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Istoria ºi antropologia corpului uman

Corpul uman, ca domeniu de cercetare al ştiinþelor umane, dar mai ales al 
istoriei şi etnologiei, este relativ nou. Nu îl regãsim mult mai devreme de mijlocul 
secolului trecut nici mãcar în cercãrile din Vestul Europei. Însã dupã al doilea 
rãzboi mondial, în Franþa mãcar, ia naştere o adevãratã antropologie a corpului 
uman, cum, tot acolo, la nouvelle histoire, mereu atentã la ceea ce se petrece în 
domeniile învecinate, recupereazã perspectiva corporalã în cercetãrile istorice.

În ceea ce priveşte spaþiul românesc, prima dintre ştiinþele umane care va 
introduce în câmpul sãu de cercetare, în mod deliberat şi sistematic, domeniul 
corpului este lingvistica, care în perioada interbelicã prin Atlasul Lingvistic Român 
I şi II, dã la iveala un material extrem de bogat şi interesant privitor la corpul 
uman. De altfel, atlasele lingvistice şi studiile scrise pe baza lor, mi-au deschis 
apetenþa pentru acest subiect. Trebuie sã aşteptãm apoi perioada de dupã 1989, 
cu încercarile generale de sincronizare a cercetãrilor din ştiinþele umane de la 
noi cu cele din Occident pentru a regãsi proiecte de cercetare care au ca subiect 
studiul corpului uman. De data aceasta, vârful de lance va fi constituit de istorie 
şi antropologie.

Dar ce înseamnã istoria şi antropologia corpului uman? Deoarece practic este 
inepuizabil şi a fost abordat constant, într-un fel sau altul, încã de la naşterea 
ştiinþelor sociale. Şi cum rãspunsul la întrebãrile grele se dovedeşte mai întotdeauna 
simplu: în momentul în care în etnologie şi istorie corpul uman începe sã fie studiat 
în mod intenþionat şi sistematic, din acel moment putem constata naşterea, ca o 
orientare distinctã, a noii direcþii de cercetare. 

Numãrul de faþã al Caietelor de antropologie istoricã se vrea o panoramã, 
reprezentativã sperãm, a cercetãrilor contemporane româneşti axate pe domeniul 
corpului uman. Cel puþin al celor istorice şi etnologice, cele douã discipline gãsind 
şi în spaþiul ştiinþific românesc afinitãþi şi punþi de colaborare. 

La o privire, chiar sumarã, a studiilor publicate remarcãm o seamã de constante 
care, credem, definesc modul în care domeniul „se construieşte” şi stadiul la care 
ne aflãm. În primul rând, studiile sunt puternic concentrate pe o problematicã 
strict circumscrisã; cu alte cuvinte, existã o puternicã apetenþã pentru studiile de 
caz: metafora „corpului politic” în Occidentul latin, reprezentãrile corpului ca şi 
rest în Transilvania celei de-a doua jumãtãþi a secoluluii al XIX-lea etc.
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În al doilea rând, ar fi de remarcat varietatea deconcertantã a abordãrilor şi 
subiectelor de cercetare, care într-un fel este fireascã şi în cele din urmã beneficã.

Toate acestea dovedesc însã o „fragilitate” a domeniului de cercetare aflat 
într-un evident proces de dezvoltare şi de maturizare, o „crizã de creştere”. Chiar 
existenþa acestui numãr tematic pledeazã în acest sens. 
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