, câteva 
elemente la dosarul unei voluminoase problematici care nu se poate sã nu facã 
obiectul interesului istoricilor, ca de altfel al interesului demografilor, sociologilor, 

60  Dominique Julia, op. cit., p. 222.
61 Alain Corbin, Le Village des “cannibales”, Paris, Aubier-Montaigne, 1990, p. 121.
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politologilor, psihologilor. Perspectiva istoricã şi istoriograficã poate deschide 
astfel cercetãri fructuoase şi pline de interes pentru o mai judicioasã şi adecvatã 
restituire a trecutului. 

Este vorba de o problematicã ce rãmâne deschisã, mai ales în istoriorafia 
româneascã, în care rãmâne valabil, mereu şi mereu, îndemnul fãcut de istoricul 
Jules Michelet, tinerilor intelectuali români din generaþia paşoptistã: “ferice de voi 
românilor, la voi totul este de fãcut.”
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