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René Gallissot, Mondher Kilani, 
Annamaria Rivera, L’imbroglio ethnique. 
En quatorze mots clés, Éditions Payot, 
Collection Anthropologie, Lausanne, 2000.

Apãrutã iniþial în limba italianã 
(L’imbroglio etnico, Edizioni Dedalo, 
Bari, 1997), de unde şi 
sugestivitatea latinã a titlului, 
cartea reprezintã munca 
îndelungatã a unui grup 
de profesori universitari 
“aflaþi” pe axa tradiþionalã 
nord-vesticã a dezvoltãrii 
occidentale (Bari-Lausanne-
Paris). Experienþa acestor 
profesori este “grupatã” în 14 
eseuri pe întinsul a aproape 
300 de pagini, fiecare eseu 
corespunzând unui domeniu 
al interacþiunii, dar şi al 
interogaþiei moderne, un 
domeniu, unitate comunã şi de bazã a 
cãrþii, care este definit printr-un termen, 
un cuvânt, o sintagmã. 

De la început, prin specializarea 
antropologicã şi calitatea ştiinþificã a 
editurii, cantitatea dilematicã reprezentatã 
de însumarea în volum a acestor 14 cuvinte 
este bine pusã în valoare şi eliberatã în 
bunã mãsurã de presiune excesivã şi de 
neinteligibil. În plus, autorul studiului 
introductiv (L’inhumanité de l’autre? 
Notes introductives sur quelques concepts 
clés), Mondher Kilani a realizat, singur 
sau din postura de coordonator, câteva 
lucrãri fundamentale pentru înþelegerea, 
din perspectivã antropologicã, a relaþiilor 
sociale şi politice de la trecerea dintre 
milenii (L’invention de l’autre. Essais sur le 
discours anthropologique, 1994, reeditatã 
în 2000; Islam et changement social, 
1998; La fabrication de l’humain dans les 
cultures et en anthropologie, 1999).

Pe douã valuri de intensitate 
disproporþionatã, Huntington şi 11.09.01, 

conþinutul lucrãrii, redactate dupã 
experienþa iugoslavã, kossovarã, a 
ajuns sã corespundã marii probleme a 
mileniului III, cea a individualitãþii (de 
la dimensiunea etnicã la dimensiunea 
culturalã) în faþa colectivitãþii (de la zona 
economicã şi zona religioasã la spaþiul 

mondial). În aceste condiþii, 
cele 14 cuvinte (cetãþenia, 
comunitate/comunitãþi, cul-
turã, drepturile omului, etnie-
etnicitate, idei
rasiste, identitate-identitãþi, 
“cei imigraþi”-imigranþi, limba-
prejudecata ei, naþionalism-
rasism, naþionalitate, 
neorasism, legãturile de 
sânge-puritatea lor, stereotip-
cultural, rasial, sexist), deşi 
sunt compuse într-o ecuaþie 
neutrã şi destinate unei 
imagini ştiinþifice, trebuie 

receptate şi din perspectiva evoluþiilor 
care au urmat apariþiei cãrþii. În ciuda 
acestei deschideri politice şi geopolitice 
conþinute şi primite de lucrare, ea rãmâne 
înainte de toate o realizare deosebitã a 
antropologiei europene şi trebuie analizatã 
în consecinþã, sub rezerva implicaþiilor în 
cotidan pe care “cuvintele” le au.

Lucrarea, începutã dinspre inuma-
nitatea alteritãþii, dinspre interogaþia 
asupra acesteia, se înfãþişeazã ca un şir 
de cuvinte, de teme, formând un lanþ 
de probleme, aparent egale şi unitare 
prin rang şi recepetare. Însã, ordinea 
în care ele sunt aşezate, de la culturã, 
prin drepturile omului, se ajunge la 
etnie-etnicitate şi la idei rasiste, de la 
identitate, prin limbã şi imigranþi, se trece 
la naþionalism şi rasism, indicã o realitate 
mult mai complexã. Acestor douã treceri, 
“li se aşeazã deasupra” o triadã formatã 
din naþionalitate, neorasism şi puritatea 
sângelui, triada devenind o piramidã a 
şablonului contemporan prin adãugarea 
ultimului cuvânt din carte, stereotip. 
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Grupând cuvintele în funcþie de 
cel care le studiazã se schiþiazã marile 
teme pe care le abordeazã cartea. 
René Gallissot “însumeazã” cetãþenia, 
identitatea, naþionalitatea, comunitatea 
şi naþionalismul, împreunã cu rasismul, 
formulând arealul micro- şi macro-
identitãþilor. Mondher Kilani se ocupã de 
limbã, legãturi de sânge şi stereotipuri, 
şi astfel, lãsând la o parte ultimul 
cuvânt, el studiazã lianþii identitari. 
Anamaria Rivera lucreazã pe culturã, 
etnie şi neorasim, cercetând nebuloasele 
contemporane ale definirii interumane, 
nebuloase construite de formele clasice de 
identitate şi de lianþii tradiþionali. Fiecare 
cuvânt este o componentã a unui întreg 
antropologic, a unei teme contemporane, 
identitatea ridicându-se spre definirea 
nebuloasei, spre cuvântul concluzie.

Şirurile logice formate de cuvinte-
eseuri-capitole şi domeniile tematice 
abordate de fiecare autor construiesc 
douã piramide, diferit prin maniera 
structuralã a elevãrii lor, dar care au 
acelaşi vârf, stereotipul. Astfel, dacã 
lucrarea debuteazã cu o întrebare, 
privirea exterioarã asupra ei trebuie sã 
se încheie tot cu o întrebare: este vorba 
de o generozitate antropologicã, prin 
folosirea omului ca unitate comunã de 
mãsurã, sau se configureazã aplicarea 
unui şablon nivelator, prin renunþarea 
la mãrcile identitare clasice? Pentru 
a nu compromite ideea şi receptarea 
prin folosirea superficialã a unui alt 
şablon, încercarea de rãspuns porneşte 
dinspre micro-componentele, interne, ale 
textului.

Fiind vorba de raporturile dintr-o
comunitate şi de relaþiile dintre 
comunitãþi, trebuie subliniatã activitatea 
lui Louis Dumont care a dus la 
extrem, dar nu fãrã argumente solide 
(cuvântul “comunitate”), opoziþia dintre 
comunitatea tradiþionalã, holistã, şi cea 
modernã, individualistã şi implicit, între 
valoriile lor, între schema interesului 
colectiv şi schema interesului personal. 

Þinând cont de tema şi titlul lucrãrii, 
relaþia vechi-nou reprezintã fundamentul 
abordãrii propuse de autorii. Ceea ce 
este funcþional, ceea ce este real şi ceea 
ce corespunde unei inerþii a caducului 
sunt elementele care interacþioneazã, 
se înfruntã în judecarea modernitãþii 
secolului XXI (subcapitolele cu valoare 
concluzivã de la cuvintele “culturã”, 
“etnie” şi “neorasism”). Şi balanþa înclinã 
spre nonvaloarea clişeelor din ultimele 
douã secole, şi astfel condamnã ierarhia 
globalã, încetãþenitã prin repetiþie (din 
Europa şi pânã în Japonia), criteriile pe 
care acest clasament a fost ridicat.

Încã din titlu capitolului, limba este 
o prejudecatã, un criteriu mitic prin care 
este manipulat un continent (Europa) sau 
doar un stat în parte (cazul impunerii 
francezei în Hexagon). Iar, efectul 
tradiþional al limbii afecteazã însãşi 
balanþa dintre sexe, termenul de limbã 
coborând astfel dinspre suprastructura 
comunitarã spre cotidianul individual. 
Sângele şi puritatea legãturii sale îşi 
gãsesc un loc de frunte între clişeele 
etnice, mai ales atunci când el beneficiazã 
de susþinerea idealului biologic, de 
obsesia unei puritãþii izolaþioniste şi 
ameninþãtoare în raport cu ceilalþi. 
Drepturile omului, bazate pe individ, dar 
destinate comunitãþii, sunt obligate la un 
balans constant între funcþia naþionalã şi 
cea rasialã. Ele intrã şi în ecuaþia culturalã 
a superioritãþii locale, în raport cu aportul 
extern de imigraþie. Singura identitate, 
singura cetãþenie, care pare sã rãmânã 
în picioare între trecut şi viitor, este 
problematica cetãþeniei universalã. Însã, 
a insita pe ea ar fi însemnat sã impingi o 
lucrare a problemelor concrete şi clare în 
utopie, înlocuind un mesianism cu altul. 
Soluþia, cerutã de titlul cãrþii, pare sã fie 
atunci renunþarea la stereotipurile clasice 
cu valoare ordonatoare.

“Din afara” lucrãrii, a conþinutului 
ei, rãspunsul putea sã fie dat numai 
prin interpretarea subcapitolele cu 
valoare concluzivã care închid studierea 
nebuloaselor identitare contemporane. 
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Dar, un astfel de rãspuns însemna 
renunþarea la, nesocotirea nuanþelor 
şi îndoielilor care strãbat lucrarea, 
“cuvintele” ei, în ciuda claritãþiile cu care 
problemele sunt abordate. De la început, 
titlul, imbroglio, încurcãturã, ceruse o 
soluþie, tãierea nodului gordian, etnic în 
anul 2000, soluþia configurându-se prin 
împingerea a treisprezece dintre cuvinte 
spre stereotip. Folosirea termenului de 
“împingere” se justificã prin imboldul 
pe care structurarea temelor îl dã 
acumulãrii de deficienþe cunoscutã de 
sistemele umane (sociale, culturale, 
politice, economicul neapãrând la modul 
explicit). Sintetizând via media, cãile 

Marie-Odile Géraud, Olivier Leservoisier, 
Richard Pottier (avec la collaboration 
de Gérald Gaillard), Le notions clés de 
l’ethnologie. Analyses et texts, (IIe édition), 
Armand Colin, Paris, 2000.

Realizare a unui grup de profesori de 
la universitãþile din Lille (I) şi Montpellier 
(III), lucrarea de faþã, a ajuns la a doua ediþie 
în cursul aceluiaşi an, la o prestigioasã 
editurã parizianã, un prim indiciu al 
calitãþii sintezei redactate 
de specialiştii francezi. 
Bazându-se pe experienþa 
acumulatã în cercetãrile lor 
din Africa de Vest sau Asia 
de Sud-Est, aceştia au reuşit 
sã schiþeze coordonatele 
primare pentru un traseu 
ştiinþific în etnologie, şi mai 
departe în antropologie, 
în cazul în care se acceptã 
segregarea celor doi termeni. 
Dincolo de discuþia privind 
“latifundiile” ştiinþifice, 
folosirea etnologiei ca punct de plecare 
în cadrul larg al problematicii umane, 
trecute şi prezente, este soluþia propusã de 
autori pentru cunoaşterea unor realitãþi, 
adesea obturate de folosirea limitativã 

interpretative oferite de lucrare, se poate 
afirma cã la sfârşitul ei cititorul rãmâne în 
aşteptarea unui şablon generos pentru o 
lume încurcatã etnic, de etnic.

L’imbroglio ethnique este o carte a 
trecerii, nu oferã încã imaginea destinaþiei, 
dar renunþã la spaþiul din jurul punctului 
de plecare. Strângând mentalul în jurul 
cuvântului, a imaginii şi a impactului 
avut de aceasta, lucrarea îndreaptã un vârf 
interpretativ spre necunoscut, oprindu-
se înainte de utopie şi chiar înainte de a 
pronunþa soluþia, şi astfel ea obligã.

 Alexandru SIMON

***

a termenilor generici (discuþia privind 
etnografia, etnologia şi antropologia). 

Prin textele, prin documentele, 
care însoþesc în mod constant textul 
propriu-zis, dându-i consistenþã, cartea 
depãşeşte condiþia ingratã, care i-ar fi putut 
reveni la prima vedere, de simplu set de 
instrucþiuni în etnologie, de prezentare a 
unor termeni de specialitate. Prin colecþia 
din care face parte (Cursus-sociologie) 
lucrare este fãrã îndoialã un manual în 

modul, reflecþiile conþinute 
dezvoltând-o dincolo de 
limitele manualului (paginiile 
despre structuralism şi despre 
abordarea antropologicã a 
universului religios - II.13 
Structuralisme şi III.22 Anthro-
pologie de la religion).

Sub raport structural, 
lucrarea cu cele peste 330 de 
pagini ale ei, este alcãtuitã 
din trei mari pãrþi, sprijinite 
de un solid aparat utilitar, 
structurã tradiþionalã pentru 
un manual, şi nu numai, 

din domeniul ştiinþelor umane în 
abordare francezã. Fiecare capitol de pe 
cuprinsul unei mari unitãþi este alcãtuit 
din subiectul prezentat sub forma unui 
eseu de autor, bibliografia problemei, 

Marie-Odile Géraud
Olivier Leservoisier

Richard Pottier
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şi textele, extrase din alte lucrãri de 
referinþã din domeniu. Acestea din urmã 
dau consistenþã prezentãri, cu precãdere 
teoretice şi sintetice, fãcute de autor 
uneia dintre noþiunile cu care lucreazã 
etnologia. 

Prima parte (Objet et méthodes) este 
destinatã precizãrii obiectului de studiu 
şi a metodelor, folosite şi de folosit, în 
apropierea de lumea etnologiei. Cea de 
a doua mare unitate (Les principaux 
courants) descrie principalele curente 
care circulã despre etnologie, odatã intrat 
în lumea ei. Ultima parte (Les grands 
domains) împarte lumea etnologiei 
în domeniile ei de bazã, încheind 
prezentarea în sine. În final acestei pãrþi 
îi este adãugat un subcapitol (Tendances 
de l’ethnologie française), având o poziþie 
între valoarea de anexã a lucrãri şi cea de 
sfaturi pentru începãtor. În cadrul acestui 
subcapitol, sunt înfãþişate culoarele pe 
care se înscrie cercetarea şi interesul 
etnologic în Franþa la momentul de 
faþã, subcapitolul având astfel şi rol de 
concluzie pentru lucrare.

Datoritã geometriei umaniste pe care 
o susþine structura clarã şi bine închegatã 
a cãrþii, prezentarea, mai detaliatã, a 
acesteia se poate distanþa cu uşurinþã de 
liniaritatea tradiþionalã obişnuitã pentru 
analiza unei lucrãrii. Soliditatea structurii 
tripartite nu este destinatã întãririi 
în parte a diviziunilor, ci articulãrii 
ştiinþifice a unui întreg informaþional, 
astfel încât interesul cititorului sã se 
poatã desfãşura nestingherit, dar şi 

în siguranþã ştiinþificã, pe cuprinsul 
întregului. Libertatea de circulaþie rezultã 
din însãşi folosirea şi prezenþa textelor, 
care, dincolo de valoarea ilustrativã 
avutã, permit formarea propriei pãrerii în 
relaþie cu imaginea ştiinþificã propusã de 
autori.

Posibilitatea folosirii libere a 
cãrþii, utilizarea ei pe post de dicþionar 
etnologic prin termenii prezentaþi, nu 
reprezintã însã decât o funcþie secundarã, 
complementarã, a ei. Structura lucrãrii 
este menitã sã prezinte în manierã unitarã 
un întreg, divers şi chiar distinct prin 
componentele şi deschiderile conþinute 
(de exemplu, distincþia existentã între 
mit şi antropologia dinamicã, ambele 
prezente în lucrare). Cultura, aculturaþia 
şi etnocentrismul din prima parte stau 
la baza înþelegerii culturalismului şi 
structuralismului din a doua parte, care 
la rândul lor permit înþelegerea marilor 
domenii de cercetare, între stratificarea 
socialã şi antropologia politicã sau 
socialã.

Tripla funcþie a lucrãrii, manual, 
dicþionar şi culegere de studii etnologice, 
face din ea baza idealã de plecare în 
fenomenul uman privit din perspectivã, 
etnologicã, sau antropologicã, dacã 
preferaþi, dupã cum spun însãşi autorii 
cãrþii. Meritul lucrãrii este cã eliminã din 
necunoscutele subiectului şi nu obligã 
la asumarea unei interpretãri sau a unei 
perspective limitative.

Alexandru SIMON

Jean-Jacques Wunenburger, Sacrul, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 2000, 125p.

Autorul lucrãrii de faþã, Jean Jaques 
Wunenburger, dezvãluie în faþa editorilor 
o impresionantã carte de vizitã, ale cãrui 
puncte principale consemneazã activitatea 
de profesor a filosofiei imaginarului 
în cadrul Universitãþii Bourgogne din 
Dijon, fiind directorul centrului Gaston 

Bachelard de studii şi cercetãri asupra 
imaginarului şi raþionalitãþii.

Referirea anterioarã privind 
imaginarul şi implicaþiile raþionalitãþii are 
menirea de a explica interesul autorului, 
reflectate în lucrãrile sale care cuprind o 
zonã de cercetare extinsã şi flexibilã: “La 
fête, le jeu et le sacre” (1977), “La vie des 
images” (1995), “Philosophie des images” 
(1997).

***
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Lucrarea de referinþã 
între operele sale, “Sacrul” 
lui Wunenburger a cunoscut 
trei ediþii, ceea ce denotã 
impactul tratãrii şi modul 
cum acesta a reuşit sã extragã 
esenþa subiectului dintr-o 
lume îmbibatã de relaþia 
sacru-profan.

Structuratã în douã 
pãrþi, aceasta se axeazã pe 
douã motive principale: 
practicile şi teoriile sacrului. 
Deşi redusã prin dimensiuni, 
cartea încearcã sã realizeze 
o privire de pe alte poziþii a unei pãrþi 
a imaginarului, sacrul, beneficiind de 
aportul informaþiei şi studiilor realizate 
pânã în momentul redactãrii lucrãrii.

Bineînþeles cã o carte ca aceasta 
nu putea sã înceapã fãrã a se încerca 
o prezentare (definiþie) a termenului 
“sacru” cu toate implicaþiile sale. Cu 
toate cã noþiunea de “sacru” nu poate fi 
inseparabilã de instituþia religiosului, 
acestea nu pot cu nici un preþ sã 
fie confundate, “deoarece anumite 
forme ale religiei se dispenseazã de 
medierea sacrului şi deoarece sacrul 
poate supraveþui, sau re-vieþui, în 
afara religiosului”. Înscriindu-se într-o 
linie tradiþionalã alãturi de alte autori: 
Emile Durkheim, René Girard şi Mircea 
Eliade, Wunenburger realizeazã o scurtã 
prezentare a termenului „sacru“ în 
culturi diferite, raportate la influenþele 
caracteristice civilizaþiilor.

Se poate afirma cu certitudine cã 
prima parte a cãrþii este un elogiu adus 
lui Rudolf Otto, şi al sãu concept de 
“numenos”, pentru a desemna partea 
propriu-zis religioasã a sacrului.

Conform acestuia, sacrul rãmâne 
un obiect de mister, iar “numinosul” 
poate fi sesizat doar în sufletul omului, 
fãrã a putea fi definit în mod raþional. 
Trecând peste barierele complexe ale 
termenului, se observã la Otto, reflecþia 
asupra sentimentelor pe care le poate 
resimþi un credincios, sunt instituþiile 
diferitelor categorii ale numinosului, dar 

caracteristicile experienþei
numinosului le transferã 
asupra obiectului experi-
mentat, situaþie inacceptabilã 
din prisma cercetãrilor antro-
pologice, axate pe menþinerea 
unei specificaþii în cazul 
unor reacþii provenite din 
medii şi timpuri diferite.

Apariþia sacrului este 
favorizatã de manifestãri 
naturale, excepþionale; iar 
potrivit lui M. Eliade, “tot ceea 
ce este insolit, singular, nou, 

perfect sau monstruos devine un recipient 
pentru forþele magico-religioase”. Un 
loc aparte îl ocupã noaptea, încãrcatã 
întotdeauna de sacralitate, ce cunoaşte 
aportul obscuritãþii prin mascarea 
particularitãþilor, restituie fascinanta 
unitate a lumii. În acelaþi timp se face 
simþitã frica de a fi vãzut, fãrã a vedea, şi 
a fi “discreþia zgomotelor şi mişcãrilor”, 
preschimbate rapid în ”bestiar fantastic”.

J.J. Wunenburger înscrie în com-
plexitatea hierofaniilor, un „ceva“, pe 
care-l denumeşte „personajul sacru“, 
depistat în toatã istoria religiilor prin 
diferenþierea fiinþelor dotate cu o putere 
sacrã, care devine astfel un “martor în 
viaþã a prezenþei supranaturalului”. Un 
acest “ceva” intervine în organizarea 
colectivã a sacrului, intrând uneori în 
tipologia unor “mesia”, pentru a contura 
tendinþele unor grupuri sociale, doritoare 
de putere sau acþiune protestatarã.

Contururile sacrului fiind realizate, 
autorul trece în cel de-al II-lea capitol 
la schiþarea unei structuri, cu succes 
completate mai târziu de individualizarea 
funcþiilor acestuia.

“Limbajul simbolic” subcapitol a 
“Structurilor…” consemneazã esenþa 
acestuia oglinditã în unanimitate, prin 
îndeplinirea unor acte simbolice, acestea 
intrã în relaþie cu “cosmosul şi cu istoria, 
din care-şi extrage motivaþii pentru a se 
îndepãrta de simplele sale acþiuni vitale şi 
conduite adoptative”. Totodatã aceasta e 
privitã ca nefiind unicã, nici indepedentã, 

Jean-Jacques Wunenburger
 

Sacrul

Dacia
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ci integrându-se într-un sistem aparte de 
corespondenþe.

“Experienþa sacrului nu poate fi 
separatã de mitologia religioasã”, afirmã 
Wunenburger, şi continuã prin descrierea 
succintã ale unor practici religioase: 
animatismul, totemismul, animismul, 
manismul şi a formelor de înþelegere 
religioasã: politeismul şi monoteismul; 
schiþând astfel în 4-5 pagini “sinteza” 
religiilor. Pentru o cercetare mai 
amãnunþitã fiind binevenitã şi necesarã 
lucrarea lui M. Eliade “Tratat de istoria 
religiilor”, în acest mod studiul nefiind 
grevat de necunoaşterea informaþiilor.

Jocul în simbolismul sacralitãþii ocupã 
un loc “necesar”, deoarece are menirea 
de a “organiza secvenþele” gestuale prin 
înlãnþuiri de naturã simbolicã pentru 
a da o expresie colectivã sacrului, prin 
diversele sale forme de exprimare şi 
analizã psihosomaticã a ancestralului, cât 
şi a reprezentãrilor moderne actuale.

Încadrarea spaþio-temporalã a sacrului 
pare a fi ieşitã din tiparele “obişnuitului”, 
numai aici sacralitatea pare a sparge toate 
limitele, pentru cã oriunde aceasta e 
prezentã, limitarea e complet diferitã, şi 
aruncatã în braþele “întâmplãrii”, pentru 
a fi suspectatã mai târziu în modernitate 
de prea multã rigurozitate.

Privind retrospectiv societatea şi 
analizând trãsãsturile culturale ale 
acesteia, Wunenburger, reliefeazã 
tehnicile, arta şi limbajul acestora 
într-o strânsã corelaþie cu implicaþiile şi 
particularitãþilor sacralizãrii într-o lume a 
marasmelor politice şi sociale, manipulate 
prin apelul la rãdãcinile ascunse ale 
acestuia în psihologia colectivã. Tratarea 
acestora este posibilã datoritã prezenþei 
şi acþiunii claselor sacerdotale şi politice, 
ca reprezentanþi ai puterii spirituale şi a 
celei pãmânteşti, în multe situaþii aflate în 
strânsã legãturã.

Sacrul poate fi privit ca o revelaþie 
efectivã supraumanã, constituindu-se 
de pe poziþii teofonice; pentru ca dupã 
aceea sã intervinã poziþia antropomorficã, 

aceea a unei iluzii religioase; iar în final 
sã se constituie ca o entitate intermediarã, 
situatã la limitele obiectivului şi 
subiectivului, ca o privire hermeneuticã, 
asemeni unei bãrci pe un ocean, asaltate 
de intemperiile sorþii.

Desacralizarea, subiect interesant 
dezbãtut de Wunenburger în ultimul 
capitol “Metamorfozele sacrului”, este 
vãzut ca un proces în care a intrat 
societatea occidentalã dupã secolul al 
XVIII-lea, prin prisma a trei esichere:
a.)  a unei interpretãri pesimiste, care 

deplânge criza modernitãþii,
b.)  a unei viziuni progresiste, o 

emancipare a umanitãþii de sub 
rigorile transcedenþei,

c.)  o interpretare socio-structuralã, ca 
simple deplasãri, ieşite din tipare.

Interesant de remarcat este 
accepþiunea secularizãrii, consideratã ca 
însãşi o nouã religie a lumii şi a puterii, 
sau respingerea unei desacralizãri totale, 
prin formularea lui Eliade care preferã sã 
vorbeascã de o „camuflare a sacrului în 
profan”.

Funcþia culturalã a sacrului şi-a gãsit 
în zorii epocii moderne un reprezentant, 
naþiunea, care dã naştere unor ataşamente 
idolatre, arhetipale.

Concluzia la care ajunge Wunenburger 
este cã “sacrul rãmâne prezent în 
centrul fiinþei umane, fiindu-i în 
acelaşi timp strãin”, înscriindu-se în 
linia subiectelor necunoscute omului, 
dar ca o realitate incomensurabilã a 
necunoaşterii psihicului uman.

Semnificaþiile aserþiunii lui 
Wunenburger, sunt introduse prin prisma 
filosofiei în antropologie, fãcând prin 
aceasta un handicap pentru cititorul 
neavizat. Cu toate acestea este de apreciat 
includerea modernismului în studierea 
sacrului, ceea ce denotã o reflecþie asupra 
lumii moderne şi un studiu a acestuia, 
departe de limitele impuse de religiile 
tradiþionale.

Octavian BERCI 

***
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Claude Rivière, Socio-antropologia 
religiilor, Iaşi, Edit. Polirom, 2000, 208 p.

Claude Rivière este profesor de 
antropologie la Sorbona, iar pânã în 
prezent este autorul a numeroase cãrþi 
dintre care se remarcã: “Anthropologie 
religieuse des Eve du Tago“ (1981) şi “Les 
Pretes proformes” (1995).

Lucrarea de faþã, 
“Socio-antropologia religii-
lor“ este structuratã pe 
parcursul a cinci pãrþi, 
pornind de la definirea 
antropologiei şi încheind cu 
dinamicile religioase actuale 
(contemporane).

Bineînþeles cã lucrarea 
acestuia nu iese din tiparele 
impuse antropologiei, în 
acest mod observându-se 
o preocupare de început, 
tratarea unei pãrþi indi-
solubile de structura antropologicã 
şi anume religia. Tot pe aceeaşi linie 
se înscrie încercarea de explicare şi 
comparare a termenului de “religie“, a 
evoluþiilor acestuia de-a lungul secolelor 
şi finisarea sa de cãtre diversele civilizaþii.

În concepþia lui Rivière, religia 
are ca obiect puterile, prin acestea 
înþelegând: Dumnezeu, demon şi mediile 
sacre, pietre, copaci, în care se ascund 
forþe. Pentru acesta subiectul e omul 
sacru (preot, sfânt), dar şi comunitatea 
culturalã (biserica, secta), la care se 
adaugã elementele spirituale din om, 
suflet, umbre.

Pentru autor, religia este vãzutã ca o 
împlinire de o serie de funcþii: explicativã, 
organizatoricã, securizantã, integrativã. 
Tot acesta reliefeazã elementul motor al 
credinþei, care în opinia sa e de ordin 
afectiv, altfel nu s-ar explica „risipirea 
neliniştii şi ataşamentul care ne-a 
socializat într-o anume religie.”

Sacrul îşi face simþitã prezenþa prin 
conturarea celor trei dimensiuni ale sale:
a.)  teocentricã – în care zeul ocupã locul 

central,

b.)  cosmocentricã – cu predilecþie pe 
natura celestã sau teluricã,

c.)  antropocentricã – în care locul prim îl 
ocupã omul.

Lectura la o primã vedere pare a fi 
lejerã. Deoarece perspicacitatea autorului, 
l-a determinat la o împãrþire tematicã 

şi punctualã a lucrãrii, în 
acest mod cititorul putând 
descoperi cu uşurinþã 
pasajele care ar putea sã-i 
lumineze interesul.

Privirea de ansamblu 
asupra esenþelor antropolo-
gice fiind conturatã, autorul 
îşi continuã demersul prin 
prezentarea unor conglo-
merate ale religiilor primitive. 
În cadrul acestorase disting: 
naturismul, fetişismul, animis-
mul, manismul; cât şi a unor 
noþiuni: totem, tabu. Alãturi 

de acestea se înscrie termenul de „mana” 
mai puþin cunoscut publicului larg. Prin 
aceasta se înþelege o „forþã impersonalã şi 
supranaturalã, constatatã în mod empiric 
într-o acþiune eficace, în ceva important 
sau neobişnuit şi care stârneşte uimire, 
groazã sau admiraþie”.

În capitolul trei al primei pãrþi, C. Rivière, 
realizeazã o necesarã introspecþie în 
istoria studierii antropologiei. La loc de 
cinste se aflã prima creaþie care a adus în 
sfera ştiinþificului, dezbaterile şi studiile 
antropologice, semnând într-un fel actul 
de naştere al acesteia, “Creanga de aur” 
redactatã de James Frazer în 1890. Ca 
orice lucrare de început, aceasta are o 
serie de lacune, dar aportul principal 
îl constituie originalitatea subiectului, 
în acest mod, “monumentul lui Frazer 
dãinuie, asemenea frumuseþii ruinelor”.

Din multitudinea cercetãrilor care 
s-au aplecat cu sârg asupra studiului 
antropologic, C. Rivière identificã nume 
de marcã ale acestui domeniu, pe drept 
cuvânt controversat. În acest mod, 
locuri principale şi-au gãsit Durkheim, 
cãruia religia îi apãrea ca fiind “apoteoza 

Claude Rivière

Socio-antropologia 
religiilor

Polirom



178

societãþii prin sacralizarea valorilor, 
sentimentelor, viziunilor despre lume”; 
sau Max Weber, care îşi construieşte 
“sociologia religiilor în corelaþie cu tipul 
de organizare socialã în care se se dezvoltã 
religia studiatã şi pune în valoare relaþia 
dintre religios, politic şi economic.”

Mergând pe aceeaşi linie sunt 
individualizaþi alþi trei mari antropologi 
sau istorici ai religiilor: Claude Levi 
Strauss, care a arãtat cã “simbolurile se 
definesc prin locul pe care-l ocupã într-o 
structurã miticã”; Georges Dumézil cu ale 
sale comparaþii între miturile, epopeile şi 
riturile indoeuropene: şi Mircea Eliade, 
realizator al celei mai bune enciclopedii 
a religiilor de pânã acum.

Analiza antropologicã merge 
mai departe prin marcarea lecturilor 
fundamentale ale miturilor în diverse 
planuri:
a.)  plan narativ,
b.)  plan cognitiv,
c.) plan simbolic (semnificaþiile acestuia),
d.)  plan religios,
e.)  plan socio-cultural funcþionalitatea 

mitului ca explicaþie a constituirii 
unei societãþi.

Demersul cercetãtorului obligã 
autorul la dezbaterea problemei 
credinþelor religioase, în acest mod cu 
aplicare profundã asupra formelor şi 
conþinuturilor. Pentru un antropolog, 
credinþa este un fapt, dar obiectul 
acesteia þine de imaginar, iar studiul 
asupra religiilor scoate în evidenþã 
particularismul fiecãrui culturi şi 
civilizaþii care şi-au pus amprenta asupra 
dezvoltãrii şi canalizãrii confesionale ale 
unei populaþii.

Pe lângã aceste analize se contureazã 
interesul pentru practica religioasã, 
prin acestea înþelegând ritul, care 
pentru început este analizat din punct 
de vedere al originii şi semnificaþiilor 
multiculturale.

Claude Rivière, ataşat vocaþiei sale 
profesionale, propune cititorului un 
anumit şablon pentru studierea ritului, 

acesta urmând a fi încadrat ca “secvenþã 
temporalã de acþiuni”, “ansamblu de 
roluri”, “de mijloace subordonate unor 
scopuri” sau ca “sisteme de comunicare”. 
Asemenea lui Jean Jaques Wunenburger, 
acesta sublinieazã anumite funcþii: 
de mediere şi pedagogicã, integrativã, 
ordonatoare, securizantã sau dinamogenã.

Susþinând aceastã tezã, autorul 
întreprinde un studiu analist asupra 
ritului, clasificându-l dupã temporalitatea 
la care se adreseazã: naştere sau moarte 
sau alte evenimente ce se succed în 
curgerea inexorabilã a timpului cu spicuiri 
din diverse culturi. Parte integrativã a 
acestora sunt cultele de posedare în care 
este necesar sã se facã distincþia între 
“adorcism” (sosirea unui suflet nou, 
benefic) şi “exorcism” (operaþiunea de 
alungare a unui spirit malefic dintr-o 
fiinþã).

Tratând în câteva pagini aspecte 
ale magiei, autorul trece rapid la 
tratarea vrãjitoriei realizând în linii mari 
contururile acestei societãþi care serveşte 
drept þap ispãşitor, prin care colectivitatea 
se elibereazã de anumite psihopatii 
frecvente în societãþile aflate în crizã.

De la identificarea acestora şi pânã 
la pedepsire nu e decât un pas, lucru 
consemnat de istoria proceselor de 
vrãjitorie, considerate ca situaþii fericite, 
în alte cazuri acuzaþii fiind linşaþi.

Alãturi de vrãjitorie, Rivière aduce în 
discuþie şamanismul, începând prezentarea 
acestuia prin originea puterilor sale: 
extaz sau ascensiune şi continuând cu 
descrierea societãþii acestuia, a sufletelor şi 
spiritelor ajutãtoare, precum şi actualitatea 
subiectului.

Într-o societate cu puternice 
diferenþieri sociale existã conþinuturi 
religioase care deosebesc un grup de altul: 
religia popularã şi religia clerului, în acest 
mod fiecare grup cautã sã se deosebeascã 
de celelalte, creindu-şi simboluri aparte. 
Pe aceastã linie se înscrie întoarcerea 
Occidentului descumpãnit cãtre un 
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Orient mitificat, probabil în cãutarea unei 
“cãi a adevãrului şi vieþii”.

O criticã principalã care s-ar putea 
aduce cãrþii, este modul în care aceasta a 
fost realizatã, ca o privire de suprafaþã a 
tot ceea ce a fost pomenit anterior. Astfel, 
demersul analitic suferã din prisma 
informaþiei, prezentatã doar în termeni 
generali cititorului.

Deşi nu formuleazã explicit unele 
concluzii, cartea are meritul de a deschide 
interesul, canalizând spre nevoia de 
cunoaştere amãnunþitã, a fiecãrui individ 
în parte şi de a invita la reflecþia personalã.

Octavian BERCI 

Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan 
Naumović (Eds.), Between the Archives 
and the Field: A Dialogue on Historical 
Anthropology of the Balkans, Belgrad-
Graz, 1999, 276 p.

Volumul este o culegere de studii 
ce au fost prezentate la Colocviul de 
antropologie istoricã desfãşurat la Belgrad 
în 1-2 octombrie 1996. Deşi 
se referã la Balcani ca zonã 
exclusivã de cercetare, 
studiile fac referire doar la 
fosta Iugoslavie .

Prima remarcã pe care 
trebuie s-o fac este cã acest 
volum realizeazã ceea ce 
demult n-am mai întâlnit în 
mediile noastre academice, 
şi anume: o dezbatere extrem 
de serioasã şi, lucru foarte 
important, onestã pe o 
problematicã ce la noi încã 
stârneşte un fel de reþinere.

Materialele sunt organizate pe cinci 
secþiuni: Antropologia istoricã: un nou 
dialog al unor vechi parteneri, Sex-gen-
familie-viaþa zilnicã, Sate-mentalitãþi-
tradiþii, Tonuri polemice şi În loc de 
concluzie.

Prima secþiune trateazã teoria 
problematicii volumului: cum a apãrut 
antropologia istoricã, cum s-a delimitat de 
celelate ştiinþe sociale, cum s-a dezvoltat 
aceastã ştiinþã în Germania, influenþa 
mediului academic german asupra celui 
austriac, şi care sunt metodele folosite: 
cercetarea de teren şi apoi cuantificarea 

materialului relevant (în cazul studiului 
respectiv se vorbeşte despre cuantificarea 
materialului relevant pentru istoria 
familiei, pentru cã acesta a fost primul 
mare subiect tratat din perspectiva 
antropologiei istorice).

Cea de a doua secþiune cuprinde 
materiale pe care le-am putea considera ca 
fãcând referire la nivelul cel mai aproape 

de individ, viaþa intimã, de 
familie etc. N-am sã supun 
discuþiei toate studiile, ci 
doar pe cele care mie (iatã 
subiectivitatea cercetãtorului 
în acþiune) mi-au plãcut 
mai mult. Aceastã alegere 
este totuşi motivatã de 
metodologia şi tema aplicate 
în studiile respective. 
Unul dintre acestea este 
cel referitor la tobelija, 
(„Tobelija” – al treilea sex 
în Balcani. Secolele XIX şi 
XX) femeia-bãrbat; de fapt 

referirea se face la un fenomen etnografic: 
transformarea din punct de vedere social 
a unei fete/femei în bãrbat, mai precis 
în fiu al unei familii. Sunt cinci situaþii 
generatoare de tobelija: prima ar fi cea 
în care familia are doar moştenitori 
de sex feminin, a doua ar fi cea în care 
din motive clare pentru comunitatea 
respectivã „fiul” nu are voie sã pãrãseascã 
gospodãria pãrinteascã şi astfel sã aibã o 
viaþã socialã în acea comunitate, a treia 
este când fiul nu are încã vârsta cerutã, a 
patra – atunci când fetele rup logodna, şi 
în fine, ultima se referã la femeile divorþate 

***
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şi care jurã cã nu se vor remãrita. Din 
punct de vedere geografic fenomenul este 
localizat în Muntenegru, Herþegovina, 
Kosovo, Metohija şi nordul Albaniei. 
Existau şi cazuri de bãrbaþi tobelija, 
adicã bãrbaþi care jurau sã renunþe la 
privilegiile masculine şi sã aibã astfel 
un statut mai apropiat de cel al femeilor. 
Cercetarea se bazeazã pe materiale din 
a doua jumãtate a secolului al XIX-lea 
şi prima jumãtate a secolului al XX-lea; 
se fac referiri la matriarhat, la regulile 
patriarhale, se vorbeşte chiar despre “al 
treilea sex”, toate duc însã la concluzia cã 
dincolo de exotismul practicii o imagine 
relevantã a obiceiului respectiv şi deci şi 
a construcþiei sociale a categoriei de gen 
nu se poate obþine. Prejudecãþile legate 
de gen ale celor ce studiazã astfel de 
fenomene sunt şi ele o parte din cauzele 
acestui minus al cercetãrii.

Un alt studiu pe care aş dori sã-l 
menþionez este cel referitor la famiile de 
refugiaþi ruşi în Iugoslavia (Instabilitate 
şi infertilitate – familie şi relaþii maritale 
la refugiaþii ruşi în Iugoslavia). Unul din 
motive ar fi cã subiectul este inedit. E 
adevãrat cã România nu este o þarã de 
imigraþie, totuşi imigranþi, familii de 
imigranþi, mici comunitãþi de imigranþi 
trebuie sã existe şi la noi. Ar fi extraordinar 
sã vedem şi studii despre aceştia/acestea. 
Un astfel de demers ar oferi, la fel ca şi 
cercetãrile minoritãþilor, o altã perspectivã 
asupra culturii dominante. Studiul se 
referã la imigranþii ruşi de dupã rãzboiul 
civil din Rusia (1918-1920) care înainte de 
rãzboi erau în numãr de 25.000 şi acesta 
reprezenta deja un numãr mic faþã de cel 
de dupã 1920. Împãrþit pe trei subcapitole: 
grup, familie, mariaj, studiul face uz atât 
de metodele cantitative cât şi de cele 
calitative pentru a oferi o imagine cât 
mai cuprinzãtoare a situaþiei individului 
şi a familiei ruse în þara de imigraþie. 
Astfel, aflãm cã se produce o schimbare 
de statut social – ruşii aveau un statut 
social superior în þara de origine faþã de 
cel din Iugoslavia, o schimbare în plan 
familial, erau mai puþine femei refugiate 

şi astfel asimilarea ruşilor se produce mai 
uşor prin apariþia familiilor mixte, existau 
diferenþe de religie, percepþie a spaþiului, 
femeile ruse erau mai emancipate decât 
cele iugoslave etc. În ceea ce priveşte 
relaþia maritalã autorul vorbeşte despre 
rata mare a divorþurilor – pentru care 
blamatã este emanciparea femeilor ruse, 
rata extrem de scãzutã a naşterilor în 
familiile de imigranþi comparativ cu cea 
a localnicilor. Cauza acestei “instabilitãþi 
şi infertilitãþi” a familiei ruse imigrante 
stã, în concluzia autorului (şi nu numai), 
în lipsa totalã de perspective precum şi a 
altor factori sociali, într-o viaþã nesigurã 
şi dezordonatã. 

În ceea ce priveşte secþiunea 
privitoare la mentalitãþi, sate, tradiþii, 
interesante sunt douã studii. Unul este 
cel ce trateazã atât satul cât şi oraşul 
în Iugoslavia, celãlalt propune o temã 
extrem de interesantã dar şi de actualã 
şi chiar incendiarã, utilizarea tradiþiei în 
scopuri politice.

Studiul privitor la situaþia satelor 
şi oraşelor (Satul şi oraşul în societatea 
iugoslavã) se vrea o sintezã a acestei 
probleme pe tot parcursul secolului 
al XX-lea. Se face o punere în context 
din punct de vedere, geografic, politic, 
iar autorul vorbeşte despre un „spaþiu 
dezorganizat şi neglijat din punct 
de vedere economic, tãiat de bariere 
economice”. Ideea principalã este cã nu 
se poate vorbi despre un spaþiu omogen, 
despre o economie de piaþã sau chiar 
despre o tradiþie naþionalã sau iugoslavã. 
În aceste condiþii dezvoltarea s-a produs 
mai greu. Oraşele care au apãrut aveau 
standarde de trai sub cele urbane, însã 
îndeplineau cât de cât funcþia de „nod 
de legãturã” lucru care nu se întâmpla în 
cazul satelor ce rãmâneau practic izolate, 
în condiþiile unui sistem de drumuri şi 
cãi ferate nedezvoltat şi distrus în parte 
de rãzboi. Din punct de vedere cultural, 
aceeaşi situaþie: punctul de întâlnire a 
trei culturi, central-europeanã, bizantinã, 
turcã. Din punct de vedere religios, un 
amestec de catolicism, ortodoxism şi 
islamism, totuşi oraşele sunt cele care au 
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o populaþie mai tolerantã, mai rezistentã 
în faþa unui conservatorism religios sau al 
tradiþiei.

O altã problemã este educaþia, iar aici 
disproporþia este şi ea evidentã, procentul 
de analfabetism în anul 1921 era de 
51.5%. O disproporþie imensã era între 
sat şi oraş – cel mai dezvoltat fiind oraşul 
Belgrad, unde rata alfabetismului era de 
90 % în vreme ce pentru zona ruralã nu 
ni se oferã nici un fel de cifre – şi între 
bãrbaþi şi femei, evident pentru aceastã 
regiune (est-europeanã) în favoarea 
bãrbatului. Alte aspecte discutate sunt: 
cel privitor la hranã, care este ceva mai 
bunã în cazul orãşenilor, şi în strânsã 
legãturã cu aceasta dar şi cu igiena, cel 
al bolilor contagioase care erau foarte 
rãspândite. Mobilitatea era şi ea foarte 
scãzutã în general, mai ridicatã în special 
în zonele de munte unde posibilitãþile 
economice erau practic infime. În finalul 
studiului autorul vorbeşte despre creaþia 
deopotrivã a satului şi oraşului: „omul 
jumãtate þãran, jumãtate orãşan”, cel care 
urbanizeazã satul şi ruralizeazã oraşul. 
Interesantã idee dacã ne gândim cã exact 
acelaşi lucru s-a întâmplat şi la noi şi este 
încã foarte vizibil.

Ultimul studiu la care am sã 
fac referire este cel care studiazã 
„instrumentalizarea tradiþiei” (Tradiþie 
instrumentalizatã: retoricã tradiþionalistã, 
naþionalism şi tranziþie politicã în Serbia, 
1987-1990). Gãsesc acest studiu ca fiind 
extrem de interesant prin problematicã, 
cu atât mai mult cu cât, şi din pãcate 

trebuie sã mã repet, faptul expus îl putem 
recunoaşte şi în propria culturã: apelul 
la tradiþie pentru a obþine suport politic. 
Studiul este foarte lung şi debutezã cu o 
exemplificare „marginalã” spune autorul: 
capacul şi eticheta unei „beri de Crãciun” 
ce conþin elemente ce fac referire directã 
atât la sãrbãtoarea familiei, slava, cât şi la 
binecunoscuta sãrbãtoare a Crãciunului. 
Acesta este un caz de utilizare a tradiþiei 
în folosul economicului. Mai departe se 
face o incursiune în istorie şi utilizarea ei 
în prezent. Autorul prezintã şi o schemã 
a utilizãrii tradiþiei în cadrul mişcãrilor 
naþionale/naþionaliste, mergând pe patru 
coordonate: cei care nu deþin putere, 
cei care deþin puterea; utilizare în 
beneficiu general, utilizare în beneficiu 
personal, discutând în acelaşi timp care 
sunt combinaþiile ce rezultã din aceastã 
schemã. În încheierea acestui studiu, 
autorul prezintã pe de o parte care sunt 
condiþiile ce favorizeazã utilizarea 
tradiþiei în scopuri politice şi pe de 
altã parte care sunt principalele funcþii 
politice ale acestei utilizãri de cãtre 
partidele politice.

Volumul se încheie cu o secþiune de 
tonuri polemice în care studiul prezentat 
face un fel de istorie a ştiinþelor sociale, 
cum au apãrut cum s-au delimitat unele 
de altele etc., şi cu un studiu „în loc de 
concluzie” ce trateazã problematica 
antropologiei istorice pe un spaþiu dat: 
Balcanii, prezentând totodatã şi care sunt 
perspectivele unei astfel de cercetãri. 

Elena BÃRBULESCU 

Otilia Hedeşan, Folclorul. Ce facem cu el?, 
Editura Universitãþii de Vest, Timişoara, 
2001, 176 p.

Cartea Otiliei Hedeşan, trebuie s-o 
recunosc din capul locului, e lectura cea 
mai neobişnuitã de care am avut parte în 
ultima vreme, şi se constituie, în acelaşi 
timp, într-o surprizã de cea mai bunã 
calitate. 

Sã mã explic: lucrarea este în acelaşi 
timp publicare de material de teren 

şi reflecþie asupra textului etnografic, 
reflecþie a autorului dar şi a unor 
specialişti care cunoşteau textul. Mixate, 
toate acestea dau o combinaþie de succes. 

Textul în sine, materialul etnografic, 
reprezintã mai mult de jumãtate din 
substanþa cãrþii şi este transcrierea unei 
serii de interviuri realizate de Vasile 
Tudor Creþu în 1975 cu o informatoare de 
excepþie – „Baba Ruþa” – din Topolovãþu-
Mare, judeþul Timiş. Tematica interviului 
e, aş putea spune, clasicã, adicã încearcã 

***
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sã surprindã obiceiurile 
din ciclul vieþii, cu toate cã 
povestea vieþii babei Ruþa ar 
fi fost poate mai interesantã 
pentru noi. Autorul de altfel 
încearcã sã realizeze acest 
din urmã deziderat printr-un 
interviu cu nepotul Mariei 
Ionescu, alias baba Ruþa, 
reprodus şi el în carte. 

Alegerea textului este 
fericitã, şi aceasta din mai 
multe motive: este publicat 
interviul în întregime şi nu 
numai textele de literaturã 
popularã aşa cum suntem 
obişnuiþi din stufoasa bibliografie a 
lucrãrilor de folclor. Nu vreau sã spun 
cã acestea din urmã nu sunt utile, dar 
se mai poate face şi altceva, dovadã – 
lucrarea prezentatã; ca sã nu mai vorbesc 
de poveştile de viaþã care se remarcã 
prin absenþã. Apoi, ideea aceasta – o 
carte, un text, un informator – îmi pare 
fericitã pentru cã ne lipsesc aproape 
cu desãvârşire asemenea monografii de 
informator.

Cum spuneam mai sus, interviul se 
axeazã pe obiceiurile din ciclul vieþii: 
naştere, nuntã şi înmormântare, dar 
calitatea excelentã a informatorului 
transformã aceste subiecte în pretexte 
pentru o paletã mult mai largã de 
informaþii. Nu cred cã existã cercetãtor 
al culturii þãrãneşti care sã nu gãseascã în 
acest text lucruri interesante. Din aproape 
în aproape şi graþie cercetãtorului care 
are abilitatea de a nu întrerupe şirul 
asocierilor ne trezim cu informaþii despre 
înrudire, de exemplu despre atât de puþin 
cercetata moaşã de neam: „Moaşa de 
neam, aia pe urm-o venit, dupã ce... O 
luat-o o bãtrânã, poate din casã, bunica ei, 
o’ mama ei, o’ care-o putut şi atunci când 
o venit moaşa, baba de buric îi ziceau, 
aia o venit şi i-o tãiat buricu şi l-o legat 
mai sus” (p. 17) sau despre interdicþia 
cãsãtoriei între rude cu trimitere cãtre 
reprezentãrile fecundaþiei: „’Pã’ omu-i 
sãmânþa! Mama-i pãmântu! Ş-atuncea 

din sãmânþã n-o fost voie, 
cã n-o fost copiii buni: or 
fost muþi, orbi, bolânzi. Din 
sãmânþã n-o fost voie” (p. 21).

Cum spuneam undeva 
mai sus, în cãutarea biografiei 
Mariei Ionescu, autorul 
se opreşte la Timişoara la 
nepotul acesteia – Constantin 
Ionescu, iar interviul realizat 
cu acesta ne dezvãluie o altã 
babã Ruþa, cu o brumã de 
şcoalã – „şase clase şi trei 
de repetiþie” şi cu o tinereþe 
aventuroasã şi misterioasã: 
un personaj extraordinar al 

acestei lumi rurale de început de secol XX.
Fãrã nici o îndoialã baba Ruþa este 

un personaj de excepþie în comunitatea 
sa. Totul ne conduce cãtre aceastã 
concluzie: biografia atipicã, har în ale 
povestitului, statutul în comunitate. 
Este genul acela de informator care îl 
face pe cercetãtor sã aibã sentimentul cã 
a descoperit o comoarã şi care transformã 
cercetarea de teren într-o continuã 
încântare. În fiecare comunitate existã 
asemenea oameni şi cine a fãcut cercetare 
de teren nu se poate sã nu-i fi întâlnit: 
o babã Ruþa în Topolovãþu-Mare, o lele 
Mãriucã în Râşca, o Giuroaicã în Corlãþel, 
etc. De multe ori greşim trecând mult 
prea uşor pe lângã ei neacordându-le 
importanþa pe care o meritã; sunt oameni 
la care te poþi întoarce la infinit şi cu 
care nu ai terminat niciodatã de povestit. 
Sunt oameni care meritã mai mult decât 
un numãr de înregistrare într-o arhivã de 
folclor şi despre care ar trebui sã scriem 
cãrþi aşa cum face Otilia Hedeşan.

Partea a doua a lucrãrii constã în 
reflecþiile a şase specialişti pe marginea 
textului, realizate din perspective 
diferite. Ideea este bunã pentru cã oferã 
şase „chei” prin care poate fi citit textul 
şi aş putea spune cã acest set de abordãri 
are chiar o valoare metodologicã oferind 
un bun exemplu de interpretare a unui 
textului folcloric.
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Întreaga lucrare se vrea un rãspuns 
la întrebarea din titlu: „Folclorul. Ce 
facem cu el?” Rãspunsul ni-l oferã însuşi 
autorul cu tristeþea celui care nu poate 
face mai mult: „Tot ce pot realiza este sã 
decupez câte ceva şi sã fac ca acel ceva sã 
ajungã înaintea publicului şi sã-l conving 

despre valoarea informaþiilor conservate” 
(p. 12).

Nu pot încheia fãrã sã remarc 
excelenta prezentare graficã şi realizare 
editorialã care face cinste Editurii 
Universitãþii de Vest. 

Constantin BÃRBULESCU

Everyday Violence in Britain, 1850-
1950. Gender and Class, edited by Shani 
D’Cruze, Longman, London, 2000

Secolul XX s-a încheiat fiind 
marcat la toate nivelurile de violenþã, 
ceea ce i-a îndreptãþit pe specialişti sã 
stãruie în eforturile lor de reconstituire 
a semnificaþiilor şi a contextelor socio-
culturale, precum şi tehnicilor violenþei 
de-a lungul timpului. Volumul de 
faþã reuneşte mai multe 
studii a cãror constantã 
este datã de faptul cã îşi 
concentreazã atenþia asupra 
violenþei interpersonale, 
respectiv cea exercitatã de 
cãtre una (sau mai multe 
persoane) asupra unei 
(unor) persoane. Deşi unele 
dintre aceste violenþe erau 
pãrþi constitutive ale unor 
manifestãri infracþionale 
(furturi, crime etc.), s-a 
pus accentul pe violenþa 
de zi cu zi, pe violenþa ce-l 
scoate pe om din viaþa cotidianã, rutinã 
şi relaþii sociale normale. Aceasta a 
însemnat o mare varietate de manifestãri 
comportamentale, de la violenþa familialã 
la agresiunile gãştilor de tineri, de la 
infanticid la viol şi abuz sexual.

Volumul este structurat în 3 pãrþi 
tematice. În prima secþiune, autorii 
(istorici, sociologi, jurişti) studiazã 
diferite forme de violenþã din societatea 
britanicã din perioada enunþatã în 
titlu. Anna Clark rezumã unele dintre 
constatãrile despre interacþiunea dintre 
public şi privat şi relaþile dintre clasã 

şi gen în violenþa domesticã din secolul 
al XIX-lea. John Archer investigheazã 
formele variate în care oamenii secolului 
al XIX-lea s-au gãsit ei înşişi în postura 
de a perpetua sau a fi victimele violenþei. 
Meg Arnot discutã despre cum era vãzut 
infanticidul în epoca victorianã, Andrew 
Davis examineazã temerile dar şi teama 
exercitatã de bandele de tineri gangsteri în 
Manchester. A doua secþiune exploreazã 
problema controlului violenþei de cãtre 

instituþiile publice, îndeosebi 
prin legislaþie şi presã. 
Kim Stevenson şi Joanne 
Jones utilizeazã ziarele din 
secolul al XIX-lea pentru a 
examina tratarea violenþei 
sexuale de cãtre legislaþia 
timpului. A treia secþiune 
revizuieşte reprezentãrile 
populare ale violenþei prin 
abordãri interdisciplinare. 
Cat Euler analizeazã modul 
în care activistele feminine 
au expus violenþa împotriva 
femeilor în dezbaterile 

publice. Judith Rowbotham examineazã 
reprezentãrile discriminatorii ale 
violenþei interpersonale în literatura de 
larg consum, de masã.

Atenþia mai tuturor studiilor este 
axatã în special pe violenþa clasei 
muncitoare care era consideratã o mare 
problemã socialã datoritã caracterului 
ei evident pentru contemporani şi a 
numeroaselor cazuri ce apãreau. Multe 
studii din volum amendeazã poziþiile 
exprimate în diverse lucrãri sociologice 
şi istorice de stânga din anii ’70, care 
încercaserã sã prezinte violenþa clasei 

Everyday Violence
in Britain
1850-1950
Gender and Class

Longman
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muncitoare drept o formã de rezistenþã 
a acesteia împotriva încercãrilor 
statului de a controla şi modela 
comportamentul clasei muncitoare în 
interesul hegemoniei elitei şi a clasei de 
mijloc. Interpretãrile mai recente asupra 
violenþei încearcã sã acrediteze ideea cã 
mulþimea, clasa muncitoare cu precãdere 
din mediile urbane, şi-a regulat ea însãşi 
comportamentul şi moralitatea, utilizând 
instanþele de judecatã doar în scopul 
satisfacerii propriilor þeluri. Feministele 
au arãtat cã violenþa din comunitãþile 
clasei muncitoare a fost deseori o cale 
prin care bãrbaþii şi-au exercitat puterea 
asupra femeilor, dupã cum violenþa a fost 
utilizatã adeseori ca o cale de manifestare 
a puterii asupra minoritãþilor rasiale, tot 
mai prezente în mediile muncitoreşti în 
secolul XX.

Studiile din volum reflectã înainte 
de toate anumite constante, continuitãþi 

în istoria şi istoriografia violenþei 
interpersonale din societatea britanicã a 
secolelor XIX-XX. Concluzia generalã a 
volumului este cã pe parcursul secolului 
al XIX-lea se poate sesiza o creştere a 
„statului poliþienesc”, mai ales dupã 
1870, odatã cu accelerarea birocratizãrii 
şi a interacþiunii statului cu autoritãþile 
locale şi cu agenþiile neguvernamentale. 
Acestea toate au mãrit supravegherea 
„pasiunilor neîngrãdite” din rândul 
clasei muncitoare, au trasat limite clare 
între dezordine şi ordine, între blamabil 
şi respectabil. Violenþa de zi cu zi a 
stimulat interesul tuturor factorilor de 
putere şi autoritate pentru manifestãrile 
asociale, împingând violenþa cotidianã în 
prim planul legislaþiei şi a instanþelor de 
judecatã.

Ioan BOLOVAN

Georges Minois, Istoria sinuciderii: societatea 
occidentalã în faþa morþii voluntare, 
Humanitas, Bucureşti, 2002, 352 p.

Georges Minois, specialist în istoria 
mentalitãþilor religioase, propune o 
temã care a stârnit de-a lungul timpului 
ample discuþii: sinuciderea. 
Multã vreme un subiect tabu 
moartea voluntarã începe 
sã-i preocupe pe istoricii 
mentalitãþilor destul de 
târziu. Lipsa ei din marile 
studii dedicate morþii a 
fost cauzatã, dupã cum 
precizeazã însuşi autorul, 
în primul rând din motive 
documentare. Consideratã o 
crimã, sinuciderea a fost cel 
mai adesea condamnatã, rare 
fiind ocaziile în care a fost 
aclamatã ca act de eroism.

Studiul de faþã se opreşte 
cu precãdere asupra secolelor XVI-XVIII 
pentru cã “este vorba de o perioadã 
privilegiatã în privinþa meditaþiei asupra 
morþii voluntare” (p.8). Structuratã 

în trei pãrþi, corespunzãtoare fiecare 
unei epoci, lucrarea oferã o excelentã 
imagine a morþii voluntare şi a modului 
cum a fost ea perceputã la nivelul 
mentalitãþii perioadelor respective. 
Începându-şi dezbaterea cu Evul Mediu, 
când sinuciderea era privitã ca ispitã 

diavoleascã, autorul va 
insista asupra Renaşterii şi a 
secolului luminilor, care aduc 
o schimbare în interpretarea 
actului suicidar. Puternic 
impregnatã de un catolicism 
omniprezent, societatea me-
dievalã condamnã moartea 
voluntarã pe care o defineşte 
ca un atentat împotriva ei 
înşişi, împotriva naturii şi 
împotriva lui Dumnezeu. 
Drept urmare ea va fi aspru 
sancþionatã prin suplicierea 
cadavrului şi confiscarea 

bunurilor. Paradoxal, literatura va elogia, 
ca de altfel în toate epocile, sinuciderile 
de tip altruist, respectiv cele din dragoste 
sau eroism. 

***
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Remarcabil este şi faptul cã de-a lungul 
istoriei suicidul va reflecta diferenþa 
dintre clase. Dacã în general oamenii 
simpli, care recurg la aceastã practicã, 
sunt stigmatizaþi, nobilii în general sunt 
absolviþi de procese. Încã din aceastã 
perioadã se statueazã şi doctrina oficialã 
a Bisericii catolice, care prin vocea 
Sfântului Augustin interzice suicidul de 
orice tip, deoarece “viaþa – afirmã el – este 
un dar sfânt al lui Dumnezeu”. 

Cu secolul XV, odatã cu recuperarea 
moştenirii antice, imaginea asupra morþii 
voluntare se schimbã treptat. Renaşterea 
timpurie va aduce cu sine ample discuþii 
despre problema libertãþii individului 
asupra propriei vieþi. Deşi nu este o 
schimbare totalã a mentalitãþii despre 
acest subiect, suicidul fiind considerat în 
continuare un act satanic, totuşi lumea 
începe sã-şi punã întrebãri de genul: 
“nu e admirabilã sinuciderea marilor 
personalitãþi ale Antichitãþii?”. Întrebarea 
formulatã de Shakespeare, prin vocea 
lui Hamlet, în 1600 “A fi sau a nu fi” va 
revoluþiona gândirea europeanã în aceastã 
chestiune. Exprimatã atât de direct prin 
Hamlet ispita sinuciderii este şi un semn 
al crizei, ce dominã continentul european 
între 1580-1620. Prezentã în toate 
mediile sinuciderea se banalizeazã în 
secolele XVI-XVII, datoritã în primul rând 
extinderii meditaþiei asupra ei în aceastã 
perioadã. De altfel sinuciderea teatralã şi 
literarã vor avea rolul unei terapii sociale, 
mai ales pentru elitele receptive la scris 
(p.121).

În faþa acestei atitudini tot mai 
favorabile morþii voluntare, promovatã 
de filosofi şi de literaþi, autoritãþile 
religioase şi civile încearcã sã dea un 
rãspuns categoric la întrebarea formulatã 
de Hamlet. Însã dorinþa teologilor se va 
dovedi utopicã, deoarece concluziile lor 
departe de a rezolva problema, prelungesc 
dezbaterile asupra ei.

Şi în secolul al XVII-lea ca de altfel şi 
în secolele precedente în spatele tuturor 
motivelor şi cauzelor ce justificau suicidul 
se afla Satana şi instrumentele sale: 

orgoliul, deznãdejdea, necredinþa. Acum 
însã îşi vor face treptat loc şi explicaþiile 
medicale, care susþin interpretarea de 
iresponsabilitate ceea ce va duce şi la o 
sensibilizare a juriştilor, stabilindu-se 
o distincþie între cazurile de sinucidere 
condamnabile şi cele pardonabile – ca 
nebunii şi nevoiaşii spre exemplu. 

Dupã perioada primei crize a 
conştiinþei europene 1580-1620, Biserica 
îşi va redefini poziþiile, adoptând un 
imobilism total. Practica reprimãrii 
sinuciderii va suferi excepþii în funcþie 
în primul rând de starea socialã. Interzisã 
poporului de rând moartea voluntarã 
este permisã, chiar şi iertatã nobilimii 
şi clerului. Aceastã poziþie care se 
perpetueazã vreme de mai multe secole, 
determinã întrebarea dacã dreptul la 
sinucidere e un privilegiu suplimentar al 
nobilimii? 

O timidã încercare de a schimba 
aceastã stare de lucruri va fi întreprinsã de 
Bisericã, care prin Conciliu de la Trento 
interzice duelul, refuzând înhumarea în 
loc sfinþit a celor care se dueleazã.

În ciuda tuturor mãsurilor de 
reprimare a suicidului adoptate de 
autoritãþile politice, juridice şi ecleziastice 
rata sinuciderilor se menþine constantã 
de-a lungul secolelor XVI-XVII. Cert este 
faptul cã în aceastã perioadã problema 
morþii voluntare devine un subiect de 
dezbatere în cercuri tot mai largi.

Începutul secolului al XVIII-lea va 
aduce pe scena europeanã în prim plan 
chestiunea sinuciderii, dezbaterea fiind 
animatã de apariþia statisticilor. Un 
exemplu elocvent în acest sens este cazul 
Angliei, unde pe fondul celei de-a doua 
crize a conştiinþei europene (1680-1720), 
dar şi a evoluþiei statisticii şi a presei 
se va impune mitul “maladiei engleze”. 
Perceputã ca o þarã a sinucigaşilor 
Anglia nu este un caz solitar, numãrul 
sinuciderilor crescând în aceastã perioadã 
pretutindeni. Faptul cã aici dezbaterile se 
poartã mai ales în presã face ca aceastã 
psihozã sã fie mai puternicã decât în 
Franþa spre exemplu, unde autoritãþile 
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încearcã pe orice cale sã suprime atât 
“flagelul” cât şi dezbaterile pe care le 
suscitã acesta.

Anii 1680-1720 vor aduce primele 
rãspunsuri la întrebarea formulatã cu un 
secol înainte: a fi sau a nu fi?. “Ceea ce 
unii încep sã cearã este dreptul de a alege 
– afirmã Georges Minois – dreptul de a 
rãspunde ei înşişi la întrebare. Aceastã 
libertate de alegere va constitui miezul 
secolului al XVIII-lea” (p.223).

În dezbaterile care vor deveni publice 
se vor afirma mai cu seamã filozofii, 
care nu de puþine ori vor fi acuzaþi de 
demoralizarea societãþii. Atitudinea fie 
pro fie contra a lui Montesquieu, Voltaire, 
Diderot, Helvetius şi alþii demonstreazã 
cel mai bine poziþiile nuanþate adoptate 
de filosofi. Meritul incontestabil al lor 
este cã prin scrieri şi polemici vor obþine 
scoaterea de sub incidenþa penalã a 
suicidului. 

Tot acum lucrãrile ştiinþifice din diferite 
domenii contribuie la deculpabilizarea 
actului suicidar, între cauzele acestuia fiind 
identificate: proasta funcþionare fiziologicã, 
excesele de pasiuni, melancolia. Filozofii 
au arãtat necesitatea de a analiza cauzele 
pur umane ale sinuciderii, prin intermediul 
medicinei, psihiatriei, psihologiei, 
sociologiei. 

Secolul al XVIII-lea va duce la 
secularizarea şi la banalizarea morþii 
voluntare, astfel încât aceasta deşi 
va fi consideratã un act nefast, nu va 
fi condamnatã juridic, realizându-se

scoaterea de sub incidenþa penalã, 
aproape pe întreg continentul european.

Dacã în veacurile XV-XVII era 
considerat o problemã strict de moralã 
bisericeascã, în secolul al XVIII-lea 
suicidul devine o problemã între individ 
şi societate. Sfârşitul de veac, dominat 
de revoluþia francezã, va readuce moda 
antichitãþii şi implicit cea a suicidului ca 
formã a libertãþii supreme.

Devenind treptat subiect de dezbatere 
publicã, suicidul va fi împins din
nou într-un colþ de umbrã în veacurile 
XIX-XX. Mai mult se va remarca o 
ostilitate crescândã faþã de acest subiect 
fiind anulat în parte ceea ce secolul al 
XVIII-lea elaborase. Este astfel impusã 
societãþii “datoria de a trãi”. 

În final Georges Minois explicã 
motivele pentru care a dezbãtut pe scurt 
chestiunea suicidului în secolele XIX şi 
XX: “problema de fond n-a avansat [în 
aceastã perioadã] şi nu va avansa atâta 
timp cât vom admite tacit, ca pe o evidenþã 
cã a trãi indiferent cu ce preþ valoreazã mai 
mult decât moartea” (p.343).

Dezbãtând un subiect asupra cãruia 
mult timp a fost lãsat un val de tãcere, 
cartea istoricului francez Georges Minois 
îndeamnã la reflexie şi la o reconsiderare 
a valorilor morale. Inserând opiniile unor 
personalitãþi care şi-au lãsat amprenta 
pe epoca lor, precum Shakespeare, 
Montesquieu, Voltaire, Goethe, şi 
alþii lectura cãrþii devine cu atât mai 
interesantã şi incitantã. 

Ioana Mihaela BONDA

Robert Darnton, Marele masacru al pisicii 
şi alte episoade din istoria culturalã a 
Franþei, Editura Polirom, Iaşi, 2000, 264 p.

Lucrarea aprofundeazã curente de 
gândire din Franþa secolului al XVIII-lea. 
Nu încearcã sã arate numai ce gândeau 
oamenii, ci şi cum gândeau. Ea îşi 
propune sã exploreze astfel de percepþii 

deloc familiare ale realitãþii, cercetând 
una câte una surprizele oferite de o 
juxtapunere neobişnuitã a unor texte: o 
versiune primitivã a basmului “Scufiþa 
Roşie”, o descriere bizarã a unui oraş, un 
dosar neobişnuit întocmit de cãtre un 
inspector de poliþie – documente care nu 
au menirea de a reprezenta mentalitãþile 
specifice secolului al XVIII-lea, ci de a ne 
oferi un mod de a le aborda.

***
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Capitolul 1 conþine 
o exegezã a folclorului 
familiar oricãrui locuitor al 
Franþei, ale cãrui personaje 
sunt þãranii. Basmul “Scufiþa 
Roşie” a fost interpretat de E. 
Framm ca o parabolã despre 
inconştientul colectiv în 
societatea primitivã şi l-a 
descifrat “fãrã dificultate”, 
interpretându-i “limbajul 
simbolic”. El sugereazã cã
povestea are ca subiect 
confruntarea unei adolescente 
cu sexualitatea adultã. Înþe-
lesul ascuns se reveleazã 
prin simbolism, dar simbolurile pe care 
le-a descoperit în versiunea folositã 
de el sunt bazate pe detalii care nu au 
existat în versiunile cunoscute de þãranii 
din secolele XVII–XVIII. Fromm şi alþi 
exegeþi psihanalişti nu s-au preocupat de 
transformãrile suferite de textul basmului 
pentru cã le parvenise exact versiunea 
de care aveau nevoie. Aceasta începe cu 
problema sexului la pubertate (scufiþa 
roşie, care nu existã în tradiþia oralã 
francezã) şi sfârşeşte cu triumful ego-ului 
(fata salvatã, care este de obicei devoratã 
în poveştile franceze) asupra id-ului 
(lupul, care nu este omorât în versiunile 
tradiþionale).

În ciuda elementelor fantastice 
ocazionale, poveştile rãmân esenþial 
legate de lumea ruralã şi fãrã sã predice 
sau sã scoatã morala în evidenþã, poveştile 
populare franþuzeşti demonstreazã cã 
lumea este un loc aspru şi primejdios. 

Povestitorii – þãrani nu considerau 
poveştile doar amuzante, înfricoşãtoare 
sau funcþionale ci le vedeau şi le prelucrau 
în maniera lor personalã, pentru ca 
alãturându-le, sã formeze o imagine a 
realitãþii şi sã arate ce reprezenta acea 
imagine pentru cei care îşi duceau viaþa 
pe treapta inferioarã a ordinii sociale. 
Ele nu se încheie cu o moralã şi nu 
opereazã cu abstracþiuni ci aratã cum

este construitã lumea şi cum 
poþi rãzbi în ea, ne învaþã cã 
lumea este fãcutã din victime 
şi escroci şi cã e mai bine sã 
fii escroc decât victimã. 

Capitolul 2 interpreteazã 
înþelepciunea unui grup de 
meşteşugari. În atelierul de 
tipãrit al lui Jacques Vincent 
a fost un teribil masacru de 
pisici. Viaþa de ucenic era 
grea pentru Jerome şi Levillé. 
Bucãtãreasa vindea pe 
ascuns resturile de mâncare 
şi le dãdea celor doi din 
mâncarea pisicilor pe care 

nevasta stãpânului le adora. 
Într-o noapte tinerii se hotãrãsc sã 

îndrepte aceastã stare de fapt şi dupã ce 
urlã şi miaunã mai multe nopþi la rând, cei 
doi soþi ajung la concluzia cã li s-a fãcut 
o vrajã şi poruncesc ucenicilor sã facã aşa 
încât sã scape de pisici. Aceştia dupã ce 
supun pisicile unor ritualuri, acestea sunt 
ucise prin spânzurare începând cu pisica 
stãpânei. 

Prima potenþialã explicaþie ar fi cã 
masacrul pisicilor a servit drept atac 
indirect asupra stãpânului şi soþiei sale. 
Însã torturarea animalelor, în special 
a pisicilor era genul de divertisment 
obişnuit la începutul Europei moderne. 
Aceasta deoarece pisicile evocau 
meşteşugul vrãjitoriei. În þipãtul unei 
pisici, omul din Vechiul Regim distingea 
mai multe lucruri: farmece, orgii, 
batjocurã de carnaval. 

Atacându-i pisica, lucrãtorii o siluesc 
simbolic pe stãpânã, aducând astfel 
suprema insultã stãpânului lor. Ucigând 
pisica, oamenii reuşesc sã pângãreascã 
cea mai de preþ comoarã a casei burgheze 
şi sã scape nepedepsiþi. În asta constã şi 
farmecul întâmplãrii: simbolurile mascau 
insulta atât cât ei sã scape cu faþa curatã. 

Capitolul 3 descrie semnificaþia vieþii 
urbane pentru un burghez de provincie. 
Este vorba despre o descriere a oraşului 
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Montpellier, redactatã în 1768 de un 
cetãþean anonim al urbei. În dorinþa sa de 
surprinde în întregime oraşul, el scrie în 
total 426 de pagini de manuscris în care se 
regãsesc orice adunare meşteşugãreascã, 
orice peduchier, orice câine vagabond din 
locul care pentru el reprezintã centrul 
universului.

Nu putem afla exact raþiunea pentru 
care a întreprins un proiect atât de vast. 
Se prea poate sã fi avut intenþia de a 
publica un fel de ghid.

Mai întâi prezintã oraşul Montpellier 
ca pe o procesiune a demnitarilor, apoi 
ca o structurã de stãri şi, în final, ca 
reprezentare a unui stil de viaþã. Cele trei 
versiuni se contrazic reciproc şi fiecare 
conþine contradicþii în interior – de aici şi 
caracterul fascinant al acestui document, 
pentru cã lipsa de consecvenþã creeazã 
imaginea proaspãtã a unei lumi care face 
eforturi sã se nascã.

Descrierea culturii urbane pune în 
luminã felul în care trãiau oamenii, dar la 
o privire mai atentã aceasta se dovedeşte 
a fi o apologie tendenþioasã a stilului de 
viaþã burghez.

Capitolul 4 prezintã lumea 
intelectualilor vãzutã prin prisma unui 
reprezentant al poliþiei – instituþie ce avea 
propriul ei mod de a vedea realitatea. 

În timp ce burghezul din Montpellier 
încerca sã-şi grupeze pe categorii 
concetãþenii, un ofiþer din poliþia 
parizianã analiza şi îndosaria informaþii 
despre o altã specie a animalului urban: 
intelectualul. Cei investigaþi sunt aşa 
de mulþi, încât dosarele întocmite de 
el constituie practic un recensãmânt 
al populaþiei literare din Paris. 
Dosarele faciliteazã schiþarea profilului 
intelectualului la apogeul Iluminismului. 
Întocmindu-şi rapoartele, d’Hémery însuşi 
devine scriitor. Ele dezvãluie deopotrivã 
sensibilitatea literarã şi meticulozitate 
birocraticã. Slujba lui d’Hémery, aşa cum 
o înþelegea el, implica protecþia regelui 
prin suprimarea a orice ar fi putut dãuna 

autoritãþii regale. Privind din punctul de 
vedere al poliþiei, care îi urmãrea pe cei 
asemenea lui Diderot, poþi vedea silueta 
vagã a intelectualului dobândind o formã 
perceptibilã, conturându-se ca o forþã ce 
nu putea fi ignoratã în Franþa la începutul 
epocii moderne. 

Ultimul capitol aratã cum desprin-
derea lui Rousseau de enciclopedişti 
a inaugurat un nou drum în gândire 
şi sentimente, schimbare care poate fi 
apreciatã recitindu-l pe Rousseau din 
perspectiva lectorilor sãi de atunci. 
Dosarul provine din arhivele de la 
Société Typographique de Neuchâtel, 
o importantã editurã elveþianã de cãrþi 
franþuzeşti în perioada prerevoluþionarã, 
şi se referã la Jean Ranson, un negustor 
din La Rochelle. El şi contemporanii 
sãi aparþineau unei categorii aparte de 
cititori, o specie apãrutã în secolul al 
XVIII-lea şi deja pe cale de dispariþie pe 
vremea lui Flaubert. Cititorii rousseanişti 
din Franþa prerevoluþionarã plonjau în 
texte cu o pasiune pe care cu greu ne-o 
putem imagina. 

Lãsând amprenta viziunii sale proprii 
asupra lumii pe viaþa de zi cu zi a lui 
Ranson, Rousseau îşi aratã puterea de 
a schimba vieþi. Iar Ranson, absorbind 
textele aşa cum Rousseau îl învãþase, 
este mãrturia noii relaþii dintre cititor 
şi cuvântul tipãrit. Scriitor şi cititor, 
împreunã au realizat o mutaþie în modul 
de comunicare, care trece mult dincolo 
de literaturã şi care îşi va lãsa amprenta 
pe mai multe generaþii de revoluþionari şi 
romantici. 

Alãturând pe Diderot şi Rousseau 
povestitorilor þãrani şi reprezentanþilor 
plebei rãzvrãtite, ucigaşi de pisici, s-a 
abandonat distincþia tradiþionalã dintre 
elitã şi cultura popularã şi s-a încercat 
sã se arate cã atât intelectualii, cât şi 
oamenii de rând se confruntau cu aceleaşi 
probleme.

Nicolae DUMITRANA

***
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Ruxandra Cesereanu, Panopticum. 
Tortura politicã în secolul XX, Institutul 
European, Iaşi, 2001.

Prin studiul despre “Tortura politicã în 
secolul XX” Ruxandra Cesereanu propune 
un subiect puþin dezbãtut în 
istoriografia noastrã şi care 
cautã sã se impunã: istoria 
violenþelor politice, în cadrul 
cãreia tortura, în multiplele 
ei forme ocupã un loc aparte. 

În introducere autoarea 
familiarizeazã cititorul cu 
tema propusã, definind şi 
descriind tortura. Astfel, 
Organizaþia Naþiunilor Unite 
în articolul 1 din Declaraþia 
de apãrare împotriva torturii 
o defineşte ca ”orice act 
prin care se provoacã în 
mod intenþionat o durere severã sau o 
suferinþã, fie aceasta fizicã sau mentalã, la 
instigarea unei autoritãþi oficiale, asupra 
unei persoane, cu scopul de a obþine de la 
aceasta sau de la alta fie o informaþie, fie o 
mãrturisire, de a o pedepsi pentru un act 
pe care l-a comis ori de a intimida pe ea ori 
pe alte persoane”. (p.13) Fãcând distincþie 
între tortura ocazionalã şi tortura 
sistematicã, autoarea subliniazã faptul 
cã s-a ocupat doar de a doua, deoarece, 
introdusã de inchiziþie, aceasta a fost 
reluatã de sistemele politice totalitare sau 
dictatoriale ale secolului XX. 

În capitolul I, intitulat sugestiv 
“Panoramã a torturii politice în secolul XX”, 
este fãcutã o radiografie a fenomenului. 
În demersul sãu autoarea porneşte de la 
premisa conform cãreia secolul XX nu 
inventeazã tortura, ci doar o recupereazã. 
Având o istorie îndelungatã, tortura deşi 
abolitã dupã al doilea rãzboi mondial 
reînvie tacit în a doua jumãtate a secolului, 
mai ales în regimurile dictatoriale din 
Orient, America de Sud şi Africa, dar şi în 
þãrile “satelit” ale Moscovei. Secolul XX 
transformã supliciul într-o artã, reluând 
practici mai vechi, dar aducând şi o serie 

de inovaþii, precum şocurile electrice şi 
spãlarea creierului.

Concentrându-se doar asupra 
veacului trecut R. Cesereanu puncteazã 
în linii mari evenimentele care au marcat 
istoria torturii, disociindu-le pe cele din 

prima jumãtate de cele din 
a doua jumãtate a secolului. 
Astfel, primul episod se 
consumã între 1915-1917, 
odatã cu masacrul armenilor, 
oficiat de turci, urmat apoi 
de revoluþia bolşevicã, 
cunoscutã şi sub denumirea 
de “teroarea roşie”, totul 
culminând cu regimul nazist. 
Aceastã perioadã coincide 
şi cu crearea organelor de 
represiune ale statului, 
precum CEKA, dar şi cu 
rafinarea torturilor. Supliciul 

fizic este dublat acum şi de unul psihic şi 
farmacologic.

Deşi în toate timpurile pentru 
torturarea victimelor s-au folosit metode 
terifiante, secolul XX exceleazã în 
suplicii inimaginabile. Lovirea victimelor 
cu saci de nisip sau cu picioarele de 
scaun, spânzurarea lor de braþe, privarea 
de somn, înfometarea, însetarea, şantajul, 
celula rece-fierbinte, falsele execuþii, 
mutilãrile sexuale, spintecãri, violuri, 
folosirea câinilor sau a şobolanilor 
agresori, arderea de vii, sunt numai 
câteva exemple din acest registru. În 
fruntea unui top al supliciilor, cele mai 
sinistre aparþin naziştilor. Alãturi de 
cele considerate comune, Gestapo-ul va 
folosi şi aşa numitele torturi-experiment, 
transformând victimele în veritabili cobai 
pentru laboratoarele diverşilor medici, 
astfel încât deþinuþii din lagãre vor ajunge 
sã fie terifiaþi de maniera în care urmau sã 
moarã şi nu de moartea propriu-zisã.

Dacã regimul nazist se va remarca 
prin torturi abominabile, pe continentul 
asiatic China va impune practica “spãlãrii 
creierului”, realizatã fie prin izolarea 
completã a victimei, fie prin înconjurarea 
acesteia de alþi reeducaþi care o hãrþuiau. 

Ruxandra Cesereanu

Panopticum.
Tortura politicã
în secolul XX

Institutul European
Iaşi
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Deşi abolitã dupã al doilea rãzboi 
mondial tortura va continua sã fie folositã 
şi în a doua jumãtate a secolului al XX-lea, 
pe întreg mapamondul. Cazurile Africii 
şi Americii Latine sunt semnificative 
în acest sens, deşi nici Europa nu va 
abandona aceste practici. Pe continentul 
african se va impune de altfel ca politicã 
oficialã apertheid-ul, ca manifestare a 
urii rasiale. Acest ultim tip de supliciu 
va fi prezent şi în America de Nord, unde 
acþionau Ku Klus Klan-urile. 

Aplicate pe toate continentele şi 
în toate timpurile supliciile au urmãrit 
acelaşi scop: depersonalizarea şi dresarea 
victimei. 

În capitolul al II-lea “Microcosmosul 
instrumentelor de torturã” se va realiza o 
trecere în revistã a instrumentarului folosit 
de torþionari. Inovaþia secolul XX în acest 
domeniu o va reprezenta “tortura electricã” 
sub diferitele ei forme, care va fi utilizatã 
alãturi de vechile instrumente care vor fi 
pãstrate. De menþionat este şi faptul cã 
imaginaþia diabolicã a supliciatorului a 
compensat instrumentarul rudimentar. 
Astfel, obiectele casnice sau familiare, 
precum mobilierul domestic, dar şi 
animalele chiar şi muzica sunt pervertite 
şi transformate în elemente de torturã. 

Torþionarului precum şi victimei, 
autoarea le dedicã câte un capitol aparte. 
Din creionarea portretului supliciatorului 
surprinde mai ales un aspect. Astfel, 
acesta se percepe ca un profesionist 
care face parte dintr-un corp de elitã, 
transformând stigmatul de odinioarã 
al cãlãului, într-o decoraþie de merit. 
Îşi însuşeşte apelative ca “oameni de 
ştiinþã”, “doctori”, “ingineri”, “duhovnici”, 
tocmai din dorinþa de a-şi demonstra 
apartenenþa la o castã profesionalã. Mai 
mult orgoliul de care dã dovadã atinge 
deseori paroxismul – cazul torþionarilor 
argentinieni care ajung sã se creadã 
“vicari ai lui Hristos”, instrumentele prin 
care Dumnezeu purificã lumea. 

În urma unor analize a rezultat cã 
esenþial în formarea torþionarului era 
calitatea de “obedienþã de cadavru” faþã 

de superiori. Deşi oricine putea deveni 
torþionar, totuşi candidatul trebuia sã 
urmeze un stagiu de pregãtire foarte dur, 
asemãnãtor celui pe care îl va aplica 
viitoarelor lui victime. Supuşi unui 
veritabil ritual, aceştia erau agresaþi 
în diferite moduri pentru a li se testa 
capacitãþile şi pentru a li se inocula 
sentimentul de obedienþã. Interesant 
este faptul cã mulþi supliciatori, dupã 
cum ei înşişi mãrturisesc, reuşesc sã se 
dedubleze – pe de o parte, aveau munca 
iar, pe de altã parte, familia.

Descrierea desfãşurãrii supliciului, 
încadratã în acest capitol, oferã o imagine 
terifiantã. Dând dovadã de o cruzime fãrã 
margini, torþionarii îl transformau într-
un adevãrat spectacol grotesc, în care se 
urmãrea alãturi de obþinerea confesiunii 
şi batjocorirea şi umilirea victimelor.

Finalul creionãrii portretului torþi-
onarului, dedicat “spovedaniei” acestuia, 
întãreşte ideea conform cãreia indiferent 
de supliciu, odatã aplicat nu mai existã 
cale de întoarcere. Astfel, indiferent de 
explicaþie, dacã cineva foloseşte tortura 
împotriva altui om, se încadreazã în 
tagma torþionarilor.

Conturarea unui portret al victimei 
este mai greu de realizat decât cel al 
supliciatorului, dat fiind faptul cã în 
numeroase cazuri identitatea ei este 
ştearsã, devenind “un numãr murdar”, 
precum se întâmpla în lagãrele naziste. 

De menþionat este faptul cã victima 
torturii politice din secolul XX va putea 
fi numitã martir, odatã cu extrapolarea 
înþelesului acestui cuvânt, convenindu-se 
“cã orice fel de supliciu are o componentã 
hristoformã” (p.150). Coordonatorii 
sistemului terorii vor sesiza şi ei aceastã 
nuanþare şi drept urmare vor lua mãsuri 
dintre cele mai abominabile – groapa 
comunã fiind folositã acum de toate 
regimurile totalitare.

Supuse unor torturi greu imaginabile, 
victimele cautã diferite forme de eliberare 
fie prin sinucidere, fie prin nebunie, 
fie prin rezistenþã. Pentru o victimã s-a 
constatat cã tortura este terifiantã la 
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început datoritã necunoscutului, dar apoi 
spaima dispare rãmânând durerea. Având 
drept scop inocularea sentimentului 
anihilãrii, torþionarii vor distruge într-un 
fel sau altul lumea victimei, impunând o 
singurã ordine: a lui. 

În capitolul V sunt reliefate spaþiul 
şi timpul în torturã. Dacã despre timp se 
poate spune cã “este îngheþat”, aparþinând 
doar torþionarului, despre spaþiu se 
poate afirma cã este unul foarte variat. 
De la o camerã simplã pânã la trenuri, 
automobile, temple, şcoli, gãri, stadioane, 
nave maritime, toate puteau fi adaptate 
practicilor de torturã.

Supliciul considerat de ambele pãrþi 
ca fiind cea mai gravã atingere a celuilalt 
a fost violul, cãruia autorul i-a dedicat 
un capitol. Tortura sexualizatã în secolul 
XX se manifesta prin violarea femeilor 
şi castrarea bãrbaþilor. Un fapt cu totul 
înfiorãtor este instituþionalizarea în 
aceastã perioadã a violului – vezi cazul 
Bosniei.

Limbajele durerii sunt subliniate în 
ultimul capitol. Între acestea se distinge 

urletul, care parcã se individualizeazã şi 
devine un trup de sine stãtãtor. Este şi cel 
mai des utilizat, fie ca scut, fie din pricina 
tensiunii psihice sau a durerii.

Concluzia pertinentã a autoarei 
comprimã în câteva cuvinte esenþa întregii 
cãrþi: ”în secolul XX, tortura devine un no 
man’s land, o þarã a nimãnui, în care rolul 
imaginaþiei este decisiv” (p.239). 

În contextul în care se încearcã 
recuperarea istoriei secolului XX sub toate 
aspectele sale, inclusiv a celor mai puþin 
plãcute, demersul Ruxandrei Cesereanu 
este unul salutabil. Folosind o bibliografie 
vastã autoarea oferã cititorului o imagine 
de ansamblu a fenomenului torþionar 
în secolul XX. Chiar dacã prezentarea 
durã a realitãþii determinã sentimente 
contradictorii nu trebuie omis faptul cã 
ea este o oglindã a atrocitãþilor unui secol 
al extremelor. Impunându-se în peisajul 
istoriografic românesc prin tema tratatã, 
cartea meritã lecturatã printre altele şi din 
motivul de a nu trece cu vederea aceastã 
patã neagrã a istoriei.

 Ioana Mihaela BONDA

***

Véronique Moulinié, La Chirurgie des 
âges. Corps, sexualité et représentations du 
sang, Éditions de la Maison des sciences 
de l’homme, Paris, 1998, 341 pag.

La Chirurgie des âges. Corps, 
sexualité et représentations du sang este 
rezultatul unei anchete 
minuþioase în mediul rural 
şi muncitoresc a etnologului 
Véronique Moulinié. 
Îndelungata sa practicã de 
teren i-a permis sã abordeze 
simultan douã teme în 
lucrarea de faþã: ea a analizat 
reprezentãrile fiziologiilor 
masculine şi feminine prin 
intermediul chirurgiei de-a 
lungul timpului, de aici titlul 
de “chirurgia vârstelor”. 

Volumul debuteazã cu un 
citat din Paul Valery (Varietes, 

Paris, 1957) privind arta chirurgicalã, 
aceastã primã parte dezbãtând subiectul: 
chirurgii sunt sau nu mãcelari? Pornind 
de aici, se prezintã o scurtã istorie a 
chirurgiei. Pânã în secolul al XIX-lea, 
preocupãrile pentru organe şi chirurgie 
au fost puþine, excepþie fãcând Leonardo 

da Vinci, care deja în 1492 a 
desenat un apendice. Prima 
histerectomie a fost realizatã 
de Wilhelm Freund, în 
1879. Din 1880, extirpãrile 
de apendice şi amigdale se 
înmulþesc, mai ales în rândul 
copiilor, iar din 1930-1940 ele 
devin un lucru banal. Paralel, 
existã dispute serioase între 
cei care opereazã şi cei care 
susþin ideea cã Dumnezeu a 
creat un corp, un tot unitar, 
din care omul nu are voie sã 
scoatã nimic. 
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Apoi, a urmat revoluþia antisepticelor 
şi anestezicelor care a fãcut mult mai 
accesibil pântecul uman. Desigur, au 
existat în continuare ezitãri privind 
adormirea pacientului. Apoi s-a trecut la 
apendectomie profilacticã, adicã se opera 
şi ceea ce era sãnãtos, pentru a preveni 
orice boalã. Rolul organelor extirpate 
rãmãsese neclarificat, astfel cã, prin 
1950 se mai purtau discuþii pe marginea 
acestui subiect. În 1936, Feuz susþinea cã 
“extracþia amigdalelor a devenit o operaþie 
la modã” şi, de asemenea, şi intervenþiile 
pelviene la femei erau semnul distincþiei. 

Primul capitol: Chirurgii copilãriei, 
debuteazã cu o povestire a doctorului 
J.S. Baker care între 1908 şi 1923 a fost 
directorul Biroului de Igienã pentru copii 
din New York: descinderea unor medici 
la o şcoalã publicã Lower East Side unde 
au operat (cu forþa) de amigdalitã mai 
mulþi copii, în timp ce afarã mamele urlau 
îngrozite.

Acest capitol este prezentarea 
dramei operatorii, cu cazuri concrete, 
memorii ale subiecþilor, pline de traume, 
dureri, sânge, bisturiuri şi senzaþia de 
“crimã premeditatã”, de trãdare pe care o 
încearcã un copil în astfel de împrejurãri. 
Aceastã parte este diferitã de celelalte, 
cum am constatat pe parcursul lecturii 
ulterioare. La un moment dat, ai senzaþia 
cã nu poþi suporta atâta chin, deoarece 
autoarea redã cu foarte mare exactitate 
senzaþiile trãite de interlocutorii ei. 

Din mãrturii reiese cã prima spaimã 
pe care o încearcã un copil supus unei 
operaþii este ruperea de mamã, a doua 
spaimã imobilizarea, iar a treia cleştele 
cu care medicul îndepãrteazã buzele 
copilului şi rãneşte de multe ori limba, 
dinþii şi apoi, vederea instrumentelor 
de operaþie. Dupã operaþie urmeazã alte 
chinuri: un “sejur” de o sãptãmânã în care 
copilul este izolat într-o încãpere de unde 
nu are voie sã iasã. Aici este subliniat 
rolul care revine mamei de a veghea la 
renaşterea copilului pentru cã “medicul 
sadic” dispare din cadru. Reîntoarcerea 
acasã e plinã de dulceaþã, convalescenþa e 

formidabilã pentru a-l face pe copil sã uite 
chinurile îndurate, regimul mâncãrurilor 
este extraordinar. Dacã operaþia se petrece 
în timpul şcolii, cel care a suferit-o e tratat 
ca un veritabil erou, chestionat asupra a 
tot ce i s-a întâmplat.

În subcapitolele urmãtoare sunt 
prezentate pãrerile-prejudecãþile foarte 
ciudate care se vehiculau în secolul al 
XIX-lea: existenþa unei legãturi profunde 
între organele din gât şi piept şi cele 
sexuale, aceste mici organe devenind 
veritabile frâne în calea sexualitãþii 
şi, de aceea, trebuie eliminate. O altã 
idee surprinzãtoare era cã diferenþierea 
sexualã în copilãrie nu o fac încã organele 
genitale, ci aceastã funcþie o are timusul 
cu sateliþii sãi: glandele rinofaringiene şi 
apendicile. Imaginarul medical al acestor 
organe este foarte bogat, mergând pânã 
la gãsirea identitãþii tipului de þesut al 
glandelor respective cu organele sexuale. 
Dar, existã şi punctul de vedere opus, cã 
fãrã aceste organe sexualitatea nu se va 
dezvolta normal, dacã sunt scoase din 
organism e ca o castrare.

Se ating subiecte sensibile ca 
începutul ciclului menstrual care la fete 
declanşeazã de multe ori apendicita. 
Autoarea aratã cã în secolul trecut, 
femeile erau mai predispuse sã moarã de 
apendicitã pentru cã medicii nu ştiau sã 
distingã apendicita de durerile ciclului. 
Véronique Moulinié este foarte deschisã 
şi prezintã şi alte puncte de vedere 
şocante din secolul al XIX-lea: femeile 
aflate în perioada de ciclu menstrual sunt 
periculoase pentru cã pierderile de sânge 
pot duce chiar la nebunie.

Se trateazã, pe urmã, un subiect 
foarte popular: acneea în asociaþie cu 
sexualitatea, cu sângele rãu care nu 
reuşeşte sã se digere. Ea este esenþa 
adolescenþei, reprezentând mutaþiile prin 
care trece corpul; ea dispare odatã cu 
un ciclu regulat şi ordonat sau odatã cu 
începerea activitãþii sexuale la bãrbaþi.

Urmeazã subcapitole care dezbat 
legãturi care la prima vedere par dubioase, 
dar punctele de vedere prezentate sunt 
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bine argumentate: sângerãrile nazale în 
strânsã legãturã cu pubertatea şi ciclul 
menstrual, sau corelaþia dintre circulaþia 
sanguinã şi angine la femei. Un alt punct 
de vedere foarte surprinzãtor susþine 
cã angina poate însemna o orientare 
anormalã a sângelui, care deregleazã totul 
în organism. Amigdalele sunt situate la 
polul opus organelor sexuale şi ele atrag 
sângele. Dacã ele se extirpã, sângele 
circulã doar într-un singur sens. Deci toate 
disfuncþiile organelor sunt dependente 
de sângele “migrator”, “rãtãcitor” care 
îşi schimbã sau ar trebui sã îşi schimbe 
sensul dupã vârstã.

Capitolul doi este intitulat De partea 
femeilor, titlu sugestiv, ca toate celelalte. 
El debuteazã cu istoria înduioşãtoare 
a Sylvianei, pentru introducerea temei 
menopauzei. Urmeazã apoi, definirea 
şi descrierea acestui eveniment care 
se produce inevitabil în viaþa oricãrei 
femei. Desigur, totul este realizat cu lux 
de amãnunte şi exemplificãri, cu mult 
profesionalism, fãrã urmã de jenã, cu 
naturaleþe absolutã. Sunt descrise efectele 
benefice ale ciclului, tot din punct de 
vedere medical şi realizatã o analizã a 
sângelui, a “firului roşu” care ajutã la 
reînnoirea femeii. Aceastã pãrere este în 
opoziþie totalã cu pãrerile tradiþionaliste 
(mai ales ortodoxe) care considerã femeile 
care menstrueazã ca fiind murdare şi le 
interzic în asemenea perioade accesul în 
bisericã.

Ni se prezintã apoi problemele 
pe care le provoacã încetarea ciclului 
menstrual, adicã menopauza: varice, 
fragilitatea venelor, probleme de circulaþie 
(la unele femei hipertensiune, la altele 
hipotensiune), înmulþirea vânãtãilor, 
sensibilitate exageratã la lovire. Cu 
ajutorul ciclului, sângele se înnoieşte, iar 
atunci când nu mai existã ciclul, corpul 
nu se mai regenereazã şi de aici rezultã 
fenomenele de îmbãtrânire. Autoarea 
nu se teme sã abordeze astfel de relaþii 
complicate şi reuşeşte sã le clarifice: 
intervine un fel de intoxicaþie a femeii cu 
colesterolul şi lipidele care nu se curãþã, 

de aceea, sângele capãtã o culoare din ce 
în ce mai închisã.

La jumãtatea secolului al XIX-lea 
aceste simptome ale menopauzei erau 
puþin tratate, acum însã, ele se bucurã de 
toatã atenþia. Arsenalul simptomelor este 
vast: senzaþii de cãldurã, transpiraþie, rãu 
generalizat (pentru cã sângele clocoteşte), 
furnicãturi, mici ace în degetele de la 
mâini şi picioare, senzaþia de greutate a 
membrelor. Sãnãtatea femeii, mai ales cea 
mentalã, e total dependentã de mişcãrile 
uterului sãu – lucru afirmat încã de 
Hyppocrate şi reluat în secolul al XIX-lea 
de Cabanis, Mayer, Icard, Esquirol şi Ball. 
Toþi afirmau cã “femeile <menopauzate> 
îşi pierd capul” şi dobândesc un caracter 
irascibil, dificil, cu idei negre, angoase şi 
chiar gânduri sinucigaşe. “Alieniştii” au 
fãcut diverse experimente pe femei aflate 
la menopauzã şi au considerat cã astfel se 
poate explica şi “fenomenul soacrelor”. 
Pierdere de echilibru, “nervii au preluat 
controlul” sunt cuvinte cheie pentru a 
caracteriza situaþia.

Menopauza este legatã de statutul 
social, numai dupã o anumitã vârstã se 
instaleazã, când femeia devine soacrã sau 
bunicã. Transferul fecunditãþii se face 
asupra copiilor care, la rândul lor, procreazã 
copii şi acest eveniment, naşterea de 
nepoþi, este considerat momentul în care 
poate debuta menopauza. Ni se prezintã 
legãtura dintre evenimente marcante, 
triste, şocuri teribile, ca de exemplu: 
moartea agresivã a cuiva foarte drag, a 
unui copil unic. Avem şi exemplificarea 
cu un caz concret: dupã moartea soþului, 
privatã de perechea ei, una din femeile 
cu care Véronique a discutat şi-a pierdut 
definitiv ciclul menstrual, acesta nu 
mai avea sens pentru cã femeia, oricum, 
nu mai putea procrea, ea şi-a pierdut 
identitatea femininã pe care o mai poate 
gãsi în statutul de bunicã.

Urmãtorul subcapitol aratã cã existã 
manifestãri similare la tinere şi la femeile 
mature, adicã excitaþii anormale în 
centrii nervoşi: delir religios, devoþiuni 
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particulare. Medicii vorbesc în secolul 
nostru despre “sublimarea” instinctului 
amoros cu instinctul matern (termen 
datorat lui Freud). Nevoia de a se simþi 
tinere le face pe femei sã procedeze 
la schimbarea garderobei, a frezei, a 
machiajului, multe femei aflate într-o 
astfel de “perioadã criticã” iau cu asalt 
saloanele de înfrumuseþare şi îşi fac 
operaþii estetice. Alãturi de asemenea 
schimbãri exterioare, la aceastã categorie 
de vârstã s-a constatat şi o modificare 
a sensurilor şi valorilor vieþii. Intervin 
schimbãri în comportament: tulburãri 
de alimentaþie, deranj la mirosurile 
puternice sau cele florale (mirosul florilor 
fiind asociat cu mirosul sângelui).

Simptomele care însoþesc menopauza 
şi adolescenþa sunt, în mare mãsurã, 
asemãnãtoare, una anunþã dispariþia, 
cealaltã apariþia sângelui: schimbarea 
stãrii de spirit (unele femei sunt mai 
impresionabile, altele mai afectuoase, 
unele înclinate spre melancolie, sau 
dimpotrivã irascibile), valuri de cãldurã şi 
frig alternativ, pentru cã barometrul intern 
e perturbat, deci e mai mare expunerea 
le vicisitudinile vremii, transpiraþie 
foarte abundentã sau piele foarte uscatã; 
probleme dermatologice, apariþia 
fibromului, tumorilor. Toate aceste 
simptome sunt prezentate cu o deosebitã 
rigoare ştiinþificã, reluate de mai multe 
ori dacã e nevoie pentru o înþelegere 
corectã. Fãrã îndoialã, aceastã lucrare nu 
ar fi putut fi scrisã de un bãrbat, sau ar 
fi arãtat altfel, fãrã mãrturiile directe pe 
care interlocutoarele autoarei le-au fãcut 
însoþindu-le de expresii precum: “Ştii şi 
tu ce înseamnã!” sau “Ştii şi tu cum te 
simþi”.

Capitolul trei se ocupã de sângele 
bãrbaþilor pentru a nu se simþi neglijaþi 
nici ei. Dacã existã îmbãtrânire femininã 
şi menopauzã, atunci existã şi îmbãtrânire 
masculinã şi andropauzã care se instaleazã 
la 55-60 de ani. Véronique Moulinié 
afirmã cã aceastã parte a anchetei a fost 
mai dificilã pentru cã bãrbaþii nu vor 
sã vorbeascã despre asemenea lucruri 

sau despre prostatã, ei preferã sã o lase 
pe soþie sã descrie ceea ce i se întâmplã 
lui, ei sunt mai neatenþi la propriul corp. 
Principala şi boala generalã a bãtrâneþii 
bãrbãteşti este guta, datoratã cantitãþii 
prea mari a acidului uric în sânge, a 
colesterolului şi a cantitãþii crescute 
de zahãr. Creşterile sau oscilaþiile de 
tensiune sunt mai riscante la bãrbaþi 
decât la femei, dar nici acolo nu sunt 
lipsite de pericol. Femeile au accese de 
cãldurã, iar bãrbaþii oscilaþii de tensiune. 
Şi corpul bãrbaþilor cunoaşte aceeaşi 
dezorientare a sângelui şi dã aceleaşi 
semne de schimbare a caracterului, de 
înclinaþie spre melancolie. Bãrbaþii suferã 
o dereglare a comportamentului, unii 
se comportã de parcã ar avea 20 de ani. 
Valurile gutei trimit spre regularitatea 
ciclului menstrual. Şi prostata se bucurã 
de aceeaşi prezentare meticuloasã din 
punct de vedere medical ca şi menopauza, 
chiar cu sfaturi practice pentru creşterea 
virilitãþii.

Discursul medical şi savant sunt de 
acord cã sub efectul vârstei diferenþele 
sexuale se atenueazã şi chiar dispar. 
Caracterele feminine secundare se 
atenueazã şi se accentueazã cele 
masculine: barbã şi pilozitate crescutã, 
voce mai groasã, bãrbia mai proeminentã. 
Cartea merge pânã într-acolo, încât, 
“ia apãrarea homosexualilor” prin 
prezentarea unei legende conform 
cãreia Dumnezeu a aşezat din greşealã 
suflet feminin într-un corp masculin şi 
“închipuiþi-vã chinul acelui suflet!”…

Capitolul patru - Sezoanele corpului, 
descrie cele patru anotimpuri şi influenþa 
lor asupra rãspândirii bolilor, precum 
şi, mentalitatea privind anotimpurile 
şi influenþa asupra vieþii cotidiene a 
oamenilor, a alegerii unor anumite 
momente pentru diferite evenimente. 
De exemplu: pãrerea simþului comun 
cã primãvara o traversezi numai cu 
multe vitamine şi cã primãvara sângele 
se mişcã, se schimbã şi foarte multe 
boli se contacteazã primãvara pentru cã 
organismul este slãbit. Acest capitol este 
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o reluare a informaþiilor din capitolele 
anterioare, dezvoltate în relaþia lor cu 
anotimpurile. Se citeazã chiar versuri 
din Mallarmé pentru a arãta efectele 
destabilizatoare ale primãverii. Primãvara 
omul devine plantã, organele sale se 
transformã în frunze (este anexat chiar şi 
un desen din Enciclopedia lui Diderot şi 
D’Alembert: “Omul Plantã”).

Concluziile pe care le trage autoarea 
sunt concludente, susþinând cã bolile 
vârstei de menopauzã şi andropauzã 
sunt boli ale ritmului pe care organismul 
nu îl mai regãseşte. Pentru a-şi exprima 
ideile, autoarea apeleazã la exprimãri 
poetice, cu multe metafore şi figuri de 
stil, dar plastice şi sugestive care ajung sã 
se concretizeze în imagini care ajutã la o 
foarte bunã înþelegere a ideilor expuse. 

Bibliografia utilizatã pentru aceastã 
carte este vastã şi diversã, cuprinzând 
medicinã, hagiografie şi literaturã, cu 

nume celebre: G. Apollinaire, H. Balzac, G. 
Flaubert, G. Garcia Marquez, Hyppocrate, 
E. Zola, Rabelais, Mallarmé; precum şi 
dicþionare şi enciclopedii; alãturi de opere 
şi articole din ştiinþe sociale, etnologie, 
istorie: M. Foucault, E Le Roy Ladurie, 
C. Lévi-Strauss. Véronique Moulinié a 
reuşit o extraordinarã lucrare folosind 
aceste resurse şi talentul propriu. Prima 
parte te umple de milã, compasiune 
pentru copiii care efectiv au fost chinuiþi. 
Volumul este un ghid util care ar trebui sã 
fie citit de orice bãrbat şi femeie, şi, mai 
ales, de tineri şi tinere, deoarece în acestã 
carte ar gãsi mult mai multe lucruri decât 
mama sau tata au avut vreodatã curajul 
sã le spunã sau sã îi sfãtuiascã. Autoarea 
e sincerã, directã şi cartea dã dovadã de 
meticulozitate, precum şi o muncã de 
documentare foarte serioasã. 

Antonia KISS

***

Family and Kinship in Europe, edited 
by Marianne Gullestad and Martine 
Segalen, Pinter, London and Washington, 
1997, 239 p.

Volumul a apãrut în seria ”Social 
Change in Western Europe”, datoritã 
nevoii de a prezenta, într-un 
discurs academic, problemele 
economice şi sociale ale 
Europei vestice aflatã pe o 
nouã direcþie de evoluþie 
dupã Maastricht. Marianne 
Gullestad şi Martine Segalen 
sunt coordonatorii unui volum 
alcãtuit din articole scrise 
cu o deosebitã acurateþe de 
cãtre sociologi şi antropologi, 
care încearcã ilustrarea 
aspectelor legate de relaþiile 
de familie şi rudenie din þãri 
vest europene precum Italia, 
Germania, Spania, Portugalia, 
Regatul Unit şi Franþa. Volumul de faþã 
doreşte sã rãspundã întrebãrilor legate de 

chestiuni precum: existenþa unor trãsãturi 
specifice unei anumite regiuni, existenþa 
unor trãsãturi comune þãrilor europene, 
diferenþe dintre nordul şi sudul Europei 
în ceea ce priveşte relaþiile de rudenie, 
legãturile dintre familie, rudenie şi condiþii 
economice, politice şi religioase, etc.

Primul studiu, cel al 
lui Hervé Le Bras, trateazã 
problema evoluþiei ratei 
fertilitãþii, a relaþiei ei cu 
diferiþi factori sociali şi 
economici din Europa Vesticã. 
Sunt prezentate informaþii 
despre modele din estul şi 
vestul continentului, despre 
mãsuri contraceptive şi vârste 
ale mariajului, toate acestea 
completate cu numeroase 
grafice şi tabele, cititorul 
putând urmãri mai bine 
evoluþia de-a lungul timpului 
a fenomenelor prezentate.

Marzio Barbagli demonstreazã cã 
în Italia, poate mai mult ca în alte zone, 
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legãturile de familie sunt foarte puternice. 
Deşi în Regatul Unit, SUA, sau în alte 
state vestice existã tendinþa de a pãstra 
relaþii mai puternice cu familia soþiei, în 
Italia de astãzi, existã o înclinaþie cãtre 
paternitate, întâlnind totuşi, diferenþe 
majore între diferitele regiuni ale Italiei: 
una dintre aceste diferenþe este cã 
legaturile dintre pãrinþi şi copii sunt mai 
puternice în aşa numita “a treia Italie” 
(Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
Umbria), decât în sud. Apoi, tendinþe de 
legãturi puternice între latura tatãlui sunt 
mai dominante în nordul şi în centrul 
þãrii, iar în sud tendinþa se îndreaptã 
spre legãturi spre latura mamei. Existã 
însã cazuri, prezentate de autor, din care 
rezultã cã aceastã diferenþã s-ar estompa 
începând cu a doua jumãtate a secolului 
al XX-lea.

Joan Bestard Camps şi Jesus Contreras 
Hernandez în articolul lor, aduc argumente 
temeince cã relaþiile de rudenie şi valoriile 
familiei sunt elemente esenþiale în 
Catalonia de astãzi, în special la familiile 
care s-au mutat la oraş. Rezidenþa comunã 
este un element central în constituirea 
identitãþii familiei, casa, o formã 
simbolicã, semnificând continuitatea 
familiei. Cât despre situaþia din Portugalia, 
João de Piena- Cabral ilustreazã cât de 
importante sunt pentru indivizi legãturile 
cu familia pentru a supravieþui.

David Gaunt prezintã conceptul de 
rudenie din Suedia, definind termenii 
specifici şi aratând imaginea femeii 
suedeze despre familie, despre legãturile 
lor cu rudele etc. Este subliniat faptul 
cã localnicele din Suedia sunt devotate 
copiilor şi mai ales nepoþilor. Din pãcate, 
dupã pãrerea unora, divorþul a zdrobit 
legãturile între membrii familiei, afectând 
întâlnirile regulate dintre aceştia. Pentru 
situaþia din Regatul Unit, Janet Finch 
susþine ideea cã divorþul şi recãsãtoriile 
sunt realitãþi cu care se confruntã societatea 
englezã contemporanã şi care ridicã 
probleme mari atât în menþinerea relaþiilor 
cât şi în chestiunile legate de moştenire.

Problemele privind-o pe aceasta 
din urmã (moştenirea) sunt abordate în 

articolele lui Ali Regt şi Claudine Attias–
Donfut. Din studiile lor deducem faptul 
cã, în general, moştenirea se bazeazã pe 
legãturile de sânge. În secolul al XIX-lea, 
relaþiile emoþionale între parteneri au 
dobândit întâietate, chiar dacã aceasta 
înseamnã o oarecare limitare a drepturilor 
copiilor. Cãsãtoria este vãzutã ca bazatã 
pe afecþiune reciprocã şi nu neapãrat 
pe necesitãþi economice, iar dispariþia 
dragostei poate duce la divorþ. Deci, soþii 
se iubesc şi doresc sã aibã grijã unul de 
altul şi dupã moarte. Pornind de la aceastã 
idee, moştenirea poate fi restrictivã faþã 
de copii. În zilele noastre, aceştia depind 
foarte mult de pãrinþi: pentru a le da 
un bun început în viaþã, ei le asigurã o 
educaþie temeinicã, apoi, în adolescenþã, 
sau chiar în perioada maturitãþii, le oferã 
bani şi bunuri, moştenirea fiind un pas 
mult mai târziu. Totuşi unele categorii 
sociale rãmân dependente de transferul 
de mijloace de producþie, de exemplu 
fermierii. Conflictele apãrute din cauza 
moştenirii nu sunt legate numai de 
bunuri, ci şi de alte lucruri: sentimente 
de dragoste, respect, apreciere, onestitate. 
Moştenirea joacã un rol important în 
continuitatea sentimentului familial şi 
al identitãþii familiei, chiar dacã sunt 
transferate numai valori materiale.

În partea finalã a volumului aflat în 
discuþie, Didier Le Gall şi Claude Martin 
abordeazã probleme legate de legãturile 
dintre copii şi pãrinþii sau bunicii vitregi. 
Acest tip de relaþii sunt des întâlnite în 
þãrile vest europene, dar nu numai, şi 
ele depind în primul rând de raporturile 
dintre cei doi pãrinþi şi apoi de cele dintre 
pãrinþi şi bunici. Autorii studiazã relaþiile 
dintre pãrinþii fãrã copii naturali şi fiii 
vitregi, apoi pe cele din familiile alcãtuite 
atât din copii naturali, cât şi din cei vitregi.

Volumul Family and Kinship in Europe, 
prin problematica avansatã dar şi prin 
viziunea interdisciplinarã cu care sunt 
abordate subiectele, reprezintã, fãrã îndoialã, 
o contribuþie istoriograficã valoroasã privind 
familia şi relaþiile de rudenie în societãþile 
vest-europene din secolul XX.

Paula VIRAG
***
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Giovanni Levi, Jean-Claude Schmitt 
(coord.), Istoria tinerilor în Occident, Vol. 
I, Din Antichitate la epoca modernã,Vol. 
II, Perioada contemporanã, Iaşi, Institutul 
European, 2001, 436 p., 452p.

Avându-i ca şi coordonatori pe 
reputaþii istorici Giovanni Levi şi 
Jean-Claude Schmitt cartea, apãrutã 
în traducere româneascã la Institutul 
European, constituie rezultatul 
muncii a 17 cercetãtori care au 
abordat problematica tinereþii, 
ca vârstã şi stare de spirit, 
începând cu imaginile tinerilor 
în cetatea greacã şi oprindu-
se la America anilor ’50. De 
fapt, cele douã volume îmbinã 
într-un chip fericit, chiar dacã 
nu întotdeauna facil pentru 
cititorul neavizat, 13 studii 
istorice cu 4 reprezentãri 
iconografice, reprezentãri 
care contribuie, alãturi de 
metoda clasicã a prezentãrii, 
la înþelegerea şi relevarea unui întreg 
ansamblu de registre. Pornind de la aceastã 
îmbinare se ajunge la acele divergenþe de 
opinii specifice între istoricii societãþii 
şi istoricii artei, divergenþe care oferã 
cititorului posibilitatea de a se situa 
oriunde în lumile descrise şi a alege 
interpretarea care îl mulþumeşte cel mai 
mult.

Ceea ce oferã istoricii participanþi 
la acest efort reconstituitiv nu este 
nici pe departe o alcãtuire definitivã. 
Dimpotrivã, fiecare studiu lasã loc unor 
noi interpretãri iar perspectivele care se 
deschid nu sunt deloc de neglijat.

Autorii au pornit de la intenþia de a 
sublinia specificul tinereþii care reprezintã 
„o structurã socialã şi culturalã” (p.19), 
având ca trãsãturã distinctivã caracterul 
de „limitã” pe care îl dobândeşte 
datoritã situãrii între „vârsta copilãriei 
dependente” şi „autonomia adultului”. 
De altfel, liminalitatea acestei vârste 
a omului este datã de o suitã întreagã 
de factori, de naturã fizicã sau psihicã, 

factori care, însumaþi, se pot transforma 
într-un şir de rituri de trecere la vârsta 
maturitãþii depline. Ei demonstreazã cã 
tinereþea, ca şi vârstã specificã a omului, 
(vârstã care în funcþie de loc şi timp se 
întinde între diverse limite cronologice), 
nu are o formã singularã de expresie; ea 
diferã de la societate la societate, de la 
epocã la epocã, fiecare studiu constituind 
o preþioasã mãrturie în acest sens. 

În final, ceea ce rezultã nu 
este, conform titlului, o „istorie 
a tinerilor”, cu înlãnþuirile 
logice pe care ne-am putea 
aştepta sã le gãsim urmãrind 
„firul roşu” al expunerii ci, mai 
degrabã, istorii ale tinereþii 
şi ale tinerilor cu diferenþe 
notabile în timp şi spaþiu.

„Tinereþea este – aşa 
cum spun autorii – marcatã 
de o succesiune de ritualuri 
de ieşire şi de intrare” 
concentrând numeroase rituri 
de trecere spre vârsta adultã 

care nu înseamnã doar atingerea unui 
anumit prag ci, în cele mai multe situaþii, 
împlinirea unei condiþii sociale (preluarea 
atribuþiilor unui „pater familias”).

Dincolo de diferenþele date de 
epoci sau culturi autorii identificã o 
diferenþiere majorã chiar în intimitatea 
acestei vârste: într-un fel este perceputã 
tinereþea bãrbaþilor şi cu totul altfel cea 
a fetelor. Aceastã diferenþiere între sexe, 
evidentã deja din faza copilãriei, este 
instituþionalizatã în tinereþe. Totul – 
educaþia, constrângerile, limitele între 
care evolueazã tinerii – este diferit de la 
un sex la celãlalt.

Primul volum se deschide cu un 
tablou iconografic conturat de Alain 
Schnapp – „Imaginea tinerilor în cetatea 
greacã”. Tinerii sunt prezentaþi în 
diversitatea registrelor ocupaþionale 
sau ludice, prin apelul permanent la 
reprezentãrile iconografice ale timpului. 
Astfel, tinerii cetãþii greceşti, indiferent 
cã ne raportãm la Atena, Creta sau Sparta 
sunt acei „kuroi” care se opun bãtrânilor, 
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celor care nu mai pot participa la exerciþiile 
militare. Sociabilitatea tineretului 
masculin se construieşte în jurul paideiei 
– coloana vertebralã a vieþii în societate – 
iar familiaritatea acestora este întãritã de 
instituþionalizarea acelei „relaþii sexuale 
educative” dintre eratos şi eromen, cu alte 
cuvinte dintre maestru şi discipol. Ceea 
ce ar putea surprinde cititorul este tocmai 
aceastã homosexualitate greceascã afişatã 
fãrã falsã pudoare, ba chiar ostentativ, 
tocmai datoritã faptului cã acest mod 
de socializare a elementului masculin 
grec este intituþionalizatã. Educaþia 
tinerilor, strãbãtutã de o puternicã 
simbolisticã sexualã, se desfãşoarã pe 
trei nivele: vânãtoare, curse, simulãri de 
lupte. Grupul de tineri se aflã în centrul 
preocupãrilor cetãþii. Ucenicia tinerilor 
greci înseamnã serviciu militar; sistemul 
nu formeazã cetãþeni ci, mai degrabã, 
soldaþi. 

Educaþia tinerelor fete reprezintã o 
formã specialã de paideia – ele sunt poete, 
muziciene, dansatoare, dansul şi muzica 
reprezentând una din temele clasice ale 
iconografiei feminine din sec V. 

Pentru exemplificare sunt reproduse 
o serie de imagini reprezentând tineri la 
vânãtoare, ocupaþi cu muncile câmpului, 
femei la fântânã, schimburi de daruri 
între îndrãgostiþi dar şi, aşa cum am mai 
spus, o homosexualitate ostentativã. 
Ceea ce se poate reproşa, mai degrabã 
editorului decât autorilor (cu referire la 
toate cele patru tablouri iconografice), 
þine de redarea în bloc, pe câteva pagini, a 
imaginilor, pentru ca explicaþiile autorilor 
sã fie de gãsit cu multe pagini mai departe. 
Ar fi fost de dorit prezentarea imaginii în 
cadrul fiecãrui context explicativ astfel 
încât rãsfoirea permanentã pentru a 
vizualiza o imagine sã nu mai fie necesarã. 

Al doilea studiu, care îl are ca autor 
pe Augusto Fraschetti, are ca subiect 
tinerimea romanã. Expunerea începe de la 
Romulus şi Remus, autorul încercând sã 
stabileascã legãtura dintre tinereþe şi mit. 

În acest scop se foloseşte de descrierea, 
uneori foarte amãnunþitã, a vieþii celor 
doi gemeni dar, mai ales, a obiceiurilor 
transformate în ritualuri de iniþiere a 
tinerilor, toate având ca punct de plecare 
momentul în care Remus se considerã 
superior fratelui sãu, care, în cele din 
urmã îl va ucide. Autorul demonstreazã 
cum Lupercaliile, o sãrbãtoare specificã 
tinerimii romane, este tocmai o reeditare 
a acestui moment. Sãrbãtoarea este 
recuperatã în toate momentele sale astfel 
încât sã poatã fi trasã concluzia existenþei 
riturilor de iniþiere a tinerilor în activitãþile 
rãzboinice. Fraschetti considerã cã 
trecerea la un statut social superior ca 
şi înaintarea în vârstã, corespund cu 
schimbarea hainelor pe care tânãrul le 
poartã. Trecerea la toga virilã este un semn 
cã tânãrul roman, bineînþeles cel nobil, 
are acces necondiþionat la statutul de 
cetãþean liber. Nu scapã atenþiei autorului 
nici relaþia dintre tineri şi bãtrâni, acesta 
demonstrând cum, respectarea autoritãþii 
tatãlui în familie este sfântã, fiul râvnind 
la rândul sãu la acelaşi respect din partea 
familiei atunci când va deveni pater 
potestas.

Elliott Horowitz ne contureazã într-un 
studiu bine alcãtuit „Lumile tinerilor evrei 
în Europa”. Aceste „lumi” par a fi adevãrate 
ghetouri întrucât aici nu funcþioneazã 
nimic din regulile valabile în afara 
grupului, chiar dacã tinerii evrei oscileazã 
mereu între reglementãrile interne 
ale comunitãþii iudaice şi interdicþiile 
venite din lumea non-iudaicã. Surprinde 
încã de la început statutul inferior, 
chiar respingãtor al evreului burlac. În 
comparaþie cu semenul sãu de altã origine 
etnicã acesta nu putea avea acces la nici o 
funcþie în lipsa unui contract matrimonial. 
Exista reglementarea conform cãreia orice 
bãrbat necãsãtorit pânã la vârsta de 20 de 
ani sã fie obligat de cãtre comunitate sã-şi 
ia o soþie, „altfel va fi considerat mârşav 
şi tratat ca unul care trãieşte în pãcat” 
(p.130).

Pe baza unor exemple concrete 
luate din diverse spaþii europene (Italia, 
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Spania, Germania, etc), Horowitz scoate la 
suprafaþã marile deosebiri care-i despart 
pe tinerii evrei de toþi ceilalþi, realizând 
un admirabil „joc al alteritãþilor” în care 
evreii, prin felul lor de a trãi în societate, 
genereazã teama comunitãþilor şi lipsa lor 
de încredere. Nevoia de a-şi realiza cât mai 
repede dota pentru a se putea cãsãtori ca 
şi pericolele la care sunt expuşi (abuzurile 
sexuale ale stãpânilor asupra servitorilor) 
îi determinã pe aceşti tineri sã doreascã 
depãşirea cât mai rapidã a acestei vârste 
de încercare şi de trecere. 

Christiane Marchello-Nizia face 
o radiografie a societãþii medievale cu 
accent pe douã trãsãturi indispensabile 
ale acestuia: cavalerie şi curtoazie. 
Pornind de la scrieri care definesc şi 
evalueazã aceste douã trãsãturi autoarea 
demonstreazã cum acestea îşi au izvorul 
în douã mituri fondatoare ale epocii: cel 
care valorizeazã figurile unor personaje 
ca şi Carol cel Mare, regele Arthur sau 
Gauvain, dar mai ales cel al lui Tristan 
şi a Isoldei, a lui Lancelot şi Guenievrei. 
Cântecele de gestã sunt cele mai intens 
valorificate în acest studiu, ceea ce face 
ca spaþiul alocat redãrii fragmentare a 
acestora şi analizei lor sã fie de departe 
generos. Pasaje din Cântecul lui Roland, Le 
comte du Graal, Aliscans, trimit cititorul 
într-o lume în care mitul cavalerului este 
omniprezent. De altfel, puþin mai târziu, 
societatea avea sã reactualizeze valorile 
cavaleriei înfiinþându-se ordinele: Ordinul 
Jartierei, Ordinul Stelei, Ordinul Lânei de 
Aur şi multe altele. 

Pentru iubitorii acestei epoci 
studiul Christianei Marchello-Nizia 
poate constitui un interesant punct de 
plecare, aşa cum iubirea dintre cavaler şi 
curtezanã, implicând undeva în fundal 
şi pe soþul doamnei şi prezentatã ca o 
relaþie de putere care se stabileşte între 
bãrbaþi – în ideea în care doamna este 
mediatoarea între cei doi şi recompensa 
regelui pentru cavalerul sãu – s-ar 
putea sã-i nemulþumeascã pe adepþii 
romantismului.

Urmãtorul studiu poartã un titlu 
retoric – O floare a rãului?  – Elisabeth 

Crouzet-Pavan aducând în discuþie 
tinerii din Italia medievalã (sec. XIII-XV). 
Pornind de la constatarea cã tinereþea „este 
vârsta poftelor şi a exceselor” – dincolo 
de limitele cronologice care o încadreazã 
undeva între 23 şi 30 de ani – autoarea 
reconstituie pas cu pas comportamentul 
acestor giovani condamnat de cãtre adulþi. 
Prin apelul la surse demne de încredere 
– acte notariale, testamentele burgheziei 
sau ale membrilor aristocraþiei urbane – 
Elisabeth Crouzet-Pavan demonstreazã cã 
tânãrul italian se defineşte „prin integrarea 
lui socio-economicã incompletã şi numai 
modificarea poziþiei sale în interiorul 
descendenþei îi poate schimba statutul” 
(p.237). Imaginea este una întunecatã, 
negativã – tinerii sunt acea „floare a rãului” 
care nu-şi pot manifesta altfel virilitatea 
specificã vârstei decât prin violenþã, 
comisã în special noaptea. În ultimele 
decenii ale secolului al XVI-lea autoarea 
constatã cã, totuşi, statutul tinerilor se 
schimbã, în sensul în care comunitatea 
încearcã sã-i reintegreze social dându-le 
sarcini specifice, cum ar fi organizarea 
sãrbãtorilor şi a manifestaþiilor. 

În continuare este intercalat un 
alt tablou iconografic în care Michel 
Pastoreau analizeazã „Emblemele tinereþii. 
Trãsãturi şi reprezentãri ale tinerilor 
în imagistica medievalã”. Pornind de 
la întrebarea „Care sunt vârstele?” el 
descoperã o serie de clasificãri în cultura 
savantã şi clericalã dar şi în cea popularã 
care înclinã sã statueze aceastã perioadã 
între 21 sau 28 şi 35 de ani, vârstã de 
la care începe propriu-zis perioada 
maturã a vieþii omului. Oricum, avem 
de-a face cu o diversitate de clasificãri 
şi de vocabular cãreia îi corespunde o 
diversitate de reprezentãri ale imagisticii 
medievale. Autorul face un adevãrat 
slalom printre acestea scoþându-le la 
luminã pe cele mai reprezentative. Sunt 
analizate cu mare atenþie „strategiile de 
diferenþiere” – de la jocul taliei (cu cât 
este mai micã cu atât personajul în cauzã 
este fie foarte tânãr fie se bucurã de un 
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prestigiu social scãzut), pânã la cele 
mai subtile coduri (un exemplu este cel 
al pãrului, care are rolul de a arãta clar 
statutul persoanei în societate – într-
un fel şi-l aranjeazã prostituata şi altfel 
fata cuminte). Imaginea este ideologicã; 
chiar dacã tinerii apar în prim-planul 
reprezentãrii aceasta, demonstreazã 
Pastoreau, constituie o formã specificã de 
marginalizare, având în vedere dispersia 
imaginii în adâncime.

Penultimul studiu din primul volum 
se intituleazã „Apãrãtorii dezordinii. 
Rituri culturale ale tineretului în zorii 
modernitãþii”. Dupã ce abordeazã şi 
el problema limitelor cronologice ale 
tinereþii, Norbert Schindler analizeazã 
cultura juvenilã, definitã ca „o culturã de 
grup, informalã, construitã indirect, prin 
acþiuni rituale” (p.328). Dimensiunea 
ritualicã a acestei culturi face obiectul 
studiului. Tinerii, organizaþi în frãþii, 
îndeplineau tot felul de ritualuri pentru a 
proteja (prin violenþã) fetele din imediata 
lor apropiere, tot aşa cum sunt implicaþi 
şi în organizarea sãrbãtorilor, acele zile 
de nebunie şi dezordine colectivã. Poate 
pãrea paradoxal faptul cã lupul este 
paznic la oi în aceastã ipostazã, având în 
vedere cã tocmai aceşti tineri însãrcinaþi 
de cãtre comunitate cu pãstrarea moralei 
colective sunt şi cei dintâi care o încalcã. 

Cât priveşte fetele, autorul redã o 
serie de Statute ale diverselor organizaþii 
care prevedeau mãsuri severe pentru cele 
care le încãlcau. În afara unor obiceiuri 
locale autorul demonstreazã cã izvoarele 
nu oferã nici un fel de indicii asupra 
apariþiei colective a fetelor. Arareori sunt 
de gãsit în compania bãieþilor şi aceasta 
mai cu seamã în perimetrul oraşelor.

Ultimul studiu, cel al Renatei Ago, 
analizeazã libertatea de a alega a tinerilor 
nobili din secolul al XVII-lea. Se porneşte 
de la constatarea cã, la mijlocul secolului 
XVI, proporþia celibatarilor nobili creşte 
tot mai mult, pentru ca în secolul XVII, în 
Franþa şi Italia, mai mult de jumãtate din 
nobilii de vârstã adultã nu erau cãsãtoriþi, 
iar unul din trei lua calea bisericii. Pe baza 

predicilor catolice şi anglicane, a unor 
tratate despre vocaþie dar şi a discursului 
public, autoarea încearcã sã explice care 
sunt cauzele acestei situaþii şi pânã unde 
mergea autoritatea tatãlui în familie, 
ştiut fiind faptul cã avem de-a face cu 
o societate în care prioritar este dreptul 
primului nãscut. Autorul realizeazã 
şi o excelentã cercetare comparativã a 
cazurilor englez şi francez, ajungând la 
concluzia cã autoritatea tatãlui în familie 
este neştirbitã iar tinerilor le lipsea orice 
libertate de a-şi alege drumul în viaþã. 
Diferenþele dintre cele douã societãþi 
sunt minore, în cazul englez tinerii având 
de partea lor biserica anglicanã care se 
opunea în principiu închiderii forþate a 
lor în mânãstiri. În ceea ce le priveşte, 
fetele sunt destinate vieþii în mãnãstire 
pânã când, cele mai fericite dintre ele, vor 
beneficia de o dotã care sã le permitã sã se 
cãsãtoreascã.

Volumul II se deschide cu un studiu 
general care trateazã Imaginile tinerilor în 
epoca modernã, având ca principalã sursã 
de documentare istoria artei, mai ales 
a celei plastice. Plecând de la lucrãrile 
lui Leonardo da Vinci, Caravaggio şi 
ajungând pânã la Leopardi, Giovanni 
Romano constatã existenþa unor „treceri 
dramatice” în ceea ce priveşte maniera de 
reprezentare de la o generaþie de artişti 
la alta. Autorul construieşte - pentru a 
ne ajuta în înþelegerea artei moderne 
referitoare la tineri – scurte itinerarii 
biografice ale artiştilor. Cu instrumente 
specifice istoricului de artã constatã cã 
în secolul al XVIII-lea temele biblice 
şi evanghelice care reprezintã tineri 
se bucurã de un mare succes: „Beþia 
lui Noe”, „Samson şi mierea” etc. Mai 
târziu se impun scenele de şcoalã sau 
de salon ale lui Troversi (celebru fiind 
„Contractul de cãsãtorie”). În secolul 
XVIII însã, tinereþea individualã este 
trecutã sub tãcere în artã; apare totuşi 
un gen artistic particular – reprezentarea 
tinereþii colective, ca un fel de „portret 
al prieteniei”. Studiul, deşi nu foarte 
întins, invitã la o extindere a cercetãrii, 
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care trebuie realizatã însã doar de cãtre 
cei avizaþi.

Pornind de la ideea cã „rãzboiul poartã 
chip de tânãr” Sabina Lorgia se ocupã 
de Serviciul militar care însemnã pentru 
tineri intrarea într-o lume a adulþilor, o 
lume iniþiaticã din care tânãrul ar trebui 
sã iasã cãlit din toate punctele de vedere. 
Începând din secolul al XVI-lea („secolul 
soldatului”) şi pânã în secolul al XIX-
lea autoarea este interesatã sã descopere 
schimbãrile în ceea ce priveşte modul 
de recrutare, reducerea sau creşterea 
efectivelor militare pânã la apariþia 
armatelor de masã din secolul al XIX-
lea. Sunt trecute în revistã principalele 
momente ale istoriei militare, incluzând 
aici introducerea serviciului militar 
obligatoriu în anumite state, creşterea 
vârstei de încorporare ca şi oscilaþia 
duratei serviciului militar de la stat la 
stat şi de la an la an. Sunt alcãtuite şi 
douã statistici privind personalul militar 
pe state ca şi procentul militarilor din 
totalul populaþiei masculine cu vârsta 
între 20 şi 40 de ani. Din analiza acestei 
perioade marcante din viaþa tânãrului 
bãrbat nu puteau sã lipseascã evaluãrile 
emoþionale tot aşa cum nu au putut fi 
omise nici modalitãþile sau mai bine zis 
tertipurile prin care unii tinerii încercau 
sã scape de oaste. Se dovedeşte cã, cu cât 
vârsta la recrutare creşte, cu atât tinerii 
sunt mai puþin dispuşi sã-şi lase familiile 
pentru a se înrola, situaþie contracaratã de 
mulþimea de acte legislative care încercau 
sã limiteze cãsãtoriile în rândul celor fãrã 
stagiul militar satisfãcut.

Dacã studiile anterioare s-au ocupat 
doar de tinereþea urbanã, Daniel Fabre 
depãşeşte acest cadru apropiindu-se 
de tinerii satului occidental. În studiul 
intitulat „A trãi tinereþea la sat” acesta 
identificã în sãrbãtoare momentul 
optim de apariþie al tinerilor pe scena 
istoriei. Dupã o enumerare a sãrbãtorilor 
specific rurale autorul reconstituie 
fundalul şi traseul sãrbãtorii: „sub 
frunzarul verde”, „duminica legãturilor”, 
„noaptea bãieþilor”, sunt doar câteva 

dintre subtitlurile de care se foloseşte 
pentru a ilustra întreaga sãrbãtoare. 
Analiza bugetelor locale, frânturi din 
ziare, resturi de afişe descoperite prin 
arhive se constituie în surse pentru 
istoricul aplecat asupra acestei probleme. 
Autorul constatã o mai mare coeziune a 
grupurilor în cadrul comunitãþilor rurale 
şi o integrare a tinerilor mai pronunþatã 
decât în societãþile urbane. 

Lui Michelle Perot îi revine sarcina de 
a analiza tineretul muncitor. Studiul sãu 
reuşeşte sã aducã la luminã diversitatea 
aspectelor care intervin într-o asemenea 
problemã, cu toate cã, concluzia este 
una radical diferitã faþã de ceea ce ne-
am aştepta. Opereazã cu delimitãrile 
de rigoare între munca bãieþilor şi cea 
a fetelor, între munca dintr-un atelier şi 
cea dintr-o uzinã, investigheazã şi sursele 
traiului în comun în interiorul cetãþii dar 
şi sentimentul de iubire care se amestecã 
uneori în relaþiile dintre ucenici. Autorul 
se confruntã încã de la început cu o 
problemã serioasã – lipsa surselor – 
ceea ce face ca tineretul muncitor sã 
reprezinte o realitate greu de surprins 
în secolul XIX. Tânãrul nu are timp sã 
se exprime iar din acest motiv istoricul 
este pus în imposibilitatea analizãrii 
condiþiei sale. Totuşi este de apreciat cã 
M. Perot depãşeşte acest obstacol şi, pe 
baza unor surse neconvenþionale reuşeşte 
sã construiascã traseul ucenicului, al 
derbedeului şi al croitoresei – cele trei 
prototipuri ale tineretului muncitor. 
Concluzia lui, aşa cum aminteam, este 
una tranşantã: nu existã tineret muncitor 
în secolul al XIX-lea ci doar bãieþi şi fete 
care încearcã în fel şi chip sã smulgã vieþii 
acea perioadã care s-ar numi tinereþe.

Studiul urmãtor, alcãtuit de Jean 
Claude Caron, are în vedere tinerii la 
şcoalã. În secolul XIX şcoala are un rol 
esenþial în societate – „este anticamera 
unei poziþii sociale” (p.219). Rivalitatea 
dintre stat şi bisericã în organizarea 
şcolii este un punct de plecare în acest 
studiu care se opreşte asupra mai 
multor coordonate: „apariþia educaþiilor 
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naþionale”, „şcoala împotriva familiei”, 
„elitism şi teamã socialã”, „colegiul sau 
încarcerarea trupului şi spiritului”, etc. 
Legile asupra educaþiei elaborate în 
Europa ca şi scrierile autobiografice ale 
unor personalitãþi se constituie în sursele 
acestui studiu care, în final, demonstreazã 
cã în şcolile secolului XIX elevii primeau 
mai mult instrucþie decât educaþie. 

De Tinerii revoltaþi şi revoluþionari 
– 1789-1917 se ocupã Sergio Luzzatto. 
În cele cinci puncte abordate: „Tineret 
de aur, tineret arzãtor”, „şansa de a te 
naşte târziu”, „Bãieþii periculoşi”, „De la 
ghilotinã la topoare” şi „Bãrbi albe, bãrbi 
cenuşii, bãrbi negre”, autorul parcurge 
peste un secol de istorie a unui tineret 
neliniştit sau rebel. Exemplele sale sunt 
carbonarii francezi sau italieni din 1820, 
decembriştii ruşi, muncitorii de pe 
baricadele Parisului din 1830, martirii 
revoluþiei de la 1848, intelectualii care 
iau apãrarea cãpitanului Dreyfus în Franþa 
anului 1890 şi mulþi alþii. Exemplele sunt 
încununate de generaþia de la 1914 care 
va rãspunde, disciplinatã şi entuziastã, 
chemãrii la arme. În vâltoarea diverselor 
revoluþii europene tineretul iese din forma 
sa de existenþã tradiþionalã devenind 
„o clasã de vârstã cu funcþie socialã şi 
culturalã”. Lumea tineretului revoltat a 
lui Sergio Luzzatto se construieşte prin 
raportare la lumea adulþilor, de la care 
primii deprind experienþa revoluþionarã. 
Studiul se impune şi prin sursele la care 
face apel: de la Declaraþia Drepturilor 
Omului, scrierile pedagogice ale lui Marc-
Antoine Jullien (descoperite de Alain 
Corbin), ale lui Jules Michelet, pânã la 
cele ale unui Ernest Renan, Hertzen, 
Bakunin şi terminând cu Max Adler sau 
Romain Roland.

Un ultim tablou iconografic prezintã 
Mitul tinereþii reprezentat în imagini 
în care Laura Malvano se ocupã de 
fascismul italian şi problema tinerilor. 
Spre deosebire de valorizarea negativã a 
acestei categorii populaþionale întâlnitã 
în alte timpuri şi spaþii, în studiul 
prezentat tinereþea este de departe vãzutã 

ca cea mai frumoasã vârstã a omului, 
purtãtoarea celor mai mari valori: civile, 
morale, estetice. Pornind de la analiza 
imnului fascist şi a discursului liderilor 
autoarea stabileşte condiþia de tinereþe 
eternã a naþiunii italiene, care îi aşeazã 
pe tineri în centrul sistemului sãu de 
organizare. Autoarea aduce în discuþie 
problema raporturilor dintre artã şi 
propagandã arãtând cã „bãrbatul tânãr 
şi frumos” traduce în artã simbolistica 
italianului lui Musolini. „Efebul tânãr 
şi frumos”, „Atletul – simbol al stilului 
fascist”, „Poporul tânãr şi prolific”, sunt 
unele dintre punctele de sprijin ale 
acestui studiu.

Eric Michaud se apropie sensibil de 
contemporaneitate studiind problema 
tinerilor în cel de-al treilea Reich. 
Analizând Mein Kampf şi statutele 
diferitelor organizaþii germane ca Hitler-
Jugend sau Jungmadel (tinerele virgine) 
ca şi ordonanþele speciale ale diferitelor 
ministere, Michaud creioneazã o societate 
a tinerilor supusã în cel mai înalt grad 
dorinþei fuhrerului. Se poate vedea cum, 
încã de la cele mai fragede vârste tineretul 
era îndoctrinat, învãþat sã recunoascã şi sã 
preþuiascã rasa purã, sã slujeascã, înainte 
de toate, naþiunea. Fetele au fost educate 
în spiritul maternitãþii; menirea lor era sã 
nascã copiii care sã asigure supravieþuirea 
rasei pure. Studiul demonstreazã, dacã 
mai era nevoie, ideologizarea masivã a 
unei societãþi dispuse sã-şi urmeze liderul 
pânã la capãt.

În fine, ultimul studiu intitulat 
Tinereþea ca metaforã a transformãrii 
sociale. Douã dezbateri privind tineretul: 
Italia fascistã, America anilor 50 îi aparþine 
Louisei Passerini şi introduce în discuþie 
o noutate – cazul tineretului american. 
Autoarea analizeazã discursul societãþii 
asupra tineretului, în diversitatea de 
definiþii şi schematizãri cronologice. 
Alege cele 2 cazuri considerând cã existã 
un punct de legãturã între acestea: aşa 
cum Italia fascistã dorea crearea de elite 
în cadrul unei societãþi totalitare, în 
America anilor 50 acelaşi tineret este 
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„folosit” pentru regenerarea claselor 
conducãtoare pe cale paşnicã într-o 
societate democraticã. Eseul nu este o 
cercetare comparatã ci o paralelã între 
cele douã societãþi. Folosirea unor surse 
inedite, printre care filmul pentru tineret 
sau dezbaterile psihologice asupra 
tinerilor, pledeazã pentru lectura acestui 
interesant studiu în care lumea aparte a 
tinerilor americani, neînþeleasã nici de 

propria comunitate, este alãturatã lumii 
tinerilor fascişti. 

Concluziile pe care le gãsim de obicei 
la capãtul unui demers istoriografic lipsesc 
de aceastã datã. Însã, cititorului îi rãmâne 
posibilitatea de a trage singur concluziile 
pe care le doreşte şi amintirea unei 
lecturi plãcute chiar dacã deloc uşoarã.

Luminiþa DUMÃNESCU

***

Michel Vovelle, Omul Luminilor, Editura 
Polirom, Iaşi, 2000, 333 p. 

Secolul al XVIII-lea a situat omul 
în centrul viziunii lui despre lume, 
al dispozitivului în jurul cãruia îşi 
organizeazã întreaga reflecþie. În aceasta 
se înscrie ruptura cu evul baroc, cu o 
sensibilitate dominantã mai mult de un 
secol. 

Cartea este organizatã 
în jurul câtorva rubrici mari: 
actorii, piese fundamentale 
ale societãþii de stil vechi, 
nobilul, rãzboinicul; sau 
nou-veniþii pe scena socialã 
ca omul de afaceri. Urmeazã 
purtãtorii de cuvânt, cãrora 
le-a venit momentul de 
glorie, ca purtãtorii noului 
discurs al Luminilor, chiar 
dacã þin încã de vechea 
lume prin atâtea legãturi de 
dependenþã: omul de litere, 
de ştiinþã sau artistul, în 
sfârşit exploratorul care extinde graniþele 
lumii cunoscute. Demersului voluntarist 
de remodelare a societãþii îi sunt necesari 
agenþi de transmitere, acei intermediari 
culturali cãrora li se acordã atenþie în zilele 
noastre: preotul. Funcþionarul, element 
esenþial în cadrul monarhiilor absolutiste 
luminate, îşi face o apariþie remarcabilã. 
În acest dispozitiv general, femeia deþine 
poziþia ambiguã pe care i-o rezervã acel 
veac: fireşte ea cunoaşte o promovare 
care o transformã în regina saloanelor 

filosofice, în obiectul unei atenþii sporite 
şi totodatã pline de îngrijorare, dar care 
o menþine în condiþia sa generalã într-o 
situaþie de dependenþã de care va reuşi sã 
scape dupã foarte multã vreme.

Întrebarea care se pune în chiar 
prima parte a cãrþii este dacã nobilimea 
constituie forþa de rezistenþã majorã la 
spiritul Luminilor, întruparea trecutului? 

Acesta este discursul þinut 
de revoluþia francezã, în 
cadrul unei lupte nemiloase 
împotriva ordinii aristocratice, 
luptã care nu îngãduia nici 
jumãtãþile de mãsurã, nici 
judecãþile nuanþate. Înfãþişatã 
în lenevia, în privilegiile 
uzurpate, în decadenþa sa 
moralã, nobilimea a devenit, 
pentru o întreagã tradiþie 
istoricã, încoronarea anti-
Luminilor. Studiul lui Pierre 
Serna aminteşte cu folos 
originile dezbaterii, aşa cum 
a fost inauguratã de abatele 

Coyer şi de alþii chiar înainte de revoluþie. 
Clişeul acceptat a cunoscut revizuiri 
serioase iar argumentele sunt menþionate 
de autor. În bibliotecile, saloanele, chiar 
curþile sale, aceastã aristocraþie nu este 
nici pe departe refractarã la spiritul 
Luminilor. Ea ocupã un loc important 
chiar preponderent în structurile în care 
se manifestã cultura. Apoi, nobilimea 
este reconsideratã în însãşi baza puterii 
ei sociale: practicã agronomia pe vremea 
fiziocraþiei, fabricã în sectoarele de vârf 
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ale metalurgiei, face comerþ în porturi şi 
speculaþii în domeniul imobiliar urban 
deci progresistã, aptã prin energia şi 
deschiderea sa la ideile noi. 

Pe fondul unei contradicþii 
determinate de însãşi poziþia lui, nobilul 
Luminilor are în faþã mai multe opþiuni: o 
luptã în retragere pentru a apãra vechile 
valori sau dreptul sângelui, sprijinitã 
pe liste de argumente elaborate adesea 
la sfârşitul secolului precedent sau o 
integrare fãrã echivoc ori neînþelegeri în 
noile elite. 

Unii nu se limiteazã la compromisul 
burghez; declasarea nobiliarã capãtã 
o formã explozivã la unii purtãtori de 
cuvânt – Sade, Mirabeau, Boyer d’Argens, 
Antonelle sau Barras, îşi repudiazã cu 
violenþã casta de origine, ba chiar ordinea 
lumii care le-a dat naştere. 

În acest context portretul militarului 
iese afectat din confruntarea cu idealul 
Luminilor. Valorile rãzboinice nu mai sunt 
situate în inima dispozitivului Luminilor. 
Ele aparþin vechii lumi, cea a unei 
aristocraþii care se raporteazã la Codul 
onoarei, dar care, într-o mare parte a 
Europei, a încetat sã mai facã din meseria 
armelor vocaþia ei esenþialã, luptându-se 
pentru a-şi întãri privilegiile. În eseul lui 
Jean-Paul Bertaud despre militarul din 
secolul al XVIII-lea, centrul de interes 
se deplaseazã de la eroul magnific la 
omul de trupã, la soldatul pe care armata 
prusacã îl dã ca exemplu de referinþã 
din ce în ce mai profesionist în funcþie 
de exigenþele unei instrucþii avansate, 
adesea mercenar, pretutindeni brutalizat, 
dispreþuit în plan social; dar avem date 
şi despre cum Revoluþia francezã, creând 
armata voluntarilor naþionali, l-a fãcut 
sã explodeze, substituindu-i un alt ideal 
de referinþã, cel al soldatului cetãþean 
luptând pentru libertate. 

În rândul protagoniştilor majori, era 
de aşteptat omul de afaceri, burghezul, în 
contrapunct cu reprezentanþii vechii lumi. 
Louis Bergeron a focalizat atenþia asupra 

grupului de comercianþi, dar şi a celui de 
întreprinzãtori. Îi prezintã de-a lungul 
etapelor de ascensiune socialã, uneori ca 
moştenitori de familii negustoreşti, alteori 
ca fãuritori ai succesului individual, cu 
origini modeste. Se contureazã aici o altã 
culturã, care nu trece prin filiera studiilor 
umaniste clasice, ci prin ucenicia pe 
teren, prin cãlãtorii de formare, prin 
curiozitatea autodidactã a altora. Ea 
precedã apariþia noilor dinastii pãstrând 
contactul cu salariatul sau lumea micilor 
producãtori. Ei posedã trei caracteristici: 
deschidere spre exterior, curiozitate, 
pragmatism – voinþã de utilitate socialã, 
chiar dacã trãsãturile de conservatorism 
îi recomandã încã drept reprezentanþii 
discreþi ai lumii în curs de schimbare. Ei 
lasã altora rolul de purtãtori de cuvânt. 

Aceştia deþin întâietatea, chiar dacã 
acuzaþia de simplificare abuzivã ar fi 
justificatã când s-ar asocia personajul 
omului de litere cu al omului de ştiinþã şi cu 
cel al artistului. Roger Chartier analizeazã 
principiile care guverneazã redistribuirea 
rolurilor. Toþi aceşti actori sociali au 
totuşi în comun faptul cã beneficiazã de 
promovarea intelectualului în secolul 
Luminilor. Nu era ceva nou dar evoluþia 
cunoştinþelor, ca şi a lumii spiritului le 
conferã o autoritate a opiniei, în vreme ce 
discursul religios, multã vreme dominant, 
scade în importanþã relativã şi se retrage 
în apãrare, iar o liberalizare limitatã, dar 
realã participã la eliberarea cuvântului în 
cadrul monarhiilor absolutiste. 

Cadrele rãmân precise şi coercitive: 
patronajul regal chiar dacã prezintã o 
nouã trãsãturã este mai suplu în vreme ce 
partida filosoficã pare a deveni autonomã 
în calitate de contra - putere de opinie, 
deschizând calea unei critici tolerate 
când nu atacã fãþiş puterea instituitã. 
Sub egida apropiatã sau îndepãrtatã a 
prinþului, lumea rãmâne ierarhizatã, 
reflectând structurile societãþii existente: 
academia rãmâne referinþa, asociind 
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un grup de personaje importante care îi 
formeazã comitetul de onoare sau grupul 
membrilor efectivi, încã restrâns, cu 
membri asociaþi şi corespondenþi. Sub 
presiunea cererii colective fenomenul 
academic se rãspândeşte în întreaga 
Europã. Prin procedeul concursurilor 
şi al corespondenþelor, ele participã la 
elaborarea pieþei comune a cunoştinþelor 
şi la schimbul de idei. 

Personajul autorului rãmâne încã 
o noutate la sfârşitul secolului. Chiar 
dacã rãmâne caracteristic pentru acest 
secol, personajul amatorului erudit, 
diletant, cultivat, care strânge curiozitãþi 
în cabinetul sãu, nu poate masca o 
profesionalizare crescândã, mai ales 
în activitãþile ştiinþifice, impusã de 
progresul cunoştinþelor. Itinerarul 
savantului devine din ce în ce mai precis. 
Laboratoarele, observatoarele, locurile 
de experimentare se înmulþesc, reflectã 
noile demersuri, chiar dacã într-un veac 
filosofic pentru mulþi este bine “sã se 
intereseze câte un pic despre toate”.

Parisul are saloanele, spaþii feminine 
în aparenþã de vreme ce doamnele le 
prezideazã, dar populate de bãrbaþi, spaþii 
unde se opereazã schimbul de idei într-un 
climat de libertate ce presupune totuşi 
respectarea unui anumit ritual. Însã 
în reuniunile masculine ca la baronul 
d’Holbach constrângerile sunt înlãturate. 
La începutul secolului se înscrie rolul nou 
al exploratorului, apropiat încã de spionul 
trimis în recunoaştere, devenit la sfârşit, 
cercetaşul de elitã al civilizaþiei, agentul 
unei curiozitãþi dezinteresate, chiar dacã 
aceasta contribuie la stãpânirea unei lumi 
care îşi dezvãluie secretele. 

Termenul de funcþionar, dupã cum 
menþioneazã Carlo Capra, apare în Franþa 
la sfârşitul Vechiului Regim; aşadar, el 
pare legat de noile necesitãþi ale statului 

modern, interesat de o administrare 
mai raþionalã şi mai bine pusã la punct. 
Dar, mai ales de la începuturile evului 
modern, monarhiile tradiþionale şi-
au delegat puterile în materie de 
administraþie, finanþe şi justiþie în diverse 
modalitãþi. În Franþa, sistemul cumpãrãrii 
slujbelor dãduse naştere unui corp de 
slujbaşi regali, proprietari ai funcþiei lor 
transmisibile, eventual aducãtoare de 
titluri nobiliare. Meritocraþia este departe 
de a avea câştig de cauzã. 

Biserica post – tridentinã constituie 
o putere în ea însãşi şi nu mai face parte 
din aceeaşi tabãrã. În secolul al XVIII-lea, 
universul clerical reprezintã unul dintre cele 
mai omogene şi totodatã unul dintre cele 
mai contrastante cu putinþã. Dominique 
Julia aminteşte cum se constituie el de-a 
lungul Europei, în funcþie de diversitatea 
de statute, şi ce multiplicitate de stãri 
sociale rezultã de aici. În Franþa, dispar 
neregulile privitoare la moravuri sau 
serviciu divin şi se ajunge la un nivel cel 
puþin modest de formare doctrinarã, dacã 
nu spiritualã. Preotul francez din secolul 
XVIII evolueazã o datã cu vremurile: 
imaginea “preotului cumsecade” apropiat 
de enoriaşii sãi pe care îi ajutã la nevoie, 
persoanã însemnatã printre ai sãi nu este 
o ficþiune. 

Neacceptate în instituþiile puterii, 
participante la cele mai modeste niveluri 
ale producþiei, femeile sunt departe de a fi 
învins strãvechiul blestem. Unii au vãzut 
în secolul al XVIII-lea “veacul femeilor”, 
animatoare a saloanelor, cucerind în 
clase înalte dreptul la culturã şi câteodatã 
chiar la cuvânt. Deşi le va da femeilor 
drepturi civile, Revoluþia francezã le va 
refuza accesul la drepturi civice. Secolul 
Luminilor îşi asumã aici limitele şi 
contradicþiile sau excesele lui. 

Nicolae DUMITRANA 

***
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François Furet (coord.) Omul romantic, 
Iaşi, Ed. Polirom, 2000, 304 p.

François Furet (1927-1997) istoric, 
director de studii la Şcoala de înalte 
studii în ştiinþe sociale este şi specialist al 
epocii moderne (sec. XVIII-XIX) dar mai 
ales al revoluþiei franceze. Toate lucrãrile 
lui pornesc şi se referã la evenimentul 
din 1789: “La Revolution 
française” (1965), “Penser la 
Révolution française”(1978), 
“La Monarchie republicaine 
et la Constitution de 1791” 
(1996), “La Révolution en 
debat” (1999).

Prin coordonarea 
volumului “Omul romantic” 
se alãturã lui Jacques Le 
Goff, coordonatorul “Omul 
medieval”, Eugenio Garin 
“Omul Renaşterii”, Michel 
Vovelle “Omul Luminilor”, 
Guglielmo Cavallo “Omul 
bizantin”, Rosario Villari 
“Omul baroc”, toþi dorind sã surprindã 
devenirea umanã în perioadele de graþie 
ale istoriei, sã demonstreze dictonul “la 
vremuri noi, oameni noi”.

Volumul “Omul romantic” cuprinde 
opt portrete: Burghezul, Muncitorul, 
Femeia, Dascãlul, Medicul, Preotul, 
Intelectualul, Revoluþionarul, ale tot 
atâtor personaje care fac istoria la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea începutul secolului 
al XIX-lea, mai precis ele formeazã acea 
lume care s-a nãscut la 1789 odatã cu 
societatea modernã şi care cel puþin 
pentru o jumãtate de secol (1848) 
împãrtãşeşte principiile revoluþionare. 

Omul romantic precizeazã François 
Furet în introducerea acestui volum 
se naşte şi creşte odatã cu societatea 
modernã în acei ani care despart 1814 
de 1848, sfârşitul revoluþiei franceze de 
reînceperea ei.

Semnatarii celor opt studii ce 
formeazã volumul Gerhard Haupt, 
Fabienne Rebaul, Giorgio Cosmacini, 
Philippe Bautry, Sergio Givone, Bronislaw 

Baczko, Sidney Polard şi Stephane 
Michaud, se afiliazã metodologic 
investigaþiilor ştiinþifice din domeniul 
istoriei şi sociologiei, în dorinþa refacerii 
acelui miez al unei epoci plinã de 
evenimente. 

Prima cercetare este a lui Heinz-
Gerhard Haupt şi surprinde clasa de 
mijloc sau burghezia a cãrei naştere are 

loc în aceastã epocã, iar 
locul precis al apariþiei sale 
este Franþa, care a devenit în 
întregime burghezã (Dicþi-
onarul universal Larousse). 
Autorul aratã cum burghezul 
Europei romantice mai este 
prins încã în “ierarhiile 
tradiþionale ale societãþii 
organizate pe ranguri sau 
stãri” (F. Furet). Burghezul 
trãieşte deocamdatã precum 
nobilul, neputând distruge 
graniþa care îi desparte. 
Aceastã clasã de mijloc 
comportã o serie de situaþii 

pe care Haupt le inventariazã în funcþie 
de harta Europei. Astfel, vom gãsi 
un burghez mai aproape de modelul 
aristocratic în partea de Rãsãrit a Europei 
şi unul modern în Occident.

Muncitorul stã alãturi de burghez 
formând “oamenii noi” ai aceste epoci. 
Sidney Pollard, profesor emerit de istoria 
economiei la Universitatea din Bidefeld, 
îşi începe studiul despre muncitor cu 
precizarea rãdãcinilor acestui nou actor 
de pe scena epocii moderne, rãdãcini 
care se gãsesc în Evul Mediu. Fostul 
meşteşugar al perioadei medievale devine 
proletarul modern. Vorbeşte apoi despre 
cele douã categorii de muncitori cei care 
sunt prinşi în domeniul industrial şi cei 
din agriculturã, care au cel mai redus 
prestigiu social. Un fermier american 
venind în Anglia anului 1850 spunea 
despre ei: “cei mai degradaþi, sãraci, 
proşti, brutali şi vulgari din câþi am 
vãzut în regatul acesta” (Sidney Pollard, 
Muncitorul, p.87). Pollard ia în discuþie 
statutul muncitorului în partea de Vest a 
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Europei, acolo unde revoluþia industrialã 
şi agrarã erau demarate deja. Autorul 
se opreşte şi la discutarea diferenþelor 
materiale, a posibilitãþilor salariilor, 
alimentaþiei muncitorului din industrie 
şi a celui din agriculturã, diferenþe care 
se vãd în durata medie de viaþã, înãlþime, 
construcþie fizicã. 

Prezentarea mişcãrilor, grevelor 
muncitorilor cât şi a legislaþiei datã în 
favoarea lor încheie acest studiu. 

Revoluþia francezã a schimbat total 
condiþia femeii, la fel cum a schimbat 
şi starea tuturor lucrurilor. Epoca 
romanticã dã femeilor libertatea mult 
promisã. Stephane Michaud surprinde 
în studiul sãu începuturile mişcãrii 
feministe, mişcãrii de emancipare care 
atinge apogeul în secolul XIX. Porneşte 
de la femeia care a participat la revoluþia 
francezã, se opreşte apoi la cele mai 
ilustre portrete ale epocii ca cel al lui 
George Sand care permit conturarea 
spiritului romantic şi încheie prin 
reliefarea femeii care rãmâne depozitara 
sentimentului religios, cea care “pãstreazã 
aprinsã flacãra în cetate”, începând chiar 
din cãminul ei. Semnatarul studiului, 
încearcã deci, un inventar al epocii de la 
general la particular. 

Dascãlul, al patrulea personaj, vine 
şi el din Evul Mediu din umbra Bisericii. 
Fabienne Reboul-Scherrer trece prin 
câteva ipostaze prezentarea dascãlului. 
1 “Învãþãtor, profesor, director de þarã … 
Vechiul Regim al şcolii”, 2. Revoluþia: 
rupturã sau continuitate, 3. Dascãlii în epoca 
lui Napoleon, 4. Progresele pedagogiei şi 
şcolile mutual, 5. Instituþia şcolarã dupã 
Guizot, 6. O carierã intelectualã pentru 
popor, 7. 1848, o primãvarã politicã. 

Dascãlul devine tot mai mult o figurã 
familiarã în parohiile europene mai ales 
în cele din Europa de Nord-Vest, dar 
nu este decât un personaj prea puþin 
însemnat al statului. Numãrul şcolilor 
creşte în epoca modernã, însã dispun 
de mijloace precare de educaþie şi nu se 
gãseşte în ele o metodã pedagogicã. Pentru 
a exemplifica eforturile de reglementare 

a situaþiei în învãþãmântul perioadei 
respective, Fabienne Reboul aduce în 
discuþie persoana lui Guizot, marele om 
al Monarhiei din Iulie care dã legea din 
28 iunie 1833, prin care fiecare comunã 
este obligatã sã susþinã cel puþin o şcoalã 
cu toate trebuinþele necesare. De acum 
dascãlul capãtã un statut, se elibereazã 
de normele Bisericii, încercând sã susþinã 
ştiinþa. 

Studiul despre medicul Epocii 
Romantice este scris de cãtre un medic 
primar radiolog la Ospedale Maggiore 
din Milano şi profesor de istoria 
igienei: Giorgio Cosmacini. El prezintã 
un inventar detaliat al diferitelor 
doctrine ce constituie o disputã între 
marii medici şi gusturile elitelor din 
Occidentul european al primelor decenii 
ale secolului al XIX-lea.

Medicina modernã, ne spune 
Cosmacini, este o împletire a tradiþiei 
cu ştiinþa bazatã pe experimente şi 
cunoaşterea corpului omenesc. Autorul 
remarcã şi o figurã aparte a tagmei 
medicilor: medicul de þarã. Este cel 
care merge din casã în casã, folosind 
încã metode empirice, dar care menþine 
legãtura cu partea cea mai de jos a 
societãþii. Sunt prezentaþi în antitezã 
marii medici care dominã instituþiile 
spitaliceşti şi cei mãrunþi: medicii de þarã. 

Vindecãtor al sufletelor tuturor 
rãmâne mai departe preotul. Philippe 
Boutry este cel care creioneazã portretul 
preotului. El aratã cum religia, îndeosebi 
cea catolicã, suferã unele modificãri în 
urma Revoluþiei. În Franþa ea nu-şi va 
mai regãsi baza pe care o avusese înainte 
de 1789. Preotul romantic este prea mic 
pentru a reda Bisericii faþa strãlucitoare 
pe care o avusese odatã. 

Intelectualul ne este prezentat de 
Sergio Givone în ipostazele de “flaneur”, 
“dandy” dar şi de utopist şi conservator, 
melancolic şi visãtor. Pentru a-l defini mai 
bine pe “dandy” Givone preia expresia 
lui Oscar Wilde: “dandy este acela care 
se aflã în largul sãu oriunde, la bordel 
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ca şi în bisericã, la curte ca şi pe stradã” 
(Sergio Givone, Intelectualul, p.238). În 
cazul utopistului şi conservatorului, totul 
porneşte de la Herder şi viziunea miticã. 

Intelectualul romantic nu este 
optimist, trãieşte în zidurile eului sãu şi 
are tendinþa de autodistrugere. Byron, 
Keats, Chateaubriand sau Leopardi sunt 
marile nume care definesc intelectualul 
perioadei romantice. Bronislaw Baczko, 
vorbind despre revoluþionar, afirmã 
cã Romantismul s-a nãscut în umbra 
revoluþiei franceze. Amintirea acesteia 
nu s-a pierdut niciodatã din mintea 
generaþiilor care au urmat. Revoluþia 
francezã a lãsat o moştenire din care se vor 
plãmãdi toate revoluþiile ce i-au urmat: 

cele de la 1830, care duc la unificarea 
statelor europene, dar şi cele de la 1848 
care marcheazã încã un pas înainte fãcut 
de oamenii noi. 

Volumul coordonat de François 
Furet se încheie cu acest studiu al lui 
Bronislaw Baczko. Dupã fiecare cercetare 
sunt prezentate notele şi referinþele 
bibliografice care au servit ca surse în 
demersul cercetãrii. 

Prin intermediul celor opt portrete 
vedem practic ce a însemnat Romantismul, 
“regãsim atribuþiile esenþiale ale acestuia” 

(Elena Brãteanu, Prefaþã).

Cecilia CÂRJA 

***

David I. Kertzer, Ritual, politicã şi putere, 
Ed. Univers, Bucureşti, 2002, 244 p.

Propunând o tratare din perspectivã 
antropologicã Ritual, politicã şi putere 
este o carte prin a cãrei traducere se 
încearcã sã suplineascã un gol în peisajul 
ştiinþelor umaniste de la noi. Metodele 
structuralismului sunt cele dupã care 
se pune în discuþie relevarea 
legãturilor între cele trei 
aspecte – ritual, politicã şi 
putere – care se constituie 
în punctele directoare ale 
studiului de faþã.

Pornind de la premisa 
cã politica se exprimã prin 
simboluri, David I. Kertzer 
urmãreşte dezvãluirea exis-
tenþei unui arhetip de sub 
a cãrui influenþã nu scapã 
nici societãþile tribale 
nici “naþiunile birocratice 
moderne”. Pornind de la 
studiile durckeimiene, cercetãtorul 
american, nuanþeazã concepþia conform 
cãreia ritualurile sunt reguli de conduitã 
care îl învaþã pe om sã se comporte în 
prezenþa obiectelor sacre, îmbrãþişând 

ideea unei perspective de definire 
a ritualului ca un comportament 
simbolic repetitiv şi standardizat din 
punct de vedere social. De fapt studiul 
demonstreazã cum actului social se 
încearcã sã i se dea prin intermediul 
ritualului o tentã sacrã care sã îi legitimeze 
valoarea axiomaticã.

Se constatã totodatã cã forþa 
ritualului rezidã nu numai 
în matricea socialã, dar şi în 
“dedesubturile psihologice” 
exprimate printr-una dintre 
caracteristicile ritualului, 
anume valoarea sa dramaticã. 
Acestei caracteristici a ritua-
lului David I. Kertzer, îi adaugã 
şi altele precum: condensarea, 
plurivocitatea şi ambiguitatea. 
Deşi pe parcursul lecturii vom 
descoperi şi alte caracteristici 
ale ritualului ca repetativitatea, 
conservatorismul, ş.a., cele trei 
deja menþionate sunt considerate 

de autor drept cele mai importante. Se 
demonstreazã cã de milenii guvernanþii au 
avut conştiinþa implicaþiilor psihologice ale 
ritualului, cã ei au plãnuit şi folosit ritualul 
cu scopul descãtuşãrii emoþiilor populare 
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nu numai pentru a le legitima existenþa, ci 
şi pentru a stârni entuziasmul maselor în 
favoarea programelor politice. 

Chiar dacã nu se insistã poate cât 
ar fi trebuit asupra legãturilor evidente 
dintre ritual şi mit, antropologul 
american conştientizeazã cã “miturile 
îi fac pe oameni sã reacþioneze pozitiv 
la simbolurile potente vehiculate de 
politicieni. Miturile promoveazã status-
quo-ul în vremuri de stabilitate şi 
cartografiazã schimbãrile în vremuri de 
restrişte” şi prin urmare adoptarea unui 
rit depinde de rezolvarea unei probleme 
concrete.

David I. Kertzer clasificã ritualurile în 
funcþie de scopul şi finalitatea pe care şi-o 
propun. Existã ritualuri de afirmare a unei 
identitãþi, de demonstrare a loialitãþii, de 
prag, de comunicare a relaþiilor între state, 
chiar de rebeliune. Impactul ritualului în 
sãrbãtorile naþionale, în momentele de 
investire, de tranzit a puterii de la un om 
la altul sau de la un guvern la altul sunt în 
aceeaşi mãsurã valoroase investigatorului 
tiparelor culturale consacrate legãturilor 
dintre ritual, politicã şi putere.

Locul veşmântului, al organizãrii 
dramatice a ritualului nu sunt nici ele 
lãsate în afara analizei pe care o propune 
studiul .

Interesat de tipologii dar şi de 
variabilitatea care poate afecta ritul, 
autorul eludeazã graniþele temporale, 
analizând evenimente care, din cauze 
care þin în primul rând de context cultural, 

ar putea pãrea imposibil de comparat. 
Dincolo de orice particularitate, în 
încercarea de a descoperi principiile 
universale care guverneazã folosirea 
ritualului de cãtre politicã, se constatã cu 
multã probitate, cã în fond, orice ritual 
este utilizat pentru a institui norme de 
putere în cadrul unei organizaþii, fie la 
nivel macro sau micro.

 Mult invocata interdisciplinaritate e 
manifestã şi în acest studiu. Astfel se face 
uz de rezultatele psihologiei cognitive 
atunci când se discutã despre schemele 
care stau la baza structurãrii cunoaşterii 
lumii sociale. 

Pentru ca ritualul care instru-
mentalizeazã anumite simboluri de 
care în mod necesar trebuie sã fie 
cunoscute atât de manipulanþi cât şi 
de manipulaþi, un numãr de simboluri 
comune designate de o culturã, trebuie 
sã stea la baza reprezentãrilor de care se 
foloseşte constructorul şi manipulatorul 
de ritualuri. Prin demonstraþia pe care o 
face David I. Kertzer aratã cã ritualul nu 
proiecteazã realitatea politicã pe plan 
simbolic, ci cã ritualul impune o anume 
viziune asupra realitãþii politice.

În concluzie, ne gãsim în faþa unei 
cãrþi scrise dupã modelul pragmatic 
al şcolii americane a cãrei fructuoasã 
abordare evitã sã se piardã în prea multe 
teoretizãri aride preferând aplicaþia pe 
studii de caz bine delimitate tematic. 

Marian ZÃLOAGÃ

***

Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în 
cultura romanã, Editura Humanitas, 
Bucureşti 2001, 470 pag.

Andrei Oişteanu (n. 1948) este 
cercetãtor în domeniul etnologiei, 
antropologiei culturale, imagologiei şi 
istoriei religiilor. Este membru al Comisiei 
de Folclor şi Etnologie a Academiei 
Române şi al International Union of 
Ethnological and Antropological Sciences 
(Londra).

În lucrãrile sale, Andrei Oişteanu 
abordeazã teme inedite, combinând 
erudiþia cu intuiþia şi rigoarea academicã 
cu savoarea eseisticã. Studiul practicilor 
rituale şi magice, ca şi cel al mentalitãþilor 
mitico-religioase îi datoreazã în mare 
mãsurã reabilitarea unui punct de 
vedere ştiinþific, grav afectat de invazia 
diletantismului.

A. Oişteanu este autor al mai multor 
lucrãri printre care: “Grãdina de dincolo. 
Zoosophia. Comentarii mitologice” 
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(Dacia, 1980), “Cutia cu 
bãtrâni” (prozã, Editura Meta, 
1995), “Cosmos vs. Chaos. 
Myth and Magic in Romanian 
Traditional Culture” (Fundaþia 
Culturalã Romanã, 1999).

Preocupãrile lui Andrei 
Oişteanu în domeniul imago-
logiei etnice dateazã de pe la 
începutul anilor ’90. Primul 
studiu intitulat «Evreul 
imaginar” versus “evreul real”
în folclorul şi mitologia 
românã», a fost publicat în 
1995 în “Revista de Istorie şi Teorie 
Literarã”.

În perioada 1997-1999, “Cen-
trul Internaþional de Studiere a 
Antisemitismului” din cadrul Universitãþii 
Ebraice din Ierusalim i-a propus o cercetare 
cu tema “Imaginea evreului în cultura 
tradiþionalã româneascã” – o cercetare 
comparativã în context est-central 
european. Astfel, interesul autorului 
pentru studiile de etnologie privind 
centrul şi estul Europei se suprapunea cu 
interesul pentru istoria şi cultura evreilor 
din aceeaşi zonã.

Fragmente din aceastã carte au fost 
publicate mai ales în revista “22”, dar şi 
în “Dilema”, “Observatorul cultural” etc. 
Cartea s-a structurat mai bine la începutul 
anului 2000, odatã cu noul curs de 
imagologie etnicã predat de A. Oişteanu 
cursanþilor masteranzi de la Facultatea de 
Litere a Universitãþii Bucureşti.

Scopul principal al acestui studiu 
– de imagologie în context est-central 
european – este de a stabili originea, 
evoluþia în timp, rãspândirea în spaþiu şi 
supravieþuirea (sau dimpotrivã, declinul 
şi dispariþia) clişeelor care compun 
portretul fizic, spiritual şi moral al 
“evreului imaginar”. Este urmãrit modul în 
care s-a nãscut şi a evoluat antisemitismul 
popular în spaþiul cultural romanesc. Dar 
şi felul în care antisemitismul popular 
(inconştient şi pasiv) l-a influenþat pe 
cel politic (conştient şi activ) de pe la 
jumãtatea secolului al XIX-lea pânã în 
zilele noastre.

A. Oişteanu afirma cã 
a abordat aceastã temã din 
perspectiva şi cu “uneltele” 
antropologiei culturale. 
Principala metodã constã 
în refacerea “portretului-
robot” al evreului imaginar 
şi evaluarea diferenþei faþã 
de portretul “evreului real” 
(cu toate precauþiile pe care 
generalizãrile şi aproximãrile 
identitare le impun). Cu 
cât distanþa dintre “evreul 
imaginar” şi “evreul real” a 

fost mai mare, cu atât ideologia popularã 
a fost mai puternicã.

Cartea cuprinde cinci secþiuni: 
“Portretul fizic”, “Portretul vestimentar”, 
“Portretul moral şi intelectual”, 
“Portretul mitic şi magic”, “De la deicid 
la infanticid ritual”. Pe parcursul celor 
cinci secþiuni, autorul nu şi-a propus sã 
teoretizeze naşterea, evoluþia în timp şi 
spaþiu şi dispariþia sau supravieþuirea 
stereotipului. El a preferat sã utilizeze 
rezultatele cercetãrilor deja existente 
ale altor savanþi, aplicându-le pe cazul 
concret al imagologiei etnice şi, în mod 
special, al imaginii evreului în cultura 
tradiþionalã, din rãsãritul şi centrul 
Europei.

Autorul menþioneazã de la bun 
început dificultãþile documentare cu 
care s-a confruntat în redactarea acestui 
studiu comparativ de imagologie etnicã: 
rãnile de nevindecat pe care cenzura 
comunistã le-a provocat în corpusul 
ştiinþelor sociale.

În marea majoritate a cãrþilor, 
publicaþiilor şi studiilor de folclor şi 
etnologie apãrute dupã rãzboi în România 
nu se vorbeşte aproape deloc despre 
evreu, pentru cã acest “nomenethnicum” 
şi tot ce era legat de el a devenit în bunã 
mãsurã tabu.

În prima secþiune – “Portretul fizic” 
– analizeazã evreul din punct de vedere 
fizic. Portretul-robot al aşa-numitului 
”evreu tipic” ar include printre altele 
“nasul convex”, “buzele senzuale”, “ochii 
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bulbucaþi sau oblici”, etc. Din punct 
de vedere antropologic nu existã un 
anume tip dominant de evreu. Pe lângã 
îmbrãcãmintea tradiþionalã a evreului, 
barba şi perciunii rituali erau semne 
sigure şi rapide de identificare etnicã. 
Sunt prezentate diferite situaþii în care 
evreul trebuia sã aleagã între barba şi 
propria viaþã.

Pistruii, specifici evreilor, sunt 
consideraþi a fi un semn infamant, un 
semn care aduce ghinion. Adesea, astfel 
de oameni “în-semnaþi” sunt “socotiþi 
drept jidovi” şi se crede cã din aceastã 
cauzã “petele de pe faþã li se pot înmulþi”. 
În mitologia popularã, culoarea roşcatã a 
pãrului, a bãrbii şi a pielii este privitã ca 
o anomalie fizicã.

O altã prejudecatã foarte puternicã, 
rãspânditã în toatã Europa, se referã la 
murdãria evreului şi la mirosul urât pe 
care acesta îl degaja: ”Murdãria evreului” 
s-ar datora “bolilor evreieşti” printre care 
se numãrã ciudate boli de sânge şi de 
piele, precum şi scurgeri menstruale de 
sânge nu numai la femei, ci şi la bãrbaþi. 
Alþi savanþi au susþinut teoria conform 
cãreia viaþa de mizerie dusã de majoritatea 
populaþiei evreieşti în ultimele secole, 
precum şi condiþiile igienice precare din 
ghetourile şi târgurile Europei Centrale şi 
de Est ar fi condus la o stare accentuatã 
de murdãrie a evreilor şi la un miros 
neplãcut degajat de aceştia.

Sãrãcia şi mizeria care domneau în 
unele comunitãþi evreieşti est-europene, 
supraaglomerarea ghetourilor, condiþiile 
igienice precare, consumarea în exces a 
usturoiului şi a cepei în dieta tradiþional 
evreiascã au întãrit clişeul existent al 
“jidanului murdar şi împuþit”. La origine, 
nu atât “evreul real” mirosea urât, cât 
“evreul imaginar”. Oamenii simpli, 
cei pentru care “evreul este inteligent” 
credeau de asemenea cã “evreica este 
frumoasã”. Este încã o legendã din 
vasta mitologie creatã în jurul “evreului 
imaginar”.

Nu doar legile nescrise şi vechile 
pravile din secolele XVII-XIX interziceau 

cãsãtoriile mixte dintre români şi evrei, 
ci şi legislaþia rasialã instauratã în 
1938-1944. Clişeul referitor la frumuseþea 
evreicelor era asociat cu cel referitor la 
virtutea lor. Fiind consideraþi “leproşi 
spirituali”, evreii trebuiau sã fie însemnaþi 
(purtau însemnele infamiei) pentru a se 
preveni contaminarea creştinilor. 

În cea de-a douã secvenþã –“Portretul 
profesional” – autorul prezintã principalele 
ocupaþii ale evreului: evreul negustor, 
meseriaş, cãmãtar, cârciumar, cãruþaş, 
agricultor sau cioban. Autorul susþine 
cã într-un clasament pe naþiuni, evreul 
ocupa primul loc la proba înşelãrii altora.

Aceeaşi reputaþie profesionalã o 
regãsim în primele decenii ale secolului 
XX în România, dupã aproximativ 
un secol (în 1913, 45% dintre evrei 
lucrau în industrie, erau meseriaşi sau 
muncitori). Întrebarea care se ridicã este 
ce mecanisme psihologice complicate au 
concurat pentru a crea imaginea “evreului 
negustor tipic” şi cea a “evreului meseriaş 
atipic” în condiþiile în care cifrele par sã 
indice exact contrariul. Evreul nu este 
un producãtor, ci doar un traficant de 
marfã. Atunci când totuşi o produce, 
marfa e proastã şi scumpã. Realitatea nu 
este reflectatã corect de prejudecãþi şi de 
şabloane mentale transmise din tatã-n 
fiu, ci de minuþioase analize ale structurii 
ocupaþionale a societãþii.

În Europa de Vest şi Centralã 
prototipul profesional al evreului a fost 
cãmãtarul. În aceastã situaþie, evreii au fost 
aceia care au ocupat sectorul profesional 
mult hulit, infirmând valabilitatea 
faimosului dicton aristotelian conform 
cãruia “banii nu fac pui”. Evreii neavând 
cum sã deþinã proprietãþi funciare sau 
imobiliare, au acumulat valori mobiliare, 
având valoare mare şi volum mic.

În imaginarul colectiv din estul 
continentului, relaþia “evreu-bani” nu s-a 
dezvoltat pe seama “evreului cãmãtar”, cât 
mai ales pe seama “evreului comerciant”; 
în partea rãsãriteanã a continentului 
european cel demonizat nu a fost atât 
“evreul cãmãtar”, cât “evreul cârciumar”.
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În cea de-a treia secþiune, autorul 
prezintã portretul moral şi intelectual 
al evreului din mai multe perspective: 
inteligenþa, caracteristicile etnice şi 
etice, etc. Caracterizarea evreului a 
îmbrãcat diferite forme, printre care 
prezentarea viciilor şi virtuþilor sale 
în comparaþie cu cele ale altor etnii. 
Majoritatea clişeelor care compun 
portretul-robot al “evreului imaginar” 
sunt negative, iar dintre cele pozitive 
unele subliniazã, explicit sau implicit, 
de fapt, trãsãturi de caracter negative. Un 
exemplu de stereotip (aparent) pozitiv 
este “proverbiala” inteligenþã a evreului. 
Caracterul generalizator al stereotipului 
privind inteligenþa rezultã dintr-un 
proverb românesc: “grec galanton, evreu 
prost şi þigan cinstit nu se poate”. În 
ceea ce priveşte clişeul negativ referitor 
la “prostia evreului”, acesta era dominat 
de cel aparent pozitiv referitor la 
“inteligenþa” evreului. Acest din urmã 
clişeu era explicat prin cultura ce fiecare 
evreu se strãduia sã şi-o însuşeascã, 
alãturi de “predispoziþia naturalã” a 
acestuia, precum şi prin modificãrile de 
comportament la care a fost supus evreul, 
datorate condiþiilor istorice, fapt ce l-a 
determinat sã-şi “ascuþeascã inteligenþa” – 
unica “armã de apãrare” faþã de popoarele 
care-l dispreþuiau şi prigoneau.

În ceea ce priveşte resemnarea evreilor 
în faþa discriminãrilor, a expulzãrilor şi a 
masacrelor la care au fost supuşi, aceasta 
este legatã de condiþiile istorice în care a 
trãit acest popor în exil – dispãrând cauza, 
a dispãrut şi efectul. Când fiinþa naþionalã 
a evreilor era grav ameninþatã, ei ieşeau 
din starea de pasivitate încercând sã-i 
îmblânzeascã pe cei care-i prigoneau, nu 
cu forþa pumnului sau a armelor, ci cu 
cea a argumentelor - şi ca soluþie finalã, 
cu cea a banilor.

Pentru imaginarul colectiv, frica de 
câini a evreului a devenit proverbialã –
câinele, fiind considerat un animal impur 
asociat lumii de dincolo. De regulã, evreul 
era considerat deştept şi, ca urmare, în 
imaginarul colectiv, acesta a devenit un 

stereotip puternic. Însã, în snoavele care 
ridiculizeazã laşitatea evreului, acest 
stereotip se clatinã, mergând pânã la a 
fi rãsturnat de clişeul în care evreul este 
vãzut ca fiind naiv, prost. Indiferent cã 
este vorba de câine sau lup, sau chiar de 
arme, în snoavele satirice, frica de care 
suferã evreul rãmâne aceeaşi, odatã cu 
naivitatea acestuia.

În imaginarul colectiv, evreul este 
un negustor tipic şi un soldat atipic – 
fapt ce va determina pe evreu sã lupte 
“negustoreşte”, iar nu ca şi un soldat. 
În România, abia din 1876, când au 
avut dreptul legal sã lupte în armata 
românã, evreii au avut posibilitatea sã-şi 
demonstreze curajul şi loialitatea faþã de 
patrie. 

Odatã cu dispariþia condiþiilor 
istorice defavorabile, a dispãrut şi 
“proverbiala fricã a evreilor” – spaima 
acestora fiind un defect “dobândit”, iar 
nu “înnãscut”.

În a patra secþiune este prezentatã 
imaginea evreului din perspectiva magicã 
şi miticã. Evreul fiind, în mentalitatea 
europeanã, un prototip al “strãinului”, 
al “celuilalt”, era oarecum normal 
sã fie desemnat clientul permanent 
al Iadului. Atât în literatura cât şi în 
iconografia vestului Europei, evreii 
sunt reprezentaþi în scena “Judecãþii de 
Apoi”. Din perspectiva mito-folcloricã, 
alãturi de femeie, şi evreica se bucura de 
o relaþie specialã cu Diavolul. Principala 
trãsãturã a fenomenului de demonizare 
a evreului, manifestat în spaþiul cultural 
vest-european de-a lungul secolelor 
(rãspândirea legendei evreului rãtãcitor, a 
stereotipul antisemit al asocierii evreului 
cu animalul prohibit – porcul, etc.), a fost 
considerarea evreului ca fiind o întrupare 
a lui Satana, atribuindu-se uneori statutul 
de vrãjitor. 

Şi în Europa de Est, în mentalitatea 
folcloricã, evreul a fost identificat cu 
vrãjitorul, dar cu unul având puteri mai 
puþin maligne – principala sa abilitate 
fiind aceea de a stãpâni fenomenele 
meteo. Portretului negativ al “evreului 



213

imaginar” i se atribuie şi însuşiri pozitive: 
– alãturi de inteligenþã, pricepere în 
afaceri, virtute, frumuseþe – întâlnirea 
unui creştin cu un evreu este vãzutã ca 
fiind de bun-augur. Din punct de vedere 
mitologic evreii sunt vãzuþi ca fiind o 
specie preumanã, o populaþie de androizi 
giganþi, care, alãturi de construcþiile sale, 
a fost nimicitã prin potop.

Ultima secþiune prezintã un întreg 
arsenal de motivaþii, curente şi modalitãþi 
de a provoca şi întreþine iudeofobia 
de-a lungul timpului. Una dintre cele 
mai eficiente motivaþii a fost deicidul. 
Alãturi de aceastã infracþiune, portretului 
“evreului imaginar” i s-au mai adãugat 
alte vicii cu caracter stereotip: mirosul 
urât rãspândit pe corpul sãu ca urmare 
a blestemului Fecioarei Maria, veşnica 
rãtãcire prin lume – conform credinþei 
populare datoratã blestemului lui Isus 
Cristos. Un alt motiv cu caracter mitic era 
modul în care evreii îl omoarã pe Sf. Ioan 
cel Nou, pe Sf. Gheorghe, etc.

O altã metodã de reactualizare a 
deicidului era inculparea evreilor pentru 
“uciderea” unui substitut simbolic al lui 
Isus: fie prin profanarea ostiei, fie prin 
profanarea reprezentãrii iconografice a lui 
Isus- atât ostia cât şi icoana constituind, 
iar nu reprezentând, Corpus Domini. 
Rãspândirea legendei referitoare la 
profanarea icoanei, pusã pe seama “evreului 
imaginar” – a motivului iconocidului, în 
mod general, era în legãturã directã cu 
rãspândirea fenomenului iconoclasmului 
în spaþiul bizantin.

Alãturi de învinuirile de iconocid şi 
hagiocid, alãturi de cea de deicid, o altã 
învinuire, poate cea mai puternicã, a fost 
cea de infanticid ritual, vãzutã ca fiind 
strâns legatã de cea de deicid de la care 
au fost împrumutate modul de operare, 
persoana care este sacrificatã, spaþiul şi 
timpul în care se petrece. Rãspândirea 
acestei invinuiri prin intermediul 
poveştilor, a determinat adevãrate psihoze 
colective antisemite, generând procese 
inchizitoriale, masacre şi expulzãri – 
aspecte reliefate de cãtre autor în mod 
deosebit prin prisma realitãþilor din spaþiul 
românesc, a impactului acestor legende 
asupra mentalitãþii tradiþionale şi politice.

Pe lângã acuzaþia de folosire a 
sângelui în scopuri rituale, s-a creat o 
întreagã mitologie, care a fãcut din evreu 
un tip suspect, a cãrui nume este legat 
de termeni precum infanticid ritual, 
obiceiuri culinare stranii, otravã, microbi, 
ritualuri demonice etc., perpetuand 
legendele create de-a lungul secolelor.

Utilizând bogate resurse folclorice, 
etnologice şi iconografice, autorul a reuşit 
sã obþinã o imagine cât mai nuanþatã, mai 
completã şi mai bine conturatã, atât a 
“evreului real”, participant la viaþa cetãþii, 
într-o mãsurã mai mare sau mai micã, cât 
şi a celui “imaginar”, în încercarea de a 
mãsura distanþa culturalã care desparte 
cele douã portrete, de a evidenþia 
stereotipuri, prejudecãþi şi interacþiuni 
între evrei şi popoarele în mijlocul cãrora 
trãiau, care au dominat sau cel puþin au 
caracterizat cultura europeanã.

Anca PEREŞ 

***

Alain Finkielkraut, Evreul imaginat, Edi-
tura Múlt és Jövõ, Budapesta, 2001, 270 p.

Alain Finkielkraut, scriitor, istoric şi 
filozof de origine evreiascã, s-a nãscut în 
Paris în anul 1948. Mama sa era originarã 
din Polonia, însã dupã cãsãtoria sa cu tatãl 
lui Alain familia s-a stabilit în capitala 
Franþei. Astfel autorul şi-a terminat studiile 
la Paris, dupã care imediat a publicat 

primele sale studii extrem de critice despre 
societatea contemporanã lui.

Cartea sa cea mai recentã intitulatã 
“Evreul imaginat” meritã toatã atenþia 
din cauzã cã trateazã problema identitãþii 
evreieşti într-o altã manierã decât cea 
obişnuitã pânã acum. Cartea nu este o 
cãutare de origini, sau o reîntoarcere la 
începuturi, ci, mai degrabã, o analizã a 
situaþiei autorului şi paralel cu aceasta a 
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societãþii evreieşti în legãturã 
cu fenomenul numit de autor 
“marea rupturã”. Aceasta 
desemneazã distanþa care a 
apãrut între viaþa autorului 
caracterizatã prin confort şi 
suferinþele istorice ale evreilor, 
care a avut consecinþe extrem 
de importante atât asupra 
gândirii autorului cât şi asupra 
comportamentului întregii 
societãþi evreieşti.

Autorul şi-a început viaþa în cadrul 
unei familii care nu a pus prea mare 
accent pe tradiþii şi religie. Astfel, 
conştiinþa sa de identitate s-a constituit 
sub influenþa acelor suferinþe pe care el 
nu le-a trãit. Tocmai din aceastã cauzã 
Alain Finkielkraut a încercat acum sã 
analizeze aceastã situaþie tipicã din 
perspectiva acelei generaþii, care, nemai 
fiind sub presiunea evenimentelor din 
trecut, a încercat retrãirea acestuia. 
Societatea evreiascã era determinatã sã se 
acþioneze conform unui model imaginar 
şi, de aceea, erau þinute discursuri despre 
caracterul special al evreilor, despre 
situaþia lor perifericã. Autorul, dupã ce 
şi-a dat seama despre distanþa existentã 
între identitatea imaginatã şi cea realã, a 
decis sã reanalizeze amintirile sale şi sã 
prezinte în sfârşit adevãrul.

Substanþa narativã a cãrþii este 
organizatã în trei pãrþi mari, care cuprind 
fiecare câte trei capitole. Prima parte a 
cãrþii, care poartã titlul “Romanul stelelor 
galbene”, debuteazã cu un capitol dedicat 
descrierii personale a autorului. Alain 
Finkielkraut porneşte de la o povestire 
tipicã, care poate fi gãsitã la atât de multe 
cãrþi despre istoria evreilor, adicã povestea 
unui bãiat care dupã un conflict banal într-o 
şcoalã cunoaşte atât de tânãr sentimentul 
de a fi exclus dintr-o comunitate din 
cauza naþionalitãþii sale. Copilul este 
silit sã pãrãseascã perioada inocenþei şi 
sã conştiinþeze cã este un evreu ceea ce 
înseamnã o stare permanentã de blestem. 
În legãturã cu aceastã povestire tipicã 
autorul aratã cã şi el a trebuit sã cunoascã 

antisemitismul, şi el a simþit ca 
un moştenitor al suferinþelor 
istorice ale evreilor. Însã dupã 
ce şi-a reanalizat amintirile 
şi-a dat seama cã esenþa de a 
fi evreu nu este religia, etnia 
sau civilizaþia evreiascã ci 
suferinþele cunoscute doar 
indirect prin nişte povestiri 
uneori extrem de subiective.

În capitolul doi, intitulat 
“Toþi sunt evrei germani”, autorul ne 
dã câteva exemple de evrei imaginaþi, 
persoane din care evenimente banale 
au fãcut adevãrate personalitãþi istorice, 
fãrã ca aceştia sã fi fost mai buni sau 
mai rãi decât ceilalþi. Sunt analizate 
aici foarte minuþios întâmplãri, ca de 
exemplu, cea din 1968 a lui Daniel Cohn 
Bendit, cãruia i s-a refuzat posibilitatea 
de a se reîntoarce în Franþa. Acest fapt 
a generat o demonstraþie, sub lozinca: 
“Toþi suntem evrei germani”. Aceastã 
lozincã aratã cã demonstranþii şi-au 
asumat o altã identitate decât cea realã. 
Un alt caz analizat este cea a lui Pierre 
Goldman, care a comis un jaf armat, însã 
a fost judecat şi pentru o crimã pe care 
nu a comis-o. Desigur, ne aratã autorul, 
Goldman în cãrþile de istorie apare ca o 
adevãratã victimã, un om judecat deosebit 
de aspru din cauza naþionalitãþii sale, deşi 
în realitate el nu poate fi socotit nici ca un 
“luptãtor” şi nici ca un evreu.

În ultimul capitol din prima parte 
a cãrþii autorul prezintã procesul 
pertrecut în el însuşi, la capãtul cãruia 
a cãpãtat puterea necesarã pentru 
analizarea propriilor sale amintiri. Prin 
aceastã revedere a amintirilor sale Alain 
Finkielkraut a tras concluzia cã unii 
dintre evrei, printre care şi el într-o 
anumitã perioadã, trãiesc sub presiunea 
trecutului, care deja apare ca un mit, ca 
o legendã. Acest fapt desigur a condus, 
şi conduce la o serie de confuzii şi apoi 
conflicte, care pot fi îndreptate doar dacã 
trecutul va fi subordonat prezentului.

Partea a doua a cãrþii intitulatã “Cel 
vizibil şi cel invizibil” debuteazã cu un 

Alain Finkielkraut

Evreul imaginat

Múlt és Jövõ
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capitol dedicat analizei unor modele 
comportamentale. Autorul aratã cã în 
accepþiunea evreilor a fi izraelit însemna 
a fi asimilat. Asimilarea a fost întotdeauna 
identificatã cu Franþa, de exemplu, pe 
când posibilitatea de a pãstra identitatea 
cu Israelul. Acest comportament este 
considerat unul greşit, din cauzã cã duce 
la slãbirea þãrii respective şi genereazã 
conflicte. Autorul este de acord cu 
afirmaþia celebrã a lui Napolen, potrivit 
cãreia “Evreii francezi trebuie sã-şi 
gãseascã Israelul în Franþa”. 

În capitolul cinci autorul studiazã 
problema evreului imaginat în legãturã 
cu originea problemelor, adicã educarea 
copiilor evrei. Bazându-se pe experienþe 
proprii el aratã cã din cauza educaþiei, 
copiii care stau sub presiunea trecutului 
ajung sã se simtã ca nişte vizitatori 
nedoriþi în þara lor. Astfel, naþionalitatea 
evreiascã înseamnã deja un statut şi nu 
mai are nici o legãturã cu religia sau etnia. 
În capitolul şase autorul continuã analiza 
problemei educaþiei cu prezentarea 
consecinþelor acestuia. Alain Finkielkraut 
crede cã, din cauza educaþiei subordonate 
trecutului, copiii evrei ajung sã se simtã 
ca pierduþi în propria lor þarã şi nu au 
capacitatea de integrare. Aceastã situaþie 
poate fi rezolvatã printr-o educaþie în care 
accentul este pus, de exemplu, pe religia 
evreiascã şi nu pe prezentarea unilateralã 
a suferinþelor istorice ale evreilor.

Primele douã capitole din partea 
treia a cãrþii sunt dedicate prezentãrii 
problemelor diasporei evreieşti şi 
Israelului. Autorul aratã cã este un 
comportament greşit ca evreii din 
diasporã sã cedeze conducerea societãþii 
evreieşti şi rezolvarea tuturor problemelor 
Israelului, cã aceasta înseamnã de fapt 
pierderea unei pãrþi din istoria evreilor. În 
ultimul capitol al cãrþii autorul prezintã 
modul cum el a reuşit sã valorifice 
moştenirea spiritualã consideratã atât de 
grea. Dupã reanalizarea amintirilor sale el 
şi-a dat seama cã într-o perioadã şi el a 
fost un evreu imaginat. Tocmai de aceea, 
în cãutarea identitãþii sale, el a pornit 
de la lipsurile şi greşelile sale ca sã se 
apropie cât de mult posibil de adevãr.

În concluzie, putem sã spunem cã 
lucrarea lui Alain Finkielkraut este una 
cu o deosebitã valoare, având în vedere 
perspectiva mai specialã în analiza 
problemei evreieşti. Afirmaþiile autorului 
ne apar bine argumentate, ceea ce a 
fost posibil prin documentaþia vastã şi 
experienþele proprii care stau la baza 
cãrþii. Trebuie amintit cã, în anexele 
unor capitole, gãsim analizate subiecte 
precum Cazul Dreyfus sau problema 
antisemitismului în teoria lui Marx, iar la 
sfârşitul lucrãrii se regãseşte o bibliografie 
vastã. 

KOLUMBÁN Zsuzsánna

***

Max Weinreich, Universitãþile lui Hitler. 
Contribuþia intelectualilor la crimele 
împotriva evreilor, Iaşi, Polirom, 2000, 271p.

Max Weinreich (1893-1969) a fost 
co-fondator, preşedinte şi cercetãtor la 
YIVO Institute for Jewish Research. A fost 
bursier al Fundaþiei Rockefeller la Yale. În 
1947 a fost numit profesor la City College 
(New York), apoi a devenit profesor la 
University of California şi la Columbia 
University.

Volumul Universitãþile lui Hitler. 
Contribuþia intelectualilor la crimele 
împotriva evreilor a apãrut în România în 
2000, la Editura Polirom, Colecþia Historia 
(traducere de Radu Pavel Gheo), dupã ce 
în 1999 fusese publicatã ediþia a doua de 
cãtre Yale University Press, dupã ediþia 
originalã din 1946 îngrijitã de Yiddish 
Scientific Institute.

Autorul prefaþei, Martin Gilbert, 
considerã cã Universitãþile lui Hitler a 
fost şi a rãmas o lucrare de pionierat. 
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Definitivatã în martie 1946, 
ea a fost scrisã iniþial în idiş 
şi a apãrut în douã numere 
consecutive ale publicaþiei 
YIVO-bleter 2 din New York, 
azi Institutul de Studii Evreieşti 
YIVO. Cartea a apãrut în ultimele 
sãptãmâni ale procesului de la 
Nürnberg şi a avut un cuvânt 
de spus. Aceasta deoarece 
Weinreich oferã monstre de 
materiale de propagandã antisemitã şi 
face apel la documente veridice. 

Bibliografia este formidabilã şi 
include cãrþi, broşuri şi articole de 
ziar din perioada imediat urmãtoare 
izbucnirii rãzboiului. El analizeazã 
cu multã minuþiozitate susþinerea şi 
încurajãrile de care au beneficiat naziştii 
din partea intelectualilor în politica dusã 
faþã de evrei. Punctul de început a fost 
aprobarea arderii cãrþilor interzise, dupã 
care lucrurile au evoluat lent, dar sigur 
spre genocid.

Noutatea pe care o aduce Weinreich 
este legatã de institutele de cercetare 
antievreieşti înfiinþate în Italia, Franþa, 
Lituania, Croaþia, Ungaria şi Danemarca; 
precum şi argumentaþia pseudo-ştiinþificã 
ce a însoþit invazia spre Est. 

În volumul sãu, Weinreich a reuşit 
sã evidenþieze cãile prin intermediul 
cãrora genocidul a fost justificat, susþinut 
şi încurajat. Când a scris aceastã carte, 
Weinreich era un eminent cercetãtor al 
culturii evreieşti din Europa, aşa cum 
reiese din biografia prezentatã de Martin 
Gilbert. Era menirea lui sã se afle în 
Elveþia în momentul invadãrii Poloniei 
de Germania şi sã se refugieze la New 
York pentru a pune bazele Centrului Yivo 
pentru Studii Evreieşti Aprofundate, 
sã cerceteze cu o energie neobositã, sã 
lãrgeascã sfera de studiu a idişului.

Weinreich a studiat mii de 
documente, aduse la YIVO imediat dupã 
Holocaust şi a citit aproximativ 5000 
de publicaþii germane apãrute în acea 
perioadã. Concluzia la care a ajuns este 
cã: “intelectualitatea germanã a fost cea 
care a furnizat idei şi metode şi, în acelaşi 

timp, a oferit justificarea acestui 
mãcel fãrã egal”.

Hannah Arendt, specialistã 
de renume în acest domeniu, 
susþine cã “prin implicaþiile 
şi prin prezentarea obiectivã 
a faptelor, cartea aceasta este 
cea mai importantã analizã a 
fenomenului terorii naziste”.

Volumul este o analizã 
atentã a fenomenului nazist, 

de o densitate copleşitoare uneori, însã, 
cine este interesat doar de un anumit 
subiect, poate gãsi foarte uşor, deoarece 
volumul e riguros împãrþit pe teme mai 
mici, iar titlurile capitolelor sunt lungi 
şi sintetizeazã conþinutul capitolului. 
Astfel, cartea cuprinde trei capitole mari:
1)  Planuri şi pregãtiri – cu 15 subcapitole,
2)  Experimente pe scarã largã – 14 

subcapitole,
3)  Executarea programului – 12 

subcapitole, incluzând şi Rezumatul şi 
Concluziile.

La aceste capitole se adaugã şi 
facsimile dupã extrase, indice de nume 
proprii şi instituþii, indice de edituri, 
reviste, ziare şi alte publicaþii.

Primul capitol studiazã nazismul de la 
începuturile sale, de la planuri şi pregãtiri 
la primii ani ai regimului lui Hitler, 
modul în care a intrat intelectualitatea 
în tabãra nazistã. Apoi autorul realizeazã 
un “catalog” în care trece pe rând toþi 
intelectualii germani, cu biografia lor 
detaliatã, cu contribuþia pe care au avut-o 
la înãlþarea şi menþinerea regimului: 
Alfred Rosenberg, supranumit “apostolul 
rasismului”, Eugen Fischer şi Ernst Rüdin 
– specialişti în ştiinþa raselor, Hans Frank, 
Carl Schmitt – susþinãtori în ştiinþele 
politice şi juridice, Otto Koellreutter, Hans 
Naumann, Lenard, Martin Heidegger, 
Erwin Baur, Hans F. K. Günther, Arthur 
Gütt, Falk Ruttke, Friedriech Burgdörfer, 
Gerhard Kittel – simbolizând începuturile 
noii ştiinþe antievreieşti, Walter Frank – 
fondatorul Institutului de Istorie al Reich-
ului Noii Germanii, Wilhelm Grau – cun 
numele legat de acelaşi Institut, Wilhelm 
Ziegler – conducãtorul Institutului pentru 

Max Weinreich

Universitãþile lui Hitler.
Contribuþia intelectualilor 
la crimele împotriva 
evreilor

Polirom
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Studierea Chestiunii Evreieşti, înfiinþat de 
Goebbels, Walter Grundmann – Institutul 
pentru Studierea Influenþei Evreieşti 
asupra Activitãþii Bisericii din Germania.

Se analizeazã apoi contribuþia pe 
care intelectualii au avut-o în pregãtirea 
rãzboiului, în prelucrarea şi rãspândirea 
conceptelor de popor şi spaþiu. În acest 
domeniu s-au remarcat: Hans Baumann, 
Eduard Hermann, Alfred Rosenberg, 
desigur, Peter-Heinz Seraphim, Wolfgang 
Kohte. Walter Gross a avut un rol 
important în pregãtirea terenului pentru 
invazie şi în realizarea meticuloasã, punct 
cu punct, a profeþiei lui Hitler.

Capitolul al doilea se ocupã de 
soarta pe care au avut-o evreii polonezi 
în mâinile germanilor, insistenþa cu care 
sistemul a reuşit sã facã sã se confunde 
evreii cu plutocraþia. Cititorul poate 
“vedea” (pentru cã autorul are harul 
de a reda foarte clar totul, prin expresii 
plastice, prin comparaþii, chiar dacã 
foarte dure, dar de un efect fantastic 
asupra psihicului lectorului) ghetoul 
realizat de germani în teoriile ştiinþifice şi 
în realitate – adicã evoluþia, de la cartiere 
special desemnate pentru populaþia de 
origine evreiascã în condiþii mizerabile, 
pânã la taberele de muncã forþate. De 
fapt, ambiguitatea termenului “ghetou” 
a fost impusã intenþionat de germani, 
susþinându-se reînvierea tradiþiei 
cartierelor din Evul Mediu – o spoialã 
propagandisticã ce servea ca justificare 
faþã de þãrile vecine. Suntem introduşi 
în secretele propagandei antievreieşti şi, 
în acelaşi timp, copleşiþi de multitudinea 
de instituþii care au fost fondate pentru 
a-l servi pe Führer: Institutul pentru 
Activitatea Germanilor în Est, Institutul de 
Cercetãri asupra Chestiunii Evreieşti din 
Frankfurt, creat de A. Rosenberg.

Tot în acest capitol se prezintã şi de 
conceptul de spaþiu extins şi justificarea 
rãzboiului. Sunt prezentate şi situaþiile 
speciale din teritoriile ocupate şi din 
þãrile aliate. 

O noutate pentru cititorii români este 
confruntarea cu înclinaþiile profunde ale 
lui Sextil Puşcariu pentru regimul nazist.

Pentru mine, subcapitolul cel mai 
atractiv a fost cel legat de secretele 
propagandei antievreieşti unde am 
întâlnit şi mãrturisiri foarte sincere ale 
Arhiepiscopului de Canterbury care a 
recunoscut cã a lucrat pentru creierul 
propagandei naziste, Goebbels. Weinreich 
aratã cât de departe a mers propaganda 
nazistã, ajungând la manipularea 
limbii şi ascunderea unor realitãþi în 
spatele unor exprimãri eufemistice, de 
exemplu: deportarea era desemnatã prin 
“purificare”, “igienizare”, “recolonizare”.

Autorul prezintã şi mãsura în 
care intelectualii au sprijinit asaltul 
asupra spaþiului estic, pregãtirile pentru 
exterminarea evreilor şi în Europa de Est. 
Ceea ce capteazã sunt “micile secrete” 
pe care autorul le divulgã, pentru cã 
despre nazism s-au scris foarte multe, 
dar Weinreich a avut acces la peste 100 
de documente originale secrete germane. 
Inedit este şi faptul cã Goebbels a emis o 
Propaganda-Parole, strict secretã, desigur, 
prin care el le impunea ziariştilor sã 
nu foloseascã termeni ca “lichidare”, 
“a lichida” atunci când scriu despre 
teritoriile din Est.

Peocedeul nazist de exterminare este 
urmãrit pânã la sfârşitul anului 1941, 
când Germania se confrunta şi cu un 
conflict ivit între interesul economic şi 
þelurile sale politice. 

Capitolul al treilea înfãþiseazã noile 
direcþii de dezvoltare în studiile rasiale: 
remodelarea naþionalã vs. puritatea 
sângelui, deoarece problema menþinerii 
standardelor biologice ale celui de-al 
Treilea Reich în condiþiile extinderii 
teritoriului a dus la studii serioase 
privind cãsãtoriile mixte şi caracteristicile 
popoarelor cucerite. O altã problemã 
o reprezintã remodelarea naþionalã 
a letonilor şi polonezilor; împãrþirea 
polonezilor în trei categorii: cei destinaþi 
spre remodelare, cei pentru înrobire şi 
cei pentru exterminare. Şi continuã şi 
exterminarea evreilor cu revizuiri în 
teorie şi consecvenþã în practicã.

“Aspectele ştiinþifice ale fabricilor 
morþii” sunt foarte şocante, autorul 
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prezintã efectiv experimentele de tot felul 
în care evreii erau cobai şi mureau de 
cele mai multe ori: experimente cu bacili 
de malarie, îngheþarea trupului în apã şi 
apoi resuscitarea pentru a vedea reacþiile 
organismului; pe femei experimente 
de sterilizare cu raze X, prin operaþii 
chirurgicale sau prin metode chimice, 
inseminare artificialã, sterilizarea şi 
castrarea bãrbaþilor, efectul curentului 
electric asupra creierului uman, operaþii 
de hernie, cercetãri asupra gemenilor.

Se realizau cercetãri asupra 
diferenþelor rasiale dintre evreii din 
Est şi cei din Vest (aşkenazi şi sefarzi), 
experimente realizate cu injecþii cu viruşi 
de tifos. Evreii din vestul Europei s-au 
dovedit mult mai puþin rezintenþi decât 
grupul de control selectat dintre evreii 
est-europeni, iar cei dintâi au murit 
aproape toþi dupã zece zile. 

De asemenea, numeroase firme 
germane de medicamente îşi trimiteau 
produsele în lagãre pentru a fi testate. 
Pãrul celor gazaþi era colectat pentru 
postav, pãturi; oasele pentru producerea 
de îngrãşãminte; cenuşa era aşezatã direct 
pe sol pentru fertilizare sau era trimisã 
acasã familiei solicitându-se cheltuieli 
de transport, spitalizare. Valoarea totalã a 
bunurilor şi posesiunilor luate de la evrei 
a fost de aproximativ 8 miliarde. Acest 
capitol mai cuprinde şi studiul privind 
demonozarea evreilor, credinþa în demoni 
şi omorul ritual: evreul fusese ucis, dar 
reapãruse, devenind reîncarnarea unui 
demon care, înfrânt şi asuprit, fãcea rãu 
şi a devenit mult mai periculos decât 
înainte. De aceea, evreul nimicit în 
interior acþioneazã din exterior şi incitã la 
rãzboi în întreaga Europã.

Pentru ca totul sã funcþioneze la 
perfecþie, propaganda trebuia sã-şi facã 
datoria: se editau manuale, atât pentru 
profesori, cât şi pentru elevi, pentru 
a învãþa tot ce trebuie. Wehrmacht-ul 
primea şi el scrieri educative, textele 
de îndoctrinare fiind considerate 
“îndrumãtoarele gândirii”.

Informaþiile sunt bogate, diversificate 
şi existã foarte multe trimiteri, notele de 
subsol sunt şi ele bogate în informaþii şi 
explicaþii adiacente. Citatele sunt pertinente 
şi surprind chiar esenþa problemei, mai 
ales, citatele luate din corespondenþã. De 
asemenea, biografiile celor implicaþi sunt 
foarte documentate şi exacte.

În tot volumul autorul analizeazã cu 
obiectivitate fenomenele prezentate, doar 
în partea de încheiere rãbufneşte furia şi 
ura, în urmãtorul pasaj: “Ce se poate câştiga 
din acest recital al agoniei şi vinovãþiei? 
Dintre cele şase milioane de oameni 
ucişi, nici unul nu va mai fi trezit la viaþã. 
Însã poate cã omul este în stare sã înveþe 
din experienþã. Deoarece o asemenea 
şansã existã, suntem datori sã scotocim 
mormanele de scrieri dezgustãtoare 
provenite din epoca nazistã. Deoarece o 
asemenea şansã existã, trebuie sã trecem 
prin chinul de a transforma în comparaþii 
sugestive şi procente pe pãrinþii, fraþii şi 
surorile şi prietenii de-o viaþã, care au 
fost exterminaþi, adicã un întreg popor 
<nimicit>”.

Ultimul subcapitol: Rezumat şi 
Concluzii este şi el foarte bine structurat. 
Dupã ce schiþeazã tot ceea ce a discutat 
înainte, Weinreich se întreabã ce 
minoritate va urma pe listã, o întrebare 
bine nimeritã în contextul situaþiei 
internaþional actuale. 

Cartea este circularã: autorul prezintã 
toate datele problemei, toate materialele şi 
apoi se întreabã dacã liderii intelectualitãþii 
naziste pot fi consideraþi vinovaþi sau 
nu. O construcþie dramaticã bine reuşitã 
care atrage chiar şi cititorul neavizat. Tot 
el rãspunde cã aceştia şi-au asumat cu 
de la sine putere dreptul de a dispune 
de milioane de oameni pentru sporirea 
gloriei lor personale şi a mãreþiei patriei 
lor. Însã, “chestiunea responsabilitãþii 
juridice rãmâne la latitudinea Tribunalului 
Naþiunilor Unite. În faþa conştiinþei întregii 
lumi, intelectualii germani sunt declaraþi 
vinovaþi”.

Antonia KISS

***
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Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, 
Iaşi, Polirom, 2001, 430 p.

Binecunoscut prin cãrþile sale 
despre literatura româneascã veche, Dan 
Horia Mazilu revine cu o nouã lucrare 
consacratã blestemului ca practicã şi 
semnificaþie într-o lume 
care se aratã mai ataşatã 
tradiþiei decât ar crede 
mulþi dintre contemporani. 
Meritã apreciat interesul 
autorului pentru domenii 
mai noi ca imagologia sau 
istoria mentalitãþilor, mai 
rar întâlnit printre colegii 
de vârstã şi breaslã, ceea 
ce îl face sã caute noi 
piste de sondare a culturii 
Vechiului Regim, chiar 
dacã eforturile nu sunt 
încununate întotdeauna 
de un succes deplin. 
Considerãm cã rãmâne totuşi importantã 
ridicarea de probleme, cum este şi cazul 
acestui volum. Lipsitã de ceea ce se 
poate numi structura unei cãrþi ştiinþifice 
(introducere, concluzii), lucrarea are 
meritul de a jalona un posibil traseu, deşi 
Dan Horia Mazilu nu-şi propune explicit 
acest lucru, declarând modest cã a 
încercat sã scrie o introducere incompletã 
la o istorie a blestemului românesc.

Autorul a considerat necesar o 
reconstituire a geografiei blestemului într-
un cadru mai larg, plecând din antichitate, 
de la mitologiile ebraicã, greacã şi romanã, 
indianã şi germanã (cap.I), continuând cu 
semnificaþia acestuia în spaþiul creştin, 
catolic şi ortodox (cap.II), definind liniile-
forþã ale acestei practici care inspira 
teamã şi care nu ocolea pe oameni, eroi, 
monarhi sau zei. Pentru spaþiul creştin 
noþiunea nu este stabilã, pendulând 
între excomunicare, afurisire şi anatemã, 
sancþiuni care coincid cu pedeapsa 
îndepãrtãrii de comunitatea vizibilã şi 
invizibilã, altfel spus cu excluderea sa din 
corpul Bisericii, începuturile stând sub o 

certã influenþã iudaicã. Analiza lingvisticã 
confirmã evoluþiile semantice în strânsã 
legãturã cu cele mentalitare, ca în cazul 
anatemei care de la “ofrandã adusã zeilor” 
va ajunge sã denumeascã pedeapsa cea 
mai cumplitã pentru un creştin, la care se 
apeleazã doar in extremis. 

În spaþiul european 
rãsãritean, blestemul 
apare în câteva ipostaze 
definitorii, asociat cu 
figura ereticului (într-o 
lungã tradiþie care are ca 
nucleu central conciliul de 
la Niceea şi condamnarea 
arianismului) sau ca rugã-
ciune de exorcizare (cu 
trimiteri la Sfântul Vasile), 
incluse şi în Molitvenicele 
româneşti. O scurtã privire 
asupra societãþii medievale 
româneşti completeazã 
fericit acest al doilea 
capitol, prin scurte studii de 

caz dedicate conflictului dintre Patriarhia 
Ecumenicã şi recent înfiinþata mitropolie 
a Moldovei, la sfârşitul secolului al XIV-
lea, blestemului patriarhului Nifon la 
adresa lui Radu cel Mare, anatemizãrii lui 
Moise Movilã sau afurisirii mitropolitului 
Atanasie Anghel dupã semnarea actului 
unirii la 1701.

Aproape 300 de pagini (douã treimi 
din carte) revin studiului unor probleme 
deosebite legate de spaþiul românesc: 
importanþa blestemului pentru o 
mentalitate ancoratã în principal în magic 
şi religios, utilizarea acestuia în scopul 
întãririi puterii laice şi religioase, precum 
şi a actelor care emanã de la acestea, 
blestemul ca rupere a legãturii sacre dintre 
suveran şi supuşii sãi, ca sancþionare a 
actelor civile sau ca protecþie a propriilor 
bunuri (în special cãrþi, acte de danie sau 
testamente). Dan Horia Mazilu merge mai 
departe vorbind de retorica şi imaginarul 
blestemului, încercând astfel restituirea 
unei imagini de ansamblu suficient de 
relevante asupra subiectului. 

În opinia autorului, blestemul 
trebuie privit, în primul rând, ca “un 
act de magie verbalã”, bazat pe credinþa 
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în puterea cuvântului de a edifica sau 
modifica o anumitã realitate. Explicaþiile 
de rigoare nu pot ocoli analiza unor 
seturi de atitudini, gesturi şi reprezentãri 
care definesc mentalitatea românilor din 
perioada Vechiului Regim. 

Pentru reconstituirea unei “geografii 
româneşti a blestemului”, Dan Horia 
Mazilu utilizeazã din plin textele 
cronicarilor, documentele de cancelarie, 
predicile, lirica popularã, testamente, 
însemnãrile de pe cãrþile vechi. Evident 
cã putem recunoaşte pasiunea autorului 
pentru cultura româneascã veche, 
dupã trimiterile frecvente la textele 
medievale, unii autori fiind privilegiaþi 
chiar excesiv (cazul lui Antim Ivireanul 
sau a cronicarilor munteni). Apelul des 
la blesteme şi locul acestuia în spaþiul 
public şi privat este explicat de autor 
în relaþie cu prezenþa a numeroase 
temeri care caracterizeazã sensibilitatea 
medievalã a locuitorilor din Þãrile 
Române şi principatul Transilvaniei. În 
contextul percepþiei lumii înconjurãtoare 
cel mai adesea ca un univers nesigur, 
soluþiile securizante, compensatorii 
pentru viaþa cotidianã, erau cãutate 
într-un univers magic care include 
deopotrivã descântãtoarea şi preotul 
local, ca specialişti ai sacrului, în strânsã 
relaþie cu propriile reprezentãri despre 
lume. În acest sens, la un nivel cotidian, 
blestemul reprezenta un rãspuns frecvent 
la injustiþiile cotidiene, mizând pe 
pedeapsa divinã care va face dreptate. 

O analizã a literaturii populare 
evidenþiazã câteva elemente noi: 
asocierea blestemului cu transgresarea 
frontierelor dintre regnuri, genuri şi 
sexe, cu o anumitã percepþie a corpului 
şi a funcþionãrii sale, a relaþiilor sociale 
prin încãlcarea unor cutume, dupã cum 
utilizarea termenului de blestemat în 
cronici pentru domnitori se produce 
în cadrul unei operaþii de damnatio 
memoriae. Respectate erau şi “cãrþile de 
blestem” ale ierarhilor locali, o dovadã 

suficientã în acest sens constituind-o 
faptul cã acestea s-au bucurat de o viaþã 
lungã. Credinþa în puterea blestemului 
ca “formã de manifestare dreptãþii 
divine” nu era împãrtãşitã nu numai 
de reprezentanþii Bisericii, dupã cum 
oferã numeroase exemple Dan Horia 
Mazilu, chiar dacã numai aceasta 
deþinea mijloacele de recuperare a celor 
blestemaþi.

Eficienþa blestemelor şi interesul 
de care s-au bucurat, indiferent de 
forma lor (scrisã sau oralã) trebuie 
explicate prin persistenþa unei puternice 
mentalitãþi religioase în care magicul 
ocupã totodatã un loc important, mai 
ales în lumea ruralã. El þine de credinþa 
în forþa eficientã a lumii invizibile, dar şi 
într-o anumitã “magie lexicalã”, dublatã 
de un ansamblu de gesturi relevante, de 
invocarea reprezentanþilor acesteia în 
scop reparatoriu, al rãzbunãrii sau gãsirii 
vinovatului. Dincolo de un formular 
relativ stabilit, varietatea blestemelor 
include sfinþii creştini sau chiar personaje 
ca Maica Domnului în calitate de garanþi 
ai pedepsei divine, ceea ce þine de 
universul popular şi nu de creştinismul 
propagat de Bisericã.

Modernizarea instituþionalã şi un 
anume proces de desacralizare determinã 
retragerea blestemului în lumea popularã 
sau camuflarea sa în universul cotidian 
al înjurãturilor (blesteme degradate) ca 
simple defulãri, lipsite de aura magicã 
pe care o deþineau în trecut (cu excepþia 
lumii satelor). În privinþa proceselor, 
remarcãm cã justiþia laicã era obligatã de 
multe ori sã apeleze la aceste texte, pentru 
a forþa pe împricinaþi sã spunã adevãrul, 
ceea ce explicã poate oficializarea acestei 
practici, veche de trei secole, în Codul 
lui Caragea (1817). Paradoxal, aceastã 
situaþie coincide cu creşterea actelor de 
nerespectare a documentelor, chiar a 
celor întãrite de blesteme. Fenomenul 
nu se poate explica decât prin sporirea 
ireverenþiosului în viaþa cotidianã, cu 
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atât mai mult cu cât în prima jumãtate a 
secolului al XIX-lea blestemele îşi pierd 
multe dintre elementele lor înfricoşãtoare.

O analizã a retoricii blestemului 
pune în evidenþã elementul de insistenþã, 
a chemãrii chinului şi a morþii asupra 
celui vinovat, a invocãrii unei liste 
prelungite de sfinþi care întãresc prin 
numãr severitatea pedepsei solicitate, cel 
mai invocat fiind numãrul de 318 sfinþi 
de la Niceea (cu o semnificaþie deosebitã 
în cultura teologicã difuzatã prin predicã, 
iconografie sau carte şi spre lumea ruralã). 
O atenþie specialã atrage autorul asupra 
celor douã secþiuni ale blestemului, una 
consacratã invocãrii ierarhiilor cereşti 
şi implicãrii lor în actul pedepsitor, 
cealaltã conþinând exemplele cu trimiteri 
la cazurile pilduitoare a unor celebri 
vinovaþi din istoria sacrã. Interesantã ca 
practicã este şi includerea suplimentarã 
în textele blestemelor a sfinþilor patroni 
ai mânãstirilor sau bisericilor cãtre care 
erau îndreptate daniile sau chiar a unor 
sfinþi- patroni, aşa cum a arãtat Alexandru 
Ofrim, ceea ce sporea forþa pedepsitoare.

Discursul anatemizãrii s-a format 
la intersecþia dintre un discurs cult 
(teologic), reprezentat prin trimiterile la 
Biblie şi la alte texte ale Bisericii, şi un 
discurs secular, care pãstra elemente 
mai vechi, religioase şi populare. Prin 
formulãrile sale de sancþionare, blestemul 
putea conduce chiar la desfiinþarea 
mântuirii, constrângerile şi pedepsele 
menþionate, apreciazã autorul, figurând 
pe post de semnale în menþinerea unui 
anumit control asupra comportamentelor 
deviante şi în afişarea respectãrii unor 
norme admise de comunitate.

Existã în egalã mãsurã un ritual 
al blestemului, centrat pe asocierea 

discursului anatemizãrii cu obiecte şi 
gesturi semnificative ca stingerea luminii 
şi cufundarea celui vinovat în întuneric, 
dupã rostirea numelui sãu. Un limbaj al 
gesturilor care îşi avea rostul sãu bine 
definit în aceastã pedagogie a spaimei.

Imaginarul blestemului românesc 
este aşadar unul al damnãrii, al 
macabrului definit prin reprezentãri 
ale pedepselor, ale locului din lumea 
de dincolo, ale agenþilor punitivi, 
toate contribuind la producerea unui 
imaginar corporal terifiant (putreziciune 
datoratã bolilor sau morþii, mutilare), 
la o diabolizare a propriilor percepþii şi 
la instaurarea unei puternice temeri, în 
condiþiile unei extraordinare extensiuni 
a spaþiului şi a timpului. Acest imaginar 
al blestemului este populat cu numeroase 
figuri detestabile, de la ucigaşul Cain, 
pânã la vânzãtorul Iuda sau ereticul Arie, 
“modele” la care este raportat permanent 
vinovatul.

Credem cã Dan Horia Mazilu a 
reuşit în linii mari sã-şi atingã scopul: 
oferirea unei perspective de ansamblu 
despre blestem. I se pot reproşa totuşi 
dezechilibrul dintre sursele utilizate şi 
metoda de tratare, specializarea autorului 
spunându-şi cuvântul, prin accentul 
pe literatura medievalã, imprecizia 
metodologicã, ca şi greşeala de a socoti 
reprezentative unele texte (predicile lui 
Antim sau cronicile) pentru o anumitã 
mentalitate colectivã cea ce credem cã 
este forþat, fiind vorba de un discurs 
al elitei care a circulat într-un cadru 
restrâns. Altfel, demersul meritã reluat 
şi continuat, fie şi pentru a vedea 
dimensiunile acestei culturi negative care 
defineşte în egalã mãsurã o societate într-o 
anumitã epocã istoricã. 

Nicolae MIHAI

***
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Robert Muchembled, O istorie a 
Diavolului. Civilizaþia occidentalã în 
secolele XII-XX, trad. Em. Galaicu-Pãun, 
Chişinãu, Editura Cartier, 2002, 384 p. 

Robert Muchembled reprezintã o 
generaþie de istorici francezi care trateazã 
trecutul ca pe un laborator fascinant, care 
relevã prezenþa unor traiectorii spirituale 
şi culturale, ce permit 
o mai bunã interpretare 
a tumultosului present! 
În viziunea sa istoria nu 
trebuie sã aparã ca un 
muzeu prãfuit în care dorm 
cioburi scânteietoare ale 
trecutului, ci ca o mişcare, 
un flux, care ajunge la noi 
şi care prin sedimentele 
tradiþionale modeleazã 
cultura într-o manierã 
multiformã. Angoasa difuzã 
a lumii contemporane, aflatã 
la confluenþa dintre milenii, 
în faþa tragismului şi a 
paradoxurilor vieþii, redeschide serios 
problema sursei nenorocirilor şi a 
viciilor, care contrazic idealurile etice 
şi morale sugerate de religii şi ideologii. 
Descoperirea surselor rãului din inima 
faptelor umane, dar mai ales rolul pe 
care acestea îl gestioneazã în imaginarul 
colectiv contemporan, impune sondarea 
unei vechi teme: enigmei demonului. O 
celebrã expresie a lui Baudelaire avertiza 
cu douã secole în urmã asupra vicleniei 
diavolului de a ne face sã credem cã nu 
existã! Conform vechiului mit creştin, 
diversele figuri ale rãului stau ascunse 
în umbrã, gata sã inspire nenorociri sau 
se cuibãresc în ungherele sufletului 
mutilându-l iremediabil. Demonul pare 
cã nu înceteazã sã sfâşie existenþa umanã 
de-a lungul timpului, iar vremurile pe 
care le traversãm nu au scãpat nici ele 
de aceastã obsesie! De la aceastã reflecþie 
despre prezent autorul face cale întoarsã 
în istorie pentru a ne releva o lungã 
istorie a diavolului în specificitatea sa 
occidentalã. 

Aceastã carte se doreşte o istorie a 
diavolului, adicã o apropiere de acest 
subiect, care a inspirat un numãr mare de 
autori, unii rãtãciþi de propria imaginaþie 
nãstãvilitã în aceastã pretenþioasã temã! 
Pretenþioasã pentru cã este o temã 
religioasã care s-a secularizat în maniere 
diferite în aerul cultural al Europei 
moderne!

Fascinat de o integrarea în istorie 
a imaginarului alãturi 
de acþiunile vizibile ale 
oamenilor, R. Muchembled 
discutã dupã modelul 
mentorilor sãi, L. Febvre, R. 
Mandrou etc., posibilitatea 
explorarãrii experienþei trãite 
de-a lungul generaþiilor. 
În ochii istoricului acea 
unitate ascunsã, care dã sens 
global universului uman şi 
pe care o numim culturã, 
trebuie sã constituie o temã 
de reflecþie importantã! 
Mentalul colectiv este cel 

ce relevã faþa ascunsã a realitãþii istorice 
şi demonstreazã uriaşele mutaþiii de 
civilizaþie, precum cea din toamna 
Evului Mediu (numitã şi primãvara 
modernitãþii!), odatã cu inventarea unei 
vitalitãþi unificatoare occidentale contra 
forþelor ascunse ale dezbinãrii. Aceste 
mecanisme profunde sunt nu neapãrat 
opera raþiunii, ci şi a inconştientuliui 
colectiv, domeniu care, scrie cu oarecare 
nostalgie autorul, “nu este niciodatã 
pertinent în ochii istoricilor”. Analiza 
cãrþii se limiteazã explicit la civilizaþiile 
Occidentului de-a lungul a nouã secole, 
autorul evitând cu eleganþã jocul riscant 
al analogiilor, care, dupã pãrerea sa, 
topeşte cu uşurinþã fenomene care nu 
au sens decât în universul care le-a 
generat. Intenþia sa este sã pãtrundã în 
vecinãtatea supranaturalului, teritoriu 
faþã de care Biserica este consecvent 
ostilã, şi sã descrie reprezentãrile legate 
de imaginarul Diavolului în contextul 
lor, chiar dacã sensibilitatea oamenilor 
se imparte între cei convinşi şi cei ce 
contestã amprenta diabolicã asupra 
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existenþei şi culturii umane. Dacã teologii 
au propriile viziuni despre maşinaþiunile 
Rãului, R. Muchembled demonstreazã cã 
istoricul trebuie sã fie interesat atât de 
varianta religioasã, cât şi de cea laicizatã, 
pentru cã în acest mit stã una dintre cheile 
dezlegãrii misterului credinþei milenare 
în puterea diavolului! 

O istorie a civilizaþiei europene 
din secolul XII încoace relevã sugestiv 
cã imaginea diavolului a bântuit toate 
generaþiile, ca simbol al întunericului în 
luptã cu forþa deificatã a luminii! Sfinþii 
Pãrinþi ai Bisericii creştine l-au descris 
drept arhanghelul cãzut, etern ispititor 
al spiritului, care în reprezentãrile 
populare avea imaginea bestiei diforme 
şi agresive, capabilã de imprevizibile 
şi terifiante metamorfoze. Teologii din 
preajma anului O Mie au fost obsedaþi de 
posibilitatea unei dezlãnþuiri diabolice 
la sfârşitul unui mileniu ce pãrea fatidic. 
Diavolul, “cel ce dezbinã”, conform 
Noului Testament, încarneazã mitic 
spiritul de rupturã faþã de toate forþele 
unificatoare, religioase, politice şi sociale. 
În capitolul Satan intrã în scenã(secolele 
XII-XV) aflãm cã, dupã un mileniu creştin 
de existenþã discretã, la sfârşitul Evului 
Mediu obsesia demonicã îşi face drum în 
dezbaterea teologicã. Pânã prin veacul al 
XII-lea indiferenþa sau tãcerea teologilor 
şi a erudiþilor cu privirile la tradiþiile 
magice şi convingerile superstiþioase ale 
poporului a fost lipsa de teamã în faþa unei 
mentalitãþi populare pãgâne. Neliniştile 
elitei creştine în jurul temei diavolului nu 
au contaminat în profunzime conştiinþa 
colectivã decât odatã cu veacul al XV-
lea. Abia atunci Europa capãtã mai multã 
coerenþã religioasã şi se înzeastreazã 
cu alþi factori unificatorii, dar mai ales 
cunoaşte profunde schimbãri în viziunea 
despre lume. Simbol al rãului, adversar al 
lui Dumnezeu, diavolul apare înconjurat 
de o imensã armatã demonicã cu care 
stãpâneşte Infernul! Noaptea Sabatului 
şi Diavolul în carne şi oase se referã la 

natura ereziei medievale, care a primit 
replica cea mai teribilã stigmatului 
teologic. Vrãjitoria a fost marea obsesie 
a inchizitorilor, iar intensificarea brutalã 
a vânãtorii de vrãjitoare la sfârşitul 
veacului al XVI-lea traduce o ofensivã 
a fricii de diavol! Viziunea cu privire la 
animalitatea diavolului face loc fricii 
de fiara din interiorul sinelui. Misterele 
corpului uman, infestat de umori şi boli 
devine nu numai un subiect medical, ci şi 
unul despre pãcat şi excese ale pasiunilor 
umane. Excesul de pasiune îl apropie 
pe diavol de corpul uman, în special 
de cel femeiesc, de aceea interdicþiile 
de multiplicã. Focul simþurilor se 
stinge prin promovarea privirii, adicã 
impunerea distanþei, necesare pentru 
evitarea mirosurilor mizeriei corporale, a 
epidemiilor! 

Urmãtaoarele trei capitole urcã spre 
secolele XVI-XVII când Prinþul Tenebrelor 
nu este numai principiul Rãului, ci şi 
un element concret al vieþii cotidiene. 
Societatea creştinã de la începutul 
secolului al XVII-lea reclama o moralã 
mai fermã, pedepse mai exemplare. 
Muchembled considerã cã pesimismul 
fundamental al filosofiei unui Dumnezeu 
teribil şi a demonului omnipresent este 
contestat, începând cu secolul al XVIII-
lea, de optimismul eliberator al filosofiei 
Luminilor, care a vehiculat în Europa 
o percepþie mai seninã a destinului 
umanitãþii. Europa Luminilor a fost cea 
a crepusculului diavolului, dezbaterile 
depre puterea sa îndepãrtându-se mult 
de tãrâmul religiei, pentru a intra şi în 
imaginarul literar şi artistic. 

Mitul creştin despre Satan, care 
declanşase furia arderii pe rug a 
vrãjitoarelor, agonizeazã în faþa asaltului 
simbolismului romantic. Satan, cândva 
îngerul cãzut, se afişeazã alãturi de 
imaginea unui antic erou rãzvrãtit faþã de 
zei: Prometeu, inspirator al revoltelor şi 
al revoluþiilor moderne! Slãbitã de asaltul 
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filosofiilor, ideologiilor şi ştiinþelor 
Biserica persevereazã în a vedea în 
Revoluþii, în dezordini, imoralitãte, în 
respingerea autoritãþii politice şi, mai ales, 
religioase dovezi ale existenþei demonului 
şi a lucrãrilor sale nesãbuite pe pãmânt. 
Dar, religia tradiþionalã care continuã 
sã sugereze cã fericirea este în ceruri, 
nu a gãsit mijloacele pentru a cuceri o 
lume tradiþional obsedatã de libertate, 
de nevoia de securitate, de fericirea 
imediatã. Marea schimbare a imaginii 
diavolului s-a produs la începutul 
veacului al XIX-lea, cãnd aceasta devine 
o figurã a Rãului interior. Rãul este înþeles 
ca partea nocturnã a naturii umane, 
fiara interioarã, periculoasã şi maleficã, 
care trebuie stãpânitã sau înãbuşitã. 
Angoasa demonicului este îmblânzitã în 
mod diferit în ariile culturale europene 
prin fantasticul seducãtor al curiozitãþii, 
farmecul umorului, inserarea demonicului 
în spaþiul plãcerilor, toate acestea fiind 
maniere ce pervertesc în seducþie acest 
fenomen terifiant. Intrând în intimitatea 
Demonului interior (capitolul VI) autorul 
urmãreşte metamorfozele subtile ale 
acestuia, descriind cu “glasul” unor surse 
inspirate pulsiunile morbite despre care 
se credea cã denatureazã fiinþa umanã.
Imaginarul diabolic al secolului XX 
a stat sub semnul redefinirii Rãului 
ca fenomen individual şi psihologic. 
Existenþa diavolului este pusã la îndoialã, 
iar faptul de a insista asupra lui este tot 
mai frecvent considerat un fapt pueril sau 
chiar inacceptabil. De aici şi pânã a se 
bagateliza distincþia netã între bine şi rãu 
nu a mai fost decât un pas. Titlul Plãcere 
sau teroare. Demonii de la sfârşitul 
celui de-al doilea mileniu sugereazã 
remarcabil aceastã mutaþie profundã din 
mentalitatea occidentalã. Sensibilitãþile 
postmoderne s-au îndepãrtat de viziunea 
creştinã în care diavolul este redutabil, 
plasându-l într-un supranatural banalizat 
care fascineazã fãrã sã nelinişteascã 
profund. Lipsa cârjelor psihologice ale 

religiei sau a ajutorului Statului, perceput 
ca nesigur, pierderea reperelor stabile, 
criza familiei, izolarea în creştere în 
“jungla urbanã”, angoasa insecuritãþii 
în faþa unei violenþe afişate abuziv 
de mass-media, a determinat o cerere 
de iraþional. Horoscoape, talismane, 
vraci, ghicitori se manifestã într-o slabã 
sacralitate şi mai degrabã îi elibereazã 
pe amatori de neliniştile lor cotidiene. 
Un supranatural care diferã în funcþie 
de vârstã, sex, apartenenþã socialã, stil 
de viaþã, influenþã culturalã etc. Frica de 
sine şi frica de ceilalþi este sentimentul 
care în timpurile noastre a înlocuit 
spaima de demonul încornorat. Pentru a 
exorciza frica în faþa pulsiunilor brutale 
sau a pasiunilor exprimate liber remediul 
comod a fost gãsit în violenþa imaginilor 
cinematografice, televizuale sau a celor de 
pe Net. Ecranul negru de suspans, oroare şi 
perversiune atrage într-un mod periculos 
o fascinaþie pentru partea maleficã a 
fiinþei umane. Autorul dã o interesantã 
explicaþie goanei cinematografice dupã 
filme horror, prezentate într-o selecþie 
cronologicã între 1896-1999: este vorba 
de o acel stadiu ambiguu de fascinaþie, 
urmatã de ascensiunea irezistibilã a 
unei stãri de nelinişte. Filme, benzi 
desenate, publicitate, rumori urbane 
surprind întunecatele unchere ale 
demonicului, creazã o culturã comunã a 
neverosimilului. Cutii de rezonanþã ale 
obsesiilor colective, legendele urbane 
semnaleazã diferenþele simtomatice, dar 
şi asemãnãrile dintre Europa şi Lumea 
Nouã. 

Progresele ultimelor secole de 
istorie nu au alungat, aşa cum exaltau 
eschatologiile optimiste, sursele 
suferinþei umane. Bolile, insatisfacþiile, 
teama de solitudine într-o lume egoistã 
şi neîndurãtoare, toate acestea sunt forme 
de trãire a rãului angoasant. Necesitatea 
de a accepta în mod colectiv suferinþa, 
pentru a se asigura supravieþuirea speciei 
umane într-un mediul natural şi social, 
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indiscutabil dificil, a fost pervertitã în 
plãcerea existenþei. Cãutarea fericirii 
imediate, pânã la plãcerea de a consuma 
produse al dracului de bune, percepþia 
ludicã a lumii, dorinþa de a prelungii viaþa, 
încurajatã de descoperirile spectaculoase 
ale medicinei sunt atitudini de refuz ale 
angoasei existenþiale, dar şi un univers 
în care diavolul se consumã într-un mod 
adeseori pozitiv. Ascensiunea demonicã 
a plãcerii ca mod de viaþã, dar mai ales 
a violenþei nestãpânite, lasã deschisã uşa 
lui Satan! Bisericile pledeazã pentru un 
reflux al terorii diabolice, dar discuþiile 
despre realitatea diavolului sunt încã 
prudente. Goana indecentã dupã o 
viaþã hedonistã, cãreia ştiinþa şi tehnica i 
s-au subjugat fãrã rezerve, a trezit totuşi 
reproşuri şi a relansat discuþii despre 
natura umanã.

R. Muchembled considerã cã 
America pare sã perpetueze din punct de 
vedere religios moştenirea dinamismului 
occidental, a irezistibilei înaintãri – în 
bine sau în rãu – care a animat civilizaþia 
occidentalã europeanã de la intrarea în 
forþã a lui Satan în imaginarul colectiv, 
între secolele XII-XV. Dincolo de 
Atlantic, în America percepþia intensã a 
Rãului reclamã mai multe supape, prin 
intermediul violenþei reale şi simbolice, 
decât pe Bãtrânul Continent! Fricile în 
faþa invaziei maleficului sunt dirijate spre 
extratereşti, complotişti, spioni, asasini în 
serie, fantome, vrãjitori, etc entitãþi care 
în final sunt parþial învinse. Diabolizarea 
sau ridiculizarea duşmanului este însoþitã 
de multe ori de scopuri propagandistice. 
Morala victoriei împotriva acestor demoni 
respingãtori se adreseazã însã celor care 
sunt potenþial pãcãtoşi, pentru a rãmâne 
pe calea virtuþii. Convingerea miticã 
americanã ar fi, spune Muchembled, cã 
individul este fragil, osileazã permanent 
între sãlbãticie şi civilizaþie, de aceea 

societatea este întotdeauna un adãpost 
precar în faþã rãului. De altfel, America 
oferã o cale originalã de a stãpâni 
violenþa, şi anume prin mistica armelor, 
fãrã a permite statului s-o monopolizeze, 
fãrã a limita libertãþile mitice moştenite 
de la pãrinþii fondatori. Prima verigã în 
mentalitatea americanã este individul, cu 
rol crucial în salvarea colectivã, în vreme 
ce în Europa individul are o protecþie 
colectivã, deci o securitate mentalã. 

Anul 1968 care a lansat acel 
slogan, Este interzis a se interzice, este 
considerat un crepuscul al modernitãþii! 
Retragerea ordinii morale a fãcut sã se 
clatine frontierele dintre lege şi bucurie, 
dintre bine şi rãu, în numele drepturilor 
fundamentale ale oamenilor la fericirea 
imediatã! Într-o opticã creştinã aceasta 
poate fi o capcanã a diavolului, o tentaþie 
a narcisismului unor indivizi, care, 
pentru a deveni “cineva”, îşi vând sufletul 
Necuratului! Dar, într-o perspectivã 
raþionalã este vãzutã mai degrabã ca 
o profundã schimbare a civilizaþiei, 
care-l dezgoleşte pe Satan de conotaþiile 
demonice, transformându-l în metaforã 
ludicã a delectãrii, într-un produs de 
reclamã “capabil a declanşa reflexele 
pavloviene ale plãcerii”. Concluzia cãrþii, 
Dansul cu demonul, sugereazã meandrele 
istorice ale reprezentãrii mentale şi 
culturale ale Rãului, reconstituirea 
traseului unei lungi, variate şi difuze 
domnii a demonicului în conştiinþa 
modernilor. Autorul se fereşte de judecãþi 
abrupte, tinde spre obiectivitate, având 
conştiinþa onestã a savantului care ştie 
cã nimeni nu e capabil, în totalitate, de 
o atare performanþã. Farmecul stilului 
face şi mai generoasã aceastã contribuþie 
academicã la sodarea unei pãrþi sumbre a 
registrului istorico-antropologic.

Simona NICOARÃ

***
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Szõcsné Gazda Enikõ, Comunitate şi 
moravuri, Editura Pro Print, Miercurea 
Ciuc, 2001, 289 p.

Cartea cea mai recentã a lui Szõcsné 
Gazda Enikõ, intitulatã “Comunitate 
şi moravuri”, este dedicatã descrierii 
vieþii etice ale oamenilor de rând 
dintr-un mic spaþiu secuiesc, Scaunul 
Orbai. În lucrarea amintitã 
autoarea prelucreazã izvoare 
arhivistice încã necercetate, 
dintre care putem aminti 
protocoalele vizitaþiilor şi 
investigaþiilor ecleziastice 
care se aflã în Arhivele 
Diocezei Reformate, 
şi diferite pachete de 
documente şi protocoale din 
Arhivele Naþionale. Perioada 
analizatã este cea de la 
sfârşitul secolului XVII-lea 
pânã la începutul secolului 
XIX-lea.

Autoarea nu a avut 
intenþia sã reconstituie evenimentele 
politice desfãşurate în aceastã perioadã, ca 
de exemplu ultimele zile al Principatului 
Transilvaniei sau organizarea regimentelor 
grãnicereşti, ci se concentreazã numai 
asupra consecinþelor acestor evenimente 
asupra vieþii oamenilor de rând. 
Astfel, sunt prezentate, de exemplu, 
influenþele comunitãþii locale şi ale 
bisericii reformate asupra vieþii private. 
Analiza este realizatã din perspectivã 
demograficã, evenimentele politice fiind 
amintite şi analizate doar când acestea au 
modificat imaginea moralã a comunitãþii. 
Este prezentatã minuþios disciplina 
ecleziasticã şi laicã prin descrierea 
formelor de disciplinare folosite de 
comunitatea localã şi de bisericã. Metoda 
de analizã folositã este cea tematicã, iar în 
cadrul fiecãrui capitol registrul cronologic 
face posibilã urmãrirea modificãrilor ce 
s-au petrecut în viaþa eticã a comunitãþii 
scaunului Orbai. 

Substanþa narativã a cãrþii este 
organizatã pe opt capitole, dintre care 
primul intitulat “Despre Scaunul Orbai” 

este un capitol cadru, ce conþine o 
prezentare generalã a Scaunului: situarea 
geograficã, localitãþi, populaþie, religie 
şi ocupaþia locuitorilor. Dupã acest prim 
capitol introductiv autoarea a trecut 
la reconstituirea relaþiilor bisericii cu 
statul, tratând probleme ca mobilitatea 
locuitorilor, emigrarea şi imigrarea, 
funcþiile femeii şi al bãrbatului în cadrul 

comunitãþii locale, aşteptãrile 
comunitãþii faþã de individ, 
modele de comportament 
şi funcþiile bisericii. Tot în 
acest capitol sunt prezentate 
vizitaþiile şi documentele 
întocmite cu ocazia acestor 
investigaþii ecleziastice. 
În capitolul trei intitulat 
“Bisericã şi eticã” sunt 
examinate printre altele 
probleme ca educaþia moralã 
prin predici şi cãrþi bisericeşti, 
legi şi reguli referitoare la 
viaþa eticã, comportamentul 

moral, sarcinile bisericii şi diferite tipuri 
de culpe judecate de instanþele ecleziastice 
şi laice. Este important de amintit cã 
fiecare problemã este prezentatã, analizatã 
şi argumentatã cu ajutorul unor texte 
şi legi încã needitate, care provin din 
izvoare arhivistice cercetate de Gazda 
Enikõ. Capitolul patru este dedicat 
comportamentelor deviante care sunt în 
legãturã cu viaþa sexualã a tinerilor, logodnã 
şi ruperea logodnei, seducþie şi sarcinã. 
Toate aceste probleme sunt prezentate 
paralel cu examinarea pedepselor atrase 
de diferitele comportamente considerate 
deviante de cãtre comunitate. Tot în 
aceastã parte a cãrþii gãsim tratate şi 
diferite probleme legate de familie, dintre 
care pot fi amintite condiþiile cãsãtoriei 
(cele legate de biserica reformatã, sau de 
vârsta cãsãtoriþilor, de situaþia economicã 
şi de familia tinerilor), relaþia dintre tinerii 
cãsãtoriþi, divorþ, concubinaj, diferite 
forme de culpe sexuale şi desigur legate 
de toate acestea reacþia şi pedepsele 
comunitãþii şi a bisericii reformate.

Szõcsné Gazda Enikõ

Comunitate şi moravuri

Pro Print 
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Szõcsné Gazda Enikõ continuã 
analiza vieþii morale a locuitorilor 
scaunului Orbai cu prezentarea situaþiei 
acelor persoane care neþinând cont 
de relaþiile sociale normale nu au fost 
capabile sã se integreze în societate, adicã 
bãtãuşi, hoþi, vrãjitori şi cei care au comis 
crime. Capitolul şase este dedicat celor 
care nu duc o viaþã conform regulilor 
bisericeşti, celor care se înjurã, care refuzã 
sã fie prezenþi la slujbe, care trec la diferite 
secte religioase, preoþi care nu sunt 
capabili sã-şi îndeplineascã misiunea în 
societate, celor care refuzã sã fie prezenþi 
în timpul vizitaþiilor, celor care refuzã 
sã-şi îndeplineascã sarcinile generale 
legate de botez, cãsãtorie şi moarte. 
În continuare, în capitolul şapte sunt 
prezentate câteva figuri deviante şi soarta 
lor, pânã la excluderea din comunitate. În 
capitolul opt sunt examinate pedepsele 
şi evoluþia lor în timp şi spaþiu. Autoarea 
remarcã faptul cã învinuirile sunt legate 
de anumite perioade de timp, de exemplu, 
sunt mai multe culpe în perioade de crize 
cauzate de secetã. Tot aşa noaptea apare 
ca perioada culpelor, pe când ziua este 

întotdeauna perioada adevãrului când 
sunt pedepsiþi fãptaşii. Spaþiul justiþiei şi 
al adevãrului este piaþa din faþa bisericii, 
unde sunt executate, în general, pedepsele 
mai ales dupã slujba bisericeascã. 
Ultimul capitol este un fel de cuprins în 
care gãsim prezentate concluzii şi date 
statistice legate de problemele examinate.

Informaþiile sunt minuþios analizate, 
temeinic argumentate şi exemplificate 
prin prezentarea unor cazuri reale, 
paralel cu reacþia şi pedepsele bisericii 
şi ale comunitãþii locale şi evoluþia 
acestora în timp şi spaþiu. Prezentarea 
paralelã a culpelor şi a pedepselor 
atrase a evoluþiei acesora în timp, face 
intaligibile modificãrile petrecute în 
cadrul disciplinãrii bisericeşti, dar şi 
transformãrile intervenite în mentalitatea 
populaþiei locale. La sfârşitul lucrãrii 
gãsim o bibliografie vastã, însã nu a 
fost realizat un rezumat într-o limbã de 
circulaþie, care ar fi facilitat accesul unor 
specialişti strãini interesaþi de subiect. 

KOLUMBÁN Zsuzsánna

Nyepokojcsickij Artur Adamovics, 
Campania militarã rusã din 1849 în 
oglinda memoriilor ruseşti, Editura 
Balassi, Budapesta, 2000, 230 p.

Cartea lui Nyepokojcsickij Artur 
Adamovics meritã toatã atenþia, nu numai 
din cauza personalitãþii autorului, dar şi 
prin faptul cã discutã o problemã destul 
de delicatã a relaþiilor maghiare ruseşti 
într-o altã viziune decât cea maghiarã.

Autorul s-a nãscut la 1813 într-o 
familie de origine polonezã. Numele 
Artur ne semnalizeazã faptul cã familia 
nu a dat la o parte niciodatã tradiþiile 
poloneze, totuşi Artur Adamovics şi-a 
construit cariera în armata ruseascã. 
Dupã absolvirea academiei militare a 
ajuns la armata a V-lea ca ofiþer major. 
În continuare a participat la rãzboaiele 

duse pentru ocuparea Caucazului. În 
perioada campaniei din Transilvania era 
deja colonel, ca în 1855 sã primeascã 
rangul de general. Dupã campania din 
1849, la care a luat parte ca unul dintre 
cei mai apropiaþi oameni a lui Lüders, a 
participat şi la rãzboaiele ruso-turceşti 
din anii 1877-78. Nyepokojcsickij Artur 
Adamovics a murit în 1881.

Dintre izvoarele cãrþii cele mai 
importante sunt memoriile ofiþerilor 
ruşi, din care a apãrut deja şi o culegere 
intitulatã “Martori ruşi despre rãzboiul 
de independenþã”. Tot printre izvoarele 
cãrþii trebuie amintitã şi cartea editatã 
în anul 1850 la St. Petersburg intitulatã 
“Descrierea campaniei din anul 1849”, 
dedicatã generalului Lüders.

Lucrarea semnatã de Nyepokojcsickij 
Artur Adamovics este de fapt rezultatul 

***
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cercetãrilor întreprinse 
de ofiþerii armatei ruseşti 
sub conducerea autorului. 
Cartea era deja finalizatã 
în 1851, însã din diferite 
motive ce au þinut de relaþiile 
internaþionale şi regimul 
politic rusesc a apãut pentru 
prima datã în 1858 dupã 
moartea þarului Nicolae, iar 
apoi pentru a doua oarã în 
1866. Cartea a fost tradusã 
în limba maghiarã de cãtre 
Losonczy Ildikó, care a 
dotat cartea cu un studiu 
introductiv şi cu note de subsol.

Cartea trebuie cititã cu precauþie, 
din cauzã cã dintre izvoarele arhivistice 
folosite pe primul loc se aflã documentele 
militare ruseşti. Desigur au fost folosite 
într-un numãr mai mic şi documente 
maghiare, cu precãdere corespondenþa 
capturatã la Fãgãraş, Sighişoara şi Sibiu, 
şi documentele informative trimise 
ruşilor de cãtre români şi austrieci. Putem 
constata deci cã folosirea izvoarelor 
arhivistice este destul de unilateralã, la 
care se mai adãugã şi faptul cã cartea a 
fost scrisã cu þelul de a pãstra amintirea 
victoriei ruseşti. Însã cu toate acestea 
trebuie remarcat cã autorul prezintã 
şi reuşitele inamicului, ca de exemplu 
campania de eliberare condusã de Iosif 
Bem.

Stilul cãrþii este unul specific în 
care se amestecã amintirile personale 
cu prezentarea concisã a rezultatelor 
cercetãrilor. Substanþa narativã a cãrþii 
este structuratã pe doisprezece capitole, 
care prezintã evenimentele militare 
petrecute în ordine cronologicã. Lucrarea 
debuteazã cu un capitol care este dedicat 
descrierii activitãþii oştilor ajutãtoare 
trimise la începutul anului 1849 pentru 
a lua parte la rãzboaiele de la Braşov 
şi Sibiu. Naraþiunea continuã apoi cu 
descrierea diferitelor variante a planurilor 
de rãzboi şi a discuþiilor care s-au 
desfãşurat între generalii ruşi în legãturã 
cu planul ce trebuie urmat. În urmãtoarele 

opt capitole autorul prezintã 
drumul armatei ruseşti cu 
toate necazurile şi greutãþile 
întâlnite, şi principalele 
rãzboaie purtate împotriva 
maghiarilor, ca, de exemplu, 
cele de la Predeal, Braşov, Sf. 
Gheorghe, Sibiu, Sighişoara 
şi Alba Iulia. Este important 
de amintit cã paralel cu 
activitatea armatei ruseşti 
este descrisã şi analizatã şi 
activitatea armatei maghiare. 
Tot în aceastã parte a cãrþii 
dedicatã în general marilor 

rãzboaie sunt tratate şi probleme de 
altã naturã decât cea militarã. Putem 
sã amintim aici ca exemple suferinþele 
cauzate de epidemia de holerã în ambele 
armate, relaþiile cu localnici şi cu trupele 
austriece, impresia lãsatã de marile oraşe 
transilvãnene asupra ruşilor.

Capitolul al unsprezecelea al cãrþii 
este dedicat în exclusivitate capitulãrii 
maghiarilor şi retragerii oştilor ruseşti. 
Ultimul capitol este unul de sintezã în 
care autorul prezintã sumar încã o datã 
principalele momente ale campaniei.

Substanþa narativã a cãrþii este 
urmatã de o serie de tabele care prezintã 
pierderile materiale, numãrul celor 
cãzuþi în rãzboi, numãrul rãniþilor şi a 
celor capturaþi de inamic. Datele oferite 
de autor par a fi reale, însã este aproape 
imposibilã verificarea lor. Tot la sfârşitul 
cãrþii autorul mai oferã o colecþie de 
documente, rapoarte şi memorii militare 
(ca de exemplu memoriul lui Gorjacsov 
sau cel al lui Sepeljev despre capitularea 
armatei conduse de Kazinczy), şi o serie 
de hãrþi referitoare la drumul urmat 
de armata ruseascã, tactica militarã şi 
marile rãzboaie. În anexa cãrþii gãsim 
şi un bloc de imagini, printre care 
imaginile conducãtorilor armatei ruseşti, 
dar şi imaginile conducãtorilor armatei 
austriece şi maghiare, imaginile marilor 
oraşe asediate, imagini despre momente 
cruciale a rãzboaielor şi imagini despre 
uniforma purtatã de ostaşi ruşi.

Nyepokojcsickij Artur 
Adamovics

Campania militarã rusã 
din 1849
în oglinda memoriilor 
ruseşti

Balassi
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În concluzie, putem spune cã, cartea 
lui Nyepokojcsickij este o lucrare extrem 
de captivantã prin stilul autorului de 
a prezenta dinamic evenimentele, dar 
şi prin faptul cã conþine o serie de date 
noi referitoare atât la armata rusã, dar 
şi la rãzboiul de independenþã. Cartea 

însã trebuie cititã cu precauþie fiindcã 
din cauza intenþiei autorului de a 
pãstra amintirea gloriei ruseşti, lucrarea 
prezentatã a devenit una destul de 
subiectivã.

KOLUMBÁN Zsuzsánna

***

Gheorghe Şişeştean, Etnie, confesiune 
şi cãsãtorie în nord-vestul Transilvaniei, 
Zalãu, Caiete Silvane, 2002, 172 p.

Apãrutã în peisajul publicistic 
românesc în anul 2002 la Editura Caiete 
Silvane, Zalãu, cartea lui 
Gheorghe Şişeştean se 
înscrie între încercãrile 
de reconstituire a istoriei 
Transilvaniei din punct 
de vedere demografic şi 
sociologic. Cartea este 
structuratã pe trei capitole, 
dintre care primul are o 
mai mare extensie şi poate 
fi considerat o contribuþie 
originalã la istoricul 
problemei, prin deschiderea 
cercetãrilor asupra pro-
blematicii cãsãtoriilor inter-
etnice şi interconfesionale, prea puþin 
sau deloc abordatã în peisajul publicistic 
românesc. Scopul declarat al autorului 
este surprinderea structurilor etnice în 
dinamica lor, la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului XX, pentru 
început în zona superioarã a bazinului 
vãii Crasnei, cu extensie apoi asupra 
întregii Transilvanii şi a pãrþilor vestice, 
urmãrind în acelaşi timp şi situaþia 
etnico-confesionalã a câtorva localitãþi 
situate la ieşirea Crasnei din judeþul 
Sãlaj: Giurtelecu Şimleului, Mãierişte, 
Bobota, Derşida. Tot în cadrul primului 
capitol se înscrie un studiu de caz realizat 
asupra oraşului Şimleul Silvaniei, studiu 
care abordeazã problema cãsãtoriilor 
interetnice şi interconfesionale şi care dã 
valoare cãrþii.

Acest prim capitol începe cu 
prezentarea istoriei şi toponimiei zonei 
cercetate, printr-o coborâre în timp 
la Anonymus şi Gesta Hungarorum 
pentru reliefarea importanþei locului, ca 
primã linie de pãtrundere a feudalitãþii 

maghiare în Transilvania. 
Deşi recunoaşte cã este greu 
de verificat acest lucru, 
autorul identificã o serie de 
toponime româneşti ascunse 
în spatele altora maghiare, 
prin simpla traducere a 
termenului respectiv. 

Prin prelucrarea recen-
sãmânturilor din Tran-
silvania de la 1850, 1857, 
1880, 1900, 1910 şi 1930 
– unele din ele reeditate 
azi de cãtre profesorul 
Traian Rotariu – autorul 

stabileşte evoluþia structurilor etnice 
şi confesionale în bazinul Crasnei, 
principala sa preocupare constituindu-
se în identificarea pierderilor etnice, 
mai cu seamã a celor româneşti dar nu 
numai, în folosul populaþiei de origine 
maghiarã. În intervalul 1850-1910 
pierderea etnicã în cazul românilor este 
de 8, 81 procente sinonimã cu o creştere 
a populaþiei maghiare în acelaşi interval 
de 10, 83%. Autorul stabileşte cum, în 
cazul lipsei indicatorului precis privind 
etnia la unele dintre recensãmânturi, 
aceasta poate fi stabilitã cu certitudine 
pe baza apartenenþei religioase şi a 
limbii materne. Astfel, la recensãmântul 
din 1857, realizat pe baza apartenenþei 
confesionale a populaþiei, cei 65,74% 
greco-catolici sunt identificaþi cu 

Gheorghe Şişeştean

Etnie, confesiune
şi cãsãtorie
în
nord-vestul Transilvaniei

Caiete Silvane
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populaþia româneascã, tot aşa cum, în 
1900, criteriul limbii materne utilizat în 
recensãmântul maghiar identifica 57,22% 
vorbitori de limba românã, asociaþi 
evident cu populaþia româneascã.

Ceea ce lipseşte în acest caz este 
integrarea particularului într-un context 
mai general, posibil chiar la nivelul 
Transilvaniei sau mãcar a întregii zone de 
nord-vest.

În ceea ce priveşte studiul de caz 
asupra cãsãtoriilor interconfesionale 
de la Şimleul Silvaniei este de apreciat 
utilizarea registrelor parohiale de stare 
civilã ca şi sursã de reconstituire a acestui 
fenomen demografic. Analiza tipurilor 
de cãsãtorii mixte (interconfesionale şi 
interetnice) duce la concluzia conform 
cãreia compatibilitatea religioasã joacã 
un rol important în strategiile maritale. 
Studiul concret pe parohii aratã cã, cu 
cât distanþele religioase sunt mai mici, 
cu atât indicele mariajului este mai mare. 
Indicele endogamic al zonei stabilit de 
cãtre autor aratã o veritabilã închidere 
etnicã în cazul greco-catolicilor care 
în proporþie de 91,7% contracteazã 
cãsãtorii în interiorul comunitãþii, în 
timp ce la reformaþi se constatã cea mai 
mare deschidere – 50, 83% realizând 
cãsãtorii exogamice. Analiza comparativã 
a diferitelor caracteristici maritale ca 
şi fluxurile demografice realizate prin 
cãsãtorie încheie acest prim capitol.

În capitolul doi intitulat Evoluþii 
demografice şi identitãþi etnice în 
Transilvania şi Pãrþile Vestice la sfârşitul 
secolului XIX şi începutul secolului XX 
sunt aduse în discuþie problema frontierei 
de vest, Transilvania la început de secol 
XX, evoluþii etnice, ca şi pierderile 
etnice româneşti din pãrþile vestice 
ca urmare a trasãrii frontierei pe baza 
recensãmânturilor de la 1900 şi 1910, 
la care se adaugã o scurtã analizã în 
cazul şvabilor ca şi câteva consideraþii 
contemporane şi personale ale autorului 
în legãturã cu factorii de tensiune în 
relaþiile dintre românii şi maghiarii 
Transilvaniei actuale.

Realitãþile etnice surprinse în 
Transilvania începutului de secol XX îi 
permit autorului sã realizeze o împãrþire 
pe trei nivele a acestora:
-  o zonã alcãtuitã din trei blocuri etnice 

româneşti:
1.  blocul nordic cuprinzând aşezãrile 

din jurul judeþelor Bistriþa Nãsãud 
şi Solnoc Dãbâca;

2.  blocul Munþilor Apuseni, compactat 
în jurul Aiudului, Clujului şi Turzii, 
la care se adaugã judeþele Bihor, 
Arad şi Sãlaj;

3.  blocul sudic cuprinzând judeþele de 
pe frontiera cu vechiul Regat.

-  o zonã multietnicã organizatã în jurul 
comitatelor Târnava Mare, Târnava 
Micã, Mureş şi Braşov;

-  în fine, zona secuiascã, cu un puternic 
bloc majoritar maghiar.

Surprinderea procesului de asimilare 
în rândul populaþiei maghiare în perioada 
1840-1910, în cazul Transilvaniei, nu 
aduce practic nici un element de noutate, 
lucrurile fiind de mult cunoscute. Cât 
priveşte pierderile etnice din Pãrþile 
Vestice acestea sunt analizate pe judeþe şi 
plase lipsind o concluzie generalã însã, se 
precizeazã cã situaþia este asemãnãtoare 
întregii Transilvanii.

În cazul şvabilor se identificã o 
situaþie asemãnãtoare cu a românilor 
– adicã pierderi etnice şi apoi, dupã 
1918, o recuperare parþialã a identitãþii 
pentru ca abia în perioada interbelicã, 
prin intermediul şcolii, sã se producã 
regermanizarea acestei categorii etnice, 
remaghiarizatã dupã cel de-al doilea 
rãzboi mondial prin bisericã şi, în fine, 
dupã 1989 constatându-se o revenire la 
apartenenþa etnicã germanã. 

Dupã 1989 situaþia încâlcitã a 
raporturilor româno-maghiare îşi are 
sursa, conform pãrerii autorului, într-o 
complexitate de factori, printre care 
se remarcã ambiguitatea noþiuni de 
autonomie, politica şcolarã promovatã 
de UDMR dupã 1989 sau „diferenþa de 
percepþie a sinelui etnic”.
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Cartea se încheie cu câteva consideraþii 
asupra romanitãþii orientale din Carpaþii 
Nordici. „Toponimiile româneşti din 
hãrþile maghiare”, „cercetãtorii slavi şi 
romanitatea nordicã” şi „muntele şi funcþia 
sa intensã de socializare” sunt cele trei 
direcþii pe care se desfãşoarã cercetarea. 
Scopul este acele de a depista resturile 
lingvistice româneşti din zona Carpaþilor 
nordici, elemente care sã ateste existenþa 
aici a unor comunitãþi româneşti asimilate 
de masa slavã mai numeroasã. Obiceiurile 
pastorale româneşti – pãstoritul montan 
din timpul verii, existenþa pãşunilor 
colective montane sau „mãsurarea 
laptelui” şi „rândul la muls” par a fi atestate 
atât în Balcani cât şi în Carpaþii nordici.

Autorul anexeazã şi câteva hãrþi care 
ar trebui sã ajute cititorul în înþelegerea 
mesajului însã condiþiile grafice lasã mult 
de dorit, acestea fiind destul de greu de 
descifrat.

Dincolo de intenþia lãudabilã a 
autorului de a întreprinde o astfel de 
cercetare, condiþia ştiinþificã a acestei 
cãrþi lasã mult de dorit dacã este sã ne 
referim numai la lipsa unui aparat critic 
şi a unei bibliografii mãcar selective, la 
care se adaugã, aşa cum bine s-a apreciat 
şi în cazul unei discuþii recente, folosirea 
în exces, nejustificatã, a unor termeni 
aproape dramatici (cum ar fi de exemplu 
cel de „pierdere etnicã”). Nici relativa 
ambiguitate a unor enunþuri nu poate 
scãpa atenþiei cititorului însã, este de 
dorit ca demersul început de Gheorghe 
Şişeştean în privinþa cãsãtoriilor 
interconfesionale sã fie continuat la o scarã 
mai extinsã, sã fie întreprinse mai multe 
cercetãri de acest gen, care sã permitã 
elaborarea unor concluzii valabile într-un 
context mai general, depãşindu-se faza de 
schematism. 

Luminiþa DUMÃNESCU

Antal Bõhm, Societatea maghiarã în seco-
lul XX, Editura Korona, Budapesta, 2000, 
250 p.

Autorul în cartea sa cea mai recentã 
intitulatã “Societatea maghiarã în secolul 
XX” prezintã transformãrile structurale, 
stratificarea şi situaþia societãþii maghiare 
la sfârşitul mileniului trecut. Cartea oferã 
o serie de informaþii absolut necesare 
pentru înþelegerea transformãrilor 
structurale a societãþii 
maghiare, care s-au produs 
dupã schimbarea regimului 
politic. Astfel, în cartea 
dedicatã analizei societãþii 
maghiare contemporane sunt 
analizate atât schimbãrile 
petrecute în perioada regi-
mului comunist, cât şi 
cele mai actuale tendinþe 
caracteristice evoluþiei socie-
tãþii maghiare. Totodatã sunt 
tratate şi diferite probleme 
legate de demografie, sãnã-
tate generalã şi culturã, 

mobilitate socialã şi organizarea primelor 
asociaþii civile.

Substanþa narativã a cãrþii este 
organizatã în douã pãrþi, care cuprind 
fiecare câte treisprezece capitole. Prima 
parte a cãrþii examineazã stratificarea 
socialã, situaþia principalelor clase şi 
categorii sociale, elemente în transformare 
a vechii structuri şi categoriile sociale în 
devenire. În partea doua a cãrþii autorul 
se ocupã cu starea societãþii pornind de 

la situaþia demograficã şi 
ajungãnd pânã la analizarea 
diferitelor comportamente 
deviante, tratând pe parcurs 
toate problemele care 
caracterizeazã societatea 
maghiarã contemporanã.

Prima parte a cãrþii 
debuteazã cu un capitol în 
care sunt prezentate structura 
societãþii maghiare, şi princi-
palele teorii referitoare la 
clasele sociale. Autorul 
porneşte de la definirea 
principalilor termeni proprii 

***

Antal Bõhm

Societatea maghiarã
în secolul XX

Korona
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sociologiei, ca sã clasifice apoi factorii 
cei mai semnificativi, care determinã 
stratificarea unei societãþi, ca de exemplu: 
proprietatea, statutul social şi activitate 
socialã. Tot în cadrul acestui prim capitol 
sunt prezentate şi principalele teorii 
referitoare la clasele sociale, printre care 
cel al lui Karl Marx, Max Weber, Eric Olin 
Wright, Milovan Gyilas, Wright Mills, 
Frank Parkin, David Riesman, Robert 
Merton şi Lloyd Warner. Este important 
de amintit cã autorul nu trateazã separat 
teoriile amintite, ci remarcã şi legãturile 
dintre acestea.

În capitolul doi autorul ne oferã o 
descriere a principalelor tendinþe care s-au 
manifestat pe parcursul transformãrilor 
sociale, dar şi al consecinþelor acestora. 
Trebuie remarcat şi faptul cã problema 
analizatã este prezentatã printr-o serie de 
graficoane, hãrþi, scheme şi tabele, care 
fac posibilã legarea fenomenelor sociale 
prezentate de date precise, sistematizarea 
lor şi observarea dinamicii acestora.

Prin capitolele trei, cinci, şase, şapte 
şi opt este realizatã o imagine complexã 
a principalelor categorii sociale, ca cea 
a þãranilor, muncitorilor, intelectualilor 
şi întreprinzãtorilor. Autorul ca sã ofere 
o imagine completã, leagã evoluþia 
categoriilor sociale amintite de momente 
istorice cruciale (ca, de exemplu, în 
cazul þãrãnimii eliberarea iobagilor în 
anul 1848, sau privatizarea din 1989), şi 
plaseazã multitudinea de date oferite pe 
diferite hãrþi prezentãnd astfel procentul 
unor categorii sociale pe regiuni.

Tot în prima parte a cãrþii autorul 
opreşte şi asupra problemei migrãrilor, 
navetei şi şomajului. În capitolele 
doisprezece şi treisprezece este tratatã 
problema diversitãþii religioase şi etnice 
a societãþii, şi cu un deosebit accent şi 
problema romilor. Ultimul capitol din 
prima parte a cãrþii prezintã funcþia socialã 
a tinerilor, pensionarilor şi femeilor. Sunt 
extrem de interesante aici graficoanele 
care prezintã procentele referitoare la 
participarea femeilor în viaþa politicã.

În cea de a doua parte a cãrþii autorul 
porneşte de la structura demograficã 
a societãþii maghiare. Dupã o scurtã 
prezentare a termenilor folosiþi în 
cercetãrile demografice, în general 
autorul trece în revistã sporul demografic 
al populaþiei maghiare, natalitatea, şi 
realizeazã şi un tabel referitor la numãrul 
populaþiei clasificatã dupã vârstã, sex 
şi stare matrimonialã. Tot în cadrul 
acestui capitol este tratatã şi problema 
politicii populaþioniste, ca de exemplu 
interzicerea avorturilor în anii 50.

Capitolul urmãtor este dedicat în 
exclusivitate mobilitãþii sociale. Sunt 
prezentate aici diferite tipuri de societãþi 
în funcþie de posibilitatea mobilitãþii 
sociale, şi de cãile mobilitãþii. În capitolul 
trei este examinatã problema mortalitãþii, 
autorul realizând şi un tabel din care 
reiese procentul de mortalitate în relaþie 
cu categoria socialã şi cu ocupaþia. Tot 
în acest capitol sunt tratate şi fenomene 
ce þin de capacitatea de integrare a 
individului în societate, ca de exemplu 
alcoolismul, drogurile şi sinuciderea.

Capitolele urmãtoare sunt dedicate 
prezentãrii unor probleme ca sãrãcia, 
infracþiunile, cultura, societatea localã 
şi conducerea localã, asociaþia civilã şi 
autonomie localã. Cartea se încheie cu un 
capitol sintezã în care autorul, printr-o 
serie de graficoane, scheme şi tabele bine 
realizate, prezintã dinamica dezvoltãrii 
economice pe regiuni, cantitatea 
investiþiilor şi posibilele consecinþe ale 
acestora.

În concluzie, putem sã afirmãm cã 
cercetarea realizatã de domnul Bõhm 
este una extrem de bogatã în informaþii şi 
date noi. Autorul reconstituie atât cadrul 
istoric cât şi principalele fenomene 
care au influenþat evoluþia societãþii 
maghiare şi consecinþele transformãrilor. 
Este important de amintit cã rezultatele 
cercetãrilor întreprinse de autor sunt 
în cadrul fiecãrui capitol permanent 
comparate cu rezultatele unor investigaþii 
anterioare, şi cu date asemãnãtoare din 
alte þãri.
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Cartea conþine o serie de informaþii 
noi, prezentate într-un mod sistematic 
şi clar, prin intermediul unor tabele, 
scheme, graficoane şi hãrþi bine realizate. 
Cartea poate fi astfel folositã chiar şi ca un 
manual, de cãtre sociologi şi politologi, 
mai ales cã, pe lângã o bibliografie 
generalã densã autorul oferã la sfârşitul 

fiecãrei capitol şi o bibliografie specificã 
pentru fiecare problemã tratatã.

Totuşi trebuie amintit şi faptul cã 
lucrarea nu cuprinde şi un rezumat 
într-o limbã de circulaþie, care ar fi 
facilitat accesul unor specialişti strãini 
interesaþi de subiect.

KOLUMBÁN Zsuzsánna

Aurora Liiceanu, Nici alb nici negru. 
Radiografia unui sat românesc 1948 – 
1998, Bucureşti, Ed. Nemira, 2000, 222p.

“Aceastã carte reprezintã un decupaj 
de istorie a unui sat obişnuit”. În acest 
fel îşi descrie autoarea volumul pe care 
îl aducem în discuþie, care este de fapt 
rodul unei cercetãri efectuate pe teren 
în sânul unei comunitãþi. 
Cartea surprinde o istorie 
scurtã de 50 de ani: 1948 – 
1998, perioadã care coincide 
cu cea comunistã şi cãderea 
regimului din 1989, dar şi 
câþiva ani care urmeazã, 
care fac parte dintr-un alt 
tip de societate. Bineînþeles 
cã toate aceste evenimente 
nu deranjeazã fundamental 
ordinea şi firescul lucrurilor 
în acest sat.

Satul spus cercetãrii 
de cãtre Aurora Liiceanu 
se numeşte Surani şi se gãseşte în 
judeþul Prahova. Este un sat obişnuit, 
care nu iese din tiparul aşezãrilor rurale 
româneşti. Nu are celebritãþi, nu a fost 
lovit de calamitãþi, totul, dupã cum însãşi 
autoarea afirmã în Introducere “este pe 
mijloc”. Aceastã situaþie a determinat-o 
pe Aurora Liiceanu sã îşi intituleze cartea 
“Nici alb nici negru”. În satul Surani nu se 
duce nimic la extreme, viaþa urmându-şi 
cursul firesc. 

În introducerea care deschide 
volumul A. Liiceanu îşi prezintã 
motivaþia şi metoda de cercetare. A ales 
acest sat în mod întâmplãtor, neavând 

nici o implicaþie personalã. Porneşte de la 
o monografie a satului scrisã de un preot 
care a slujit aici, Ioan Ionescu-Surani. Pe 
lângã aceasta şi alte referinþe bibliografice 
pe care le valorificã, autoarea merge 
în cea mai mare parte a cercetãrii pe 
interviuri semidirijate. Interviurile 
sunt luate de la membrii comunitãþii 
din Surani şi în special de la cei mai în 

vârstã. Problemele puse în 
discuþie cu oamenii sunt 
variate şi scot în evidenþã 
mentalitatea şi imaginarul 
social al acestei comunitãþi, 
dar care nu poate fi ruptã 
din peisajul rural românesc. 
Rezultatul acestei cercetãri 
aratã încã o datã cum se 
poate trece foarte uşor de 
la istoria individualã la cea 
colectivã, cum “viaþa pe cont 
propriu se retrage în favoarea 
individului colectiv” (p.14).

Lucrarea d-nei Liiceanu se împarte 
în doisprezece capitole care reprezintã 
tot atâtea problematici aduse în discuþie 
cu cei intervievaþi, plus un epilog şi 
bineînþeles referinþele bibliografice. 
În primul capitol intitulat “Mentalul 
colectiv: Un peisaj aproximativ” autoare 
ne introduce în mentalitatea locuitorilor 
din Surani prin intermediul unor frânturi 
din discuþiile cu ei, discuþii purtate atât 
cu cei mai vârstnici cât şi cu cei mai 
tineri. Lecturându-le, putem observa 
diferenþa între vechi şi nou, între ceea 
ce gândesc bãtrânii şi ceea ce gândeşte 
generaþia nouã. 

***

Aurora Liiceanu

Nici alb nici negru. 
Radiografia unui sat 
românesc 1948-1998

Nemira
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Se continuã apoi cu o istorie a satului, 
cele mai multe date autoarea extrãgându-le 
din monografia preotului I. Ionescu-Surani. 
Este surprins modul de formare a satului 
prin cãsãtoriile fetelor originare de aici 
cu tineri veniþi din toate pãrþile þãrii. Ca 
orice lume a satului şi surãnenii au “o 
obsesie a pãmântului”, zona neavând 
prea multe terenuri agricole. Acest 
lucru i-au fãcut pe bãrbaþi sã caute alte 
îndeletniciri: puþãritul. Puþarii acelor 
vremi sunt înaintaşii sondorilor de astãzi, 
aici se ocupau cu sãpatul puþurilor de 
unde se extrãgea petrolul. Vine apoi cel 
de-al doilea rãzboi mondial şi surãnenii 
iau contact cu nemþii. Ei rãmân în 
mentalul colectiv al satului ca imagini 
ale civilizaþiei. “Românii jucau barbut în 
tufişuri. Nemþii sunt civilizaþi” (p.37).

În capitolul 3, trecându-se la 
perioada comunistã autoarea face o istorie 
individualã, ia un exemplu: “Primãriþa 
comunistã”. Îi reconstituie originile 
acestei femei, istoria familiei, mai ales pe 
seama spuselor sãtenilor. Apoi autoarea 
o lasã pe fosta primãriþã a suranilor sã-şi 
facã un “curriculum vitae”, sã-şi prezinte 
modul în care a fãcut carierã, pornind de la 
o tânãrã vãduvã cu un copil la cum ajunge 
mare propagandistã a comunismului. 

Treptat, de la prezentarea acestei 
istorii individuale se trece la cea colectivã, 
arãtând modul în care şi-a exercitat 
influenþa colectivizarea şi comunismul 
asupra comunitãþii din Surani. Trecerea 
se face într-un mod abia perceptibil, A. 
Liiceanu demonstrând încã o datã cã 
în lumea satului individualul lasã loc 
colectivului. 

În capitolele 4 şi 5 se opreşte la 
efectele pe care le-a avut colectivizarea 
asupra celor din Surani. Rãmâne în 
mentalul colectiv al surãnenilor ca o 
perioadã în care furtul şi corupþia erau 
peste tot. “Trebuia sã te descurci”, spunea 
un localnic. Este şi momentul în care vin 
foarte mulþi strãini în sat prin cãsãtorii cu 
fetele de aici. Nu erau percepuþi foarte 
bine, dar cei care aveau funcþii politice 
erau acceptaþi de fricã. 

Capitolul 7 “Mizeria modernitãþii: 
sat şi oraş” poate fi foarte uşor redus la 
afirmaþia unei femei din sat: “Comunismu’ 
a-ndepãrtat copiii de pãrinþi. I-a dus la 
oraş cu leafã şi trai mai uşor, mai liber” 
(p.106). Reiese de aici tragedia pe care 
au trãit-o aproape toate satele româneşti. 
Exodul tinerilor la oraş a lãsat satele 
îmbãtrânite, multe dintre ele chiar 
dispãrând. 

Capitolul 8 reflectã mentalitatea 
colectivã a surãnenilor cu privire la 
Ceauşescu. Perioada regimului totalitar, 
spune autoarea este perceputã de 
oameni mai ales în ultima perioadã. 
Imaginea lui Ceauşescu este suprapusã 
cea a şurubului care strânge. Rãmân vii 
în memoria sãtenilor obligaþiile faþã de 
statul comunist, care au cuprins tot satul 
şi toate categoriile sociale. 

În capitolul 9 “Noi şi ei: percepþia 
reciprocã” se atinge problema religiei, 
apariþia penticostalilor şi relaþiile 
ortodocşilor cu ei, care nu sunt 
tensionate, însã se mai aduc injurii. 
Surãnenii ortodocşi observã toþi ajutorul 
care se practicã în rândul penticostalilor 
şi fac comparaþii cu ce se întâmplã între 
ei. Imaginea penticostalilor nu este una 
favorabilã. “Pocãiþii ãştia nu beau cu 
sticla–n mânã, ca noi, se ascund”(p.135). 
Sunt deci percepuþi ca mincinoşi, 
fãþarnici şi agasanþi prin încercãrile lor de 
a-i atrage pe ortodocşi în cultul lor. 

Ajungându-se la discuþia credinþei în 
comunism, pãrerea este unanimã: “sã ştiþi 
cã s-a rãcit lumea de bisericã” (p.156). 
Comuniştii au îndepãrtat poporul de 
Bisericã. 

Capitolul 10 prezintã imaginea 
femeii asupra bãrbatului şi a bãrbatului 
asupra femeii. Se pãstreazã încã acea 
lume tradiþionalã în care bãrbatul are 
ultimul cuvânt, iar femeia permanenþa 
casei. Femeia este tot cea care deþine 
puterile oculte. Fiecare sat românesc îşi 
are vrãjitoarea sa, iar Suraniul nu iese din 
tipar. 

Problema adulterului este şi ea pusã 
în discuþie. Autoarea ia douã tipuri de 
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femei: una care respectã norma religioasã 
şi una care o neagã. Douã destine paralele, 
douã vieþi trãite nu aşa cum şi-ar fi dorit. 

Blestemul oscileazã şi el de la 
individual la colectiv, de la familie 
la comunitate. Rãutatea oamenilor se 
extinde asupra întregului sat. Dacã 
odinioarã erau recolte bogate “se fãceau 
prune şi pe tulpina prunului, pomului”, 
acum parcã totul este blestemat şi nu se 
mai face nimic. 

Imaginea perioadei de dupã 1989 
se reflectã în capitolul 12. Oamenii 
fac comparaþii cu trecutul şi remarcã 
slãbiciunea instituþiilor. Libertatea este 
vãzutã ca o lamã cu douã tãişuri, totul 
se reduce la posibilitãþile economice. 

Viitorul nu se aratã în culorii prea 
deschise şi din toate acestea se naşte 
“Mitul Salvatorului”, reflectat ce mai 
bine în expresia “Ne trebuie un mic 
Cuza”(p.214). Se aşteaptã o autoritate 
care sã punã lucrurile pe fãgaşul normal. 

Epilogul aduce concluzia volumului. 
În satul Surani, şi extinzând percepþia 
la întreaga lume þãrãneascã, noul 
convieþuieşte cu vechiul, tradiþionalul cu 
modernul, valoarea cu nonvaloarea. 

Pentru Aurora Liiceanu istoriile 
personale ale sãtenilor alcãtuiesc un 
spaþiu al negocierii cu timpul: nimic nu 
mai este atunci deosebit, totul este situat 
între alb şi negru. 

Cecilia CÂRJA

***

Katherine Verdery, The Political Lives of 
Dead Bodies: Reburial and Postsocialist 
Change, Columbia University Press, New 
York, 1999, 185 p.

Cunoscutã în lumea academicã ca 
unul dintre cei mai buni specialişti în 
problemele estului Europei şi publicului 
din România mai ales pentru 
lucrãrile dedicate spaþiului 
românesc, Transylvania 
Villagers şi National Ideology 
under Socialism, sociologul 
şi antropologul american 
Katherine Verdery a propus 
în anul 1999 o nouã lucrare 
asupra unui subiect mai 
puþin, dacã nu chiar deloc, 
frecventat în literatura de 
specialitate. Pentru mulþi 
dintre cercetãtorii preocupaþi 
de subiecte serioase, fie ei 
istorici, antropologi sau 
politologi, volumul propus de reputata 
cercetãtoare, dedicat vieþii politice a 
corpurilor moarte, pare a fi la prima 
vedere unul facil şi nu foarte demn de a 
fi luat în serios. Chiar dacã antropologul 
american asumã, în continuitatea acestei 
aparenþe, faptul cã şi-a propus sã studieze 

„necrofilia postsocialistã”, sensul 
dat acestui fenomen – de ataşament 
faþã rãmãşiþele unor personalitãþi în 
statele foste socialiste – şi maniera 
ingenioasã în care abordeazã cazuistica 
înmormântãrilor şi reînhumãrilor ce au 
avut loc în ultimele decenii în acest areal 
geopolitic, transformã întregul demers nu 
doar într-o cercetare extrem de serioasã, 

ci conferã subiectului şi o 
extrem de interesantã opþiune 
interpretativã. Observaþia 
sa fundamentalã se leagã de 
faptul cã reînhumãrile sau 
doar „mutãrile rãmãşiþelor” 
unor personalitãþi istorice 
sunt ilustrative nu doar 
pentru felul în care aceste 
personalitãþi continuã sã 
„trãiascã” în spaþiul public, 
ci mai ales pentru puterea 
lor de simboluri politice 
în societate, accentuatã în 
perioadele de crizã/tranziþie/

revoluþie, care caracterizeazã actuala 
perioadã de schimbare globalã (exemplele 
postsocialiste sunt în acest caz excelente 
studii de caz). Altfel spus, Katherine 
Verdery, încearcã sã identifice nu doar 
elementele tehnice ale instituþionalizãrii 

Katherine Verdery

The Political Lives
of Dead Bodies: Reburial 
and Postsocialist Change

Columbia University Press
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noilor regimuri politice, cât mai ales îşi 
propune sã surprindã structurile profunde 
- specifice unei dimensiuni culturale, în 
sens antropologic - ale transformãrilor 
politice din acest spaþiu postsocialist 
(p.25.). Este vorba de sentimente, 
credinþe, sensuri, moralitate, iraþional, 
ingrediente specifice ce fac parte mai 
rar din spaþiul analitic al unui proces 
precum consolidarea regimurilor politice 
democratice. Nu în ultimul rând, prin 
periplul sãu în istoria „reînhumãrilor” 
petrecute în lumea postcomunistã 
est-europeanã, profesorul Verdery, 
ne propune şi o cheie de înþelegere 
asupra felului în care în perioada ce a 
urmat totalitarismului comunist au fost 
recuperate istoriile naþionale – chiar dacã 
uneori abuzurile produse în scrierea 
trecutului în perioada socialistã nu au 
fost corijate în sensul recuperãrii oneste 
a tradiþiilor şi istoriei reale – fãrã însã a 
uita sã explice acest proces în contextul 
apariþiei unor noi tensiuni sociale cauzate 
de bãtãlia pentru restituirea proprietãþilor, 
a disputelor religioase şi naþionaliste, 
ce însoþesc procesul de consolidare 
democraticã. 

Structuratã în trei capitole, 
introducere, bibliografie şi index complex, 
lucrarea debuteazã cu o prefaþã în care 
autoarea explicã originile acestei cãrþi, 
istoricul investigaþiilor şi al expunerii lor 
publice, condiþionãrile personale ce au 
însoþit travaliul de cercetare. Empaticã 
faþã de subiect, şi din acest ultim motiv, 
cercetãtoarea ne propune o analizã 
plinã de subtilitate, scrisã într-o manierã 
captivantã, pe mãsura subiectului 
abordat.

În introducere, sugestiv subintitulatã 
corpuri în mişcare, este realizat un 
scurt istoric al celor mai celebre cazuri 
de reînhumare ce au marcat în întreaga 
lume schimbãri politice (începând de la 
Dante, Jean Jacques Rousseau, Thomas 
Paine, Napoleon Bonaparte şi continuând 
pânã la Stalin, Evita Peron sau Pol Pot) 
şi sunt precizate limitele investigaþiei 
în jurul intensei activitãþi de mutare a 

rãmãşiþelor personalitãþilor istorice din 
statele central-est europene, separând 
exemplele sale în douã categorii: nume 
consacrate (statui – precum cele ale 
pãrinþilor fondatori ai ordinii socialiste 
- personalitãþi reînhumate revenite din 
exil şi respectiv din þarã) şi anonimi. 
Asumpþia de la care ea a pornit a fost 
aceea cã deşi aceste fenomene au multe 
similaritãþi în formã, în sens larg, şi 
sunt rãspândite pretutindeni în lume, 
semnificaþiile lor politice au o puternicã 
amprentã localã. Ca urmare, abordând din 
perspectivã antropologicã aceste procese 
la nivel naþional – o tendinþã modernã în 
studierea fenomenului politic – autoarea 
a încercat sã ofere explicaþii atât asupra 
complexitãþii, datoratã particularismelor 
şi unicitãþii personalitãþilor ce au 
fãcut obiectul studiului sãu, cât şi a 
similaritãþilor ce pot fi decelate în spaþiul 
est-european.

În primul capitol, „Dead Bodies 
Animate the Study of Politics”, sunt 
precizate metodologia şi conceptele pe 
baza cãrora se desfãşoarã demersul de 
cercetare. În cuprinsul sãu este precizatã 
semnificaþia pe care o are viaþa politicã 
sau simbolicã a „corpurilor decedate” în 
contextul transformãrilor postsocialiste. 
Inovativã şi precisã în punctarea şi 
operaþionalizarea conceptelor, Verdery 
este convingãtoare în descrierea 
importanþei, i.e. a capitalului simbolic, pe 
care aceste reînhumãri le au în competiþia 
politicã, în legitimarea unor opþiuni 
politice şi chiar ideologice, prin legãturile 
lor cu ordinea moralã, reconfigurarea 
spaþiului şi a timpului, a trecutului 
apropiat sau mai îndepãrtat, a identitãþilor 
sociale şi naþionale. În aceastã ultimã 
ipostazã se cuvine a fi fãcutã o menþiune 
pentru felul în care studiazã ritualurile 
de înmormântare şi credinþele legate de 
strãmoşi, persistenþa şi tradiþionalismul 
acestora din perspectivã culturalã.

Cel de al doilea capitol este unul 
plin de relevanþã şi interes pentru 
publicul din România, „The Restless 
Bones of Bishop Inochentie Micu”. Este, 
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în fapt, un ilustrativ şi complex studiu 
de caz – derulat cronologic, descriptiv şi 
analitic -, în care sunt operaþionalizate 
conceptele şi dimensiunile culturale ale 
procesului politic de tranziþie, autoarea 
punctând astfel una dintre tezele sale 
prin care se afirmã cã analiza macro 
şi micro pot coexista, şi nu ca entitãþi 
distincte, ci în sine, „în acele evenimente 
care pot da corpurilor moarte, viaþã 
politicã”. În cuprinsul acestuia pe lângã 
aducerea, absolut necesarã, la cunoştinþa 
publicului occidental a principalelor 
elemente biografice şi de naturã istoricã 
referitoare la personalitatea lui Inochentie 
Micu, autoarea reuşeşte sã arate cum 
reîntoarcerea osemintelor unui asemenea 
personaj istoric şi reînhumarea sa la 
Blaj, a devenit un subiect de competiþie 
la nivel religios şi politic. Unul disputat 
şi care este ilustrativ pentru evoluþia 
relaþiilor dintre biserica greco-catolicã 
şi cea ortodoxã, pe de o parte, şi dintre 
bisericã şi stat, pe de alta, în România 
anilor nouãzeci. Chiar dacã revenirea sa 
a ilustrat o posibilã cale de reconciliere 
între ortodocşi şi greco-catolici, urmatã 
şi continuatã la alt nivel, de vizita 
efectuatã la sfârşitul secolului trecut de 
Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea – 
prima într-o þarã majoritar ortodoxã din 
estul Europei – multe dintre problemele 
ce stau la baza diferendului dintre cele 
douã biserici româneşti – semnalate ca 
atare de Katherine Verdery – şi în primul 
rând retrocedarea proprietãþilor bisericii 
greco-catolice au rãmas încã nerezolvate. 
Însã, tocmai de aceea, studiul de caz, ales 
pe bunã dreptate, conferã semnificaþii 
profunde, ce þin de complexitatea 
procesului de rescriere a istoriei, şi de 
avatarurile pe care prezentul le scoate în 
calea recuperãrii trecutului. 

Cel de al treilea capitol, Giving Proper 
Burial, Reconfiguring Space and Time, şi 
ultimul din aceastã scurtã şi valoroasã 
întreprindere, este gândit diferit de cãtre 
K.Verdery faþã de cel precedent - în care 
folosind un studiu de caz a operaþionalizat 
conceptele –, prin aceea cã alegând 

teritoriul şi spaþiul fostei Iugoslavii, care 
prin complexitatea problemelor ridicate 
i-a oferit posibilitatea realizãrii mai 
multor studii de caz, pentru a-şi ilustra 
conceptele. În plus, în aceastã parte a 
lucrãrii „morþii” aleşi ca subiect nu sunt 
nume impresionante (având în schimb 
un net avantaj cantitativ), permiþând şi 
astfel o mutare a discursului într-o zonã 
mai abstractã, referitoare la „corpurile 
moarte” şi reconfigurarea timpului. 
De asemenea, aceastã abordare a fost 
facilitatã şi de particularitatea faptului cã 
în Iugoslavia a fost destructurat nu doar 
sistemul comunist, ci şi statul federal. Ca 
urmare, revizuirile tranziþiei au presupus 
nu doar o decomunizare a istoriei, ci şi 
crearea unor istorii naþionale specifice 
menite sã consolideze noile naþiuni-stat. 
Identificând cauzele naþionalismului de 
dupã 1989 în însãşi construcþia statului 
iugoslav şi nu în perioada anterioarã, 
antropologul american are şi argumente 
foarte serioase, ce rezidã nu atât în 
construcþia instituþionalã a statului, cât 
mai ales în felul în care a fost receptatã 
moştenirea acestui regim. În ceea ce îi 
priveşte pe „morþi” autoarea identificã 
în cazul acestui spaþiu nu doar un intens 
„regim al înmormântãrilor”, ci mai ales 
faptul cã redescoperirea anonimilor 
morþi în timpul celui de al doilea rãzboi 
mondial, respectiv ai celor rezultaþi în 
urma sângeroaselor conflicte începute în 
1991, a condus la o foarte strânsã legãturã 
între cei morþi şi cei vii. Construcþia 
noilor state – sublinia ea – a însemnat şi 
reconfigurarea spaþiului, a teritoriului, 
„a redescoperirii fiilor noştrii în gropile 
comune”. În acest context, sentinþa rostitã 
de Vuk Draşkovici, ce argumenteazã ideea 
de mai sus, exprimatã de Verdery, este 
ilustrativã: „Serbia este peste tot acolo 
unde sunt şi morminte sârbeşti”(nota 
7, p. 98). Şi timpul a primit cu ajutorul 
„morþilor” noi semnificaþii, toate legate 
de derularea evenimentelor politice de 
dupã 1991. În fapt, prin reînhumãri – 
multe având loc în spaþii publice – timpul 
a fost condensat, trecutul îndepãrtat a 
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devenit recent, teritoriile au cãpãtat noi 
graniþe, strãmoşii şi-au reocupat locul 
în viaþa politicã, cu ajutorul pãmântului 
creându-se noi legãturi de naturã 
politicã şi naþionalã. De altfel, aceste 
argumente au permis şi formularea 
sugestiei interpretative, potrivit cãreia 
reorganizarea relaþiilor cu cei morþi- în 
spaþiu şi timp – afecteazã felul în care este 
restructuratã ordinea celor vii.

Astfel structurate, argumentele 
şi tezele interpretative propuse de 
Katherine Verdery ne oferã posibilitatea 

unei cãlãtorii extrem de interesante în 
lumea transformãrilor şi persistenþelor 
postsocialiste, dintr-o perspectivã pe 
cât de interesantã, pe atât de incitantã. 
Perspectiva antropologicã asupra lumii 
politice est-europene conferã noi cheie 
de explicare a dificultãþilor tranziþiei, 
a dificultãþilor de adaptare la noile 
principii, democratice, asumate în 
majoritatea acestor societãþi dupã 1990. 

Virgiliu ÞÂRÃU


