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Interviu

Michel Vovelle
în dialog cu Cristina Bogdan

„Moartea este un subiect tabu, dovadã fiind faptul cã toatã lumea vorbeşte 
despre ea.”

Michel Vovelle (nãscut în 1933, lângã Chartres), a parcurs, începând cu anul 1960, 
treptele ierarhiei universitare, de la asistent la profesor titular, în cadrul Facultãþii de 
Litere din Aix, devenitã Universitatea din Provence. În 1983, a fost numit profesor de 
Istoria Revoluþiei Franceze, al Universitãþii Paris I (Panthéon Sorbonne) şi director al 
Institutului de Istorie a Revoluþiei Franceze. A ocupat timp de 10 ani aceste funcþii, pânã 
la momentul în care a devenit profesor emerit, în anul 1993. A publicat 35 de lucrãri 
individuale sau în colaborare şi peste 300 de articole de specialitate, traduse în diverse 
limbi. Cercetãrile sale au privilegiat douã şantiere ştiinþifice: istoria mentalitãþilor 
(cu specialã referire la istoria atitudinilor în faþa morþii şi în faþa sãrbãtorii) şi istoria 
Revoluþiei Franceze, privitã prin prisma aspectelor ei politice, religioase şi culturale. 
Lucrãrile sale referitoare la istoria comportamentelor în faþa morþii (Vision de la 
mort et de l’au-delà en Provence du XVe au XXe siècle d’après les autels des âmes 
du Purgatoire, Colin, 
1970; Piété baroque 
et déchristianisation, 
attitudes provençales 
devant la mort au siècle 
des Lumières, d’après les 
clauses des testaments, 
Plon, 1973; La mort et 
l’ Occident. De 1300 à 
nos jours, Gallimard, 
1983) sunt considerate 
studii de pionierat, care 
conferã autorului lor un 
loc important în rândul 
mentaliştilor.

A primit titlul de 
Doctor Honoris Causa 
al Universitãþii din Urbino (Italia) şi al Universitãþii din Lima (Perù).

*
C.B. Sunteþi un cercetãtor proteic, în egalã mãsurã istoricul duratei lungi 

(în studiile consacrate atitudinilor în faþa morþii sau a sãrbãtorii), dar şi al unui 
moment precis din curgerea timpului: Revoluþia Francezã. Ce ipostazã credeþi cã vi 
se potriveşte mai bine?
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M.V. Am sã vã rãspund prin ceea ce mi s-a reproşat uneori: compromisul 
burghez. Pentru mine, investigarea timpului scurt şi a duratei lungi sunt de 
nedisociat. În orice caz, în cariera mea, cele douã au fost legate în mod intim, şi 
dovada este cã atunci când am pornit de la şantierul centrat în jurul Revoluþiei 
Franceze şi al istoriei religioase din acea perioadã, am descoperit unul dintre 
episoadele cele mai importante şi, pentru unii, cele mai scandaloase, ale istoriei 
noastre: fenomenul decreştinãrii, al laicizãrii, închiderea forþatã a bisericilor, 
abdicarea preoþilor, eradicarea religiei stabilite, pentru a se instaura visul unei alte 
religii civice, laicizate. Un moment precis (câteva luni din istoria Revoluþiei) mi-a 
atras atenþia, dovedindu-mi cã pot avea loc mutaþii, schimbãri – folosesc termenul 
cu prudenþã –, în orice caz, rupturi bruşte, evenimente-traumatism, care se înscriu 
în timpul scurt al istoriei mentalitãþilor. Dar, în acelaşi timp, aceastã cercetare asupra 
Revoluþiei Franceze m-a determinat sã îmi pun problema celeilalte decreştinãri, 
adicã a celei spontane, petrecute în durata lungã, fruct al unei evoluþii înscrise 
în veacul precedent, cel al Luminilor, şi chiar anterior, fenomen perceptibil în 
universul elitelor, al literaturii şi al filozofiei, dar necunoscut sau mult mai puþin 
vizibil la nivelul maselor sau al omului de rând. Pornind de la aceste constatãri, 
am urmãrit felul în care anumite regiuni au reacþionat favorabil la acest gen de 
mutaþii, altele mai puþin favorabil, întrucât atitudinile colective, comportamentele 
sociale erau foarte diferite. Am încercat atunci sã vãd unde se aflã rãdãcinile, care 
sunt originile acestui fenomen, şi astfel mi-am îndreptat atenþia cãtre testamentele 
din secolele XVII-XVIII, dintr-un spaþiu bine delimitat – cel al sudului Franþei. 
Dupã cum vedeþi, pentru mine trecerile frecvente de la timpul scurt la cel lung nu 
sunt generatoare de antagonisme, de contradicþii insurmontabile, ci, dimpotrivã, 
de un schimb dialectic extrem de fructuos. De aceea, am încercat sã practic acest 
„du-te-vino” între timpul scurt şi cel lung şi în interiorul altor şantiere de cercetare, 
precum cel al sãrbãtorii, privitã tot în microcosmosul meu provensal. Coabitarea 
între sãrbãtoarea din timpul scurt şi cea din durata lungã m-a determinat sã-mi pun 
întrebãri referitoare la felul în care formele moderne ale sãrbãtorii au fost primite, 
integrate, în contextul practicilor mai vechi. N-aş avea îndrãzneala sã afirm, aşa 
cum a fãcut-o altãdatã Georges Duby, cã toate sãrbãtorile folclorice franceze au 
fost create în secolul al XIX-lea, cãci ar însemna sã forþez puþin adevãrul – lucru 
care s-a putut întâmpla în scrisul unui mare medievist, precum cel invocat –, dar 
ne putem da seama, de la o butadã de genul celei amintite, cã jocul dintre timpul 
scurt şi timpul lung poate deveni o cale fecundã de cercetare. Şi aş adãuga – cu 
riscul de a fi taxat drept corporatist, întrucât am ocupat timp de 10 ani Catedra de 
Istoria Revoluþiei Franceze la Sorbona – cã perioada Revoluþiei Franceze, situatã 
între cele douã mari pulsiuni, evocate de Georges Lefevre – speranþa şi teama –, 
este un laborator extrem de bogat, privilegiat pentru istoria mentalitãþilor şi pentru 
evidenþierea raporturilor care se stabilesc între diferitele niveluri ale timpului.

C.B. Care sunt, în opinia dumneavoastrã, sursele cele mai credibile pentru 
istoricul mentalitãþilor?

M.V. Ceea ce a caracterizat demersul istoricilor mentalitãþilor, nu numai în 
generaþia mea, ci şi dincolo de ea, a fost însãşi explozia noþiunii de sursã şi, la un alt 
nivel, explozia noþiunii de sursã scrisã, cãci dacã sursele tradiþionale – naraþiunile, 
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memoriile, descrierile – îşi pãstreazã valoarea, dacã istoricii mentalitãþilor nu mai 
au scrupule în a folosi sursa literarã, în privinþa cãreia fuseserã mult timp reticenþi, 
atenþia s-a îndreptat din ce în ce mai mult cãtre sursele masive ale anonimatului, 
ale celor care nu şi-au putut permite sã plãteascã luxul unei confesiuni personale. 
Aş spune cã sursele scrise ni se înfãþişeazã în diversitatea şi în bogãþia lor, pe 
urmele pionierilor studiilor de caz, şi mã gândesc în mod special la istoricul 
italian Carlo Ginzburg. Þin sã accentuez importanþa acordatã de acesta surselor 
care marcheazã represiunea. Nu este chiar o noutate aceastã punere în luminã a 
surselor represiunii, însã interesant şi nou este demersul actual, aşa cum a fost el 
înfãptuit în Franþa, de istorici precum Arlette Farge, în studiile referitoare la violenþa 
popularã. Istoricii şi-au dat seama cã dincolo de dialogul inegal dintre cel care este 
judecat şi cel care judecã, exista posibilitatea sã descoperi interpretãri ale modului 
de a privi realitatea ale unora, cât şi ale celorlalþi, precum şi a reprezentãrilor care 
sunt incluse în aceastã privire. Aş cita ca exemplu una dintre cele mai recente 
lucrãri ale Arlettei Farge, care constituie o exploatare a frânturilor de scris, gãsite 
în posesia analfabeþilor, a oamenilor simpli şi extrem de sãraci, cei pe care îi 
descoperim morþi la marginea drumului sau înecaþi. Autoarea ajunge la concluzia 
cã în Franþa veacului al XVIII-lea, chiar în universul acestor analfabeþi, se poate 
totuşi stabili un raport cu o imagine, oricât de restrânsã ar fi ea, a scrisului. Iatã, 
un corpus de documente aparent minuscule, pe care ieri n-am fi avut ideea de a le 
investiga. Aşadar scrisul, sub toate formele lui de manifestare, constituie o sursã 
credibilã, însã nu existã nici un fel de ierarhie de propus între aşa-zisele surse 
„nobile” şi cele mai puþin nobile. O altã sursã demnã de interes este imaginea. Aş 
spune cã sunt un adept fervent sau un utilizator convins al imaginilor, întrucât 
mi-am dat seama de multã vreme cã existã lucruri pe care le spune imaginea şi 
pe care nu le-am putea regãsi în scris, cãci existã un nivel al confidenþei în care 
sursa iconograficã este mai indiscretã decât orice formã de scris. Imaginea, la 
rândul ei, se impune atenþiei sub toate formele, de la imaginea popularã, aşa cum 
o întâlnim în unele bisericuþe, trecând prin miniaturile din vechile manuscrise, şi 
pânã la toate registrele artei nobile şi, pentru a nu lungi prea mult discursul, pânã 
la formele arheologiei cimitirelor, a locurilor publice, a geografiei sau a topografiei 
credinþelor şi practicilor. Aceastã nouã exploatare a imaginilor este cu siguranþã un 
aspect original, care a presupus ceea ce nu era pe de-a-ntregul evident în trecut, 
şi anume faptul cã trebuie sã încetãm sã privim imaginea doar ca pe un soi de 
ilustrare, de apendice al textului, cãci în realitate trebuie sã citim imaginea pentru 
ea însãşi şi sã reconstituim formele de discurs pe care le poartã în sine. În sfârşit, 
nu putem trece sub tãcere utilizarea memoriei sau a tradiþiei orale, care a cunoscut 
o dezvoltare considerabilã, atunci când s-a liniştit conflictul de atribuire dintre 
antropolog sau etnolog, pe de o parte, şi istoric, de cealaltã parte, în momentul în 
care au înþeles cã este mai rentabil sã colaboreze, decât sã încerce sã-şi defineascã 
teritoriul de lucru. 

C.B. Într-unul dintre articolele pe care le-aþi semnat, reunite în volumul Idéologies 
et Mentalités, aþi ridicat urmãtoarea problemã: „Atunci când sursa rãmâne tãcutã, 
ce concluzie putem trage?” Consideraþi cã putem interpreta şi tãcerile, absenþele, 
momentele albe ale istoriei?
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M.V. Bineînþeles. Eu cred cã aceastã istorie a tãcerilor este în acelaşi timp 
pasionantã şi, dupã cum o indicã şi numele ei, una dintre cele mai dificil de 
practicat. De ce? În memoria colectivã, spre exemplu, existã lacune, ocultãri, 
secvenþe, perioade, teme, care sunt toate tabu. La un prim nivel, cel mai uşor de 
abordat, putem identifica alegerea deliberatã a unei societãþi de a nu aborda o suitã 
de teme care o deranjeazã. Ar fi, pentru cei din generaþia mea, exemplul tãcerii care 
s-a lãsat peste rãzboiul din Algeria sau tãcerea referitoare la unele aspecte ale celui 
de-al doilea Rãzboi Mondial, precum şi cea privitoare la exterminarea evreilor. Iatã, 
un întreg sector care poate şi trebuie sã constituie obiectul redescoperirilor şi al 
prospectãrilor fãcute dupã rãgazul necesarelor decantãri. De altfel, existã în ultima 
vreme o aplecare deosebitã cãtre memorie, şi, o datã cu iniþiativa lui Pierre Nora de 
a publica aceste locuri ale memoriei, expresia a dobândit un succes considerabil, 
fapt care poate fi privit ca o trãsãturã a mentalitãþii actuale: nevoia de memorie, 
necesitatea de a descoperi rãdãcini, identitãþi, de a-þi alcãtui chiar o conştiinþã 
nefericitã, în eventualitatea identificãrii tãcerilor neplãcute ale istoriei. Iatã, un 
prim nivel pentru a aborda aceastã istorie a tãcerilor. La un al doilea nivel, şi acesta 
destul de evident, gãsim nevoia de a-i face sã vorbeascã sau de a-i asculta pe cei 
care nu şi-au putut permite luxul de a plãti pentru o confesiune directã, scrisã sau 
transcrisã. În acest caz, trebuie sã trişãm, sã pãcãlim sursele, conştienþi fiind cã orice 
sursã este purtãtoarea unuia sau a mai multor discursuri, stratificãri de discursuri, 
şi ele nu trebuie sã fie privite cu suspiciunea poliþieneascã a inchizitorului, ci cu 
preocuparea de a decripta ceea ce este spus şi ceea ce nu este spus. 

C.B. „Moartea este un subiect tabu, dificil de abordat frontal” – am citat o 
afirmaþie din lucrarea dumneavoastrã, Mourir autrefois. Attitudes collectives devant 
la mort aux XVIIe et XVIIIe siècle. Comentaþi, vã rog, aceastã aserþiune. 

M.V. Aş putea sã scriu o întreagã carte despre acest subiect, dar, în acest context, 
o voi comenta în mod voit provocator. Moartea este un subiect tabu, dovadã fiind 
faptul cã toatã lumea vorbeşte despre ea. Observaþia a fost fãcutã în anii 1975-1976, 
de cãtre un editor american, Fulton, care a publicat o amplã bibliografie, în stil 
american, referitoare la acest subiect, cuprinzând aproximativ 450 de titluri, fapt 
care ne „asigurã” cã moartea este un subiect tabu. Iatã paradoxul care ascunde, fãrã 
îndoialã, un anumit numãr de adevãruri. Este neîndoielnic faptul cã societãþile 
contemporane (mã refer aici la societãþile occidentale din secolul XX), au 
descoperit progresiv amploarea acestui tabu, adicã a excluderii morþii, a doliului 
şi a lumii de dincolo, din societatea modernã, consumeristã, hotãrâtã sã elimine 
moartea din rândul preocupãrilor sale sau chiar sã facã din aceasta – pentru a 
relua o expresie consacratã – „noua categorie a obscenului”. Moartea înlocuieşte 
sexul la nivelul lucrurilor despre care nu se vorbeşte şi al lucrurilor pe care este 
decent sã le omitem nu numai în conversaþie, dar şi în practicile colective. Cotitura 
pentru aceastã descoperire se aflã în lucrarea lui Geoffrey Gorer, Pornografia Morþii, 
un succint eseu, redactat prin 1955, şi devenit, în scurtã vreme, celebru. Ideea 
„tabuizãrii” morþii s-a rãsfrânt în mod egal asupra ultimelor momente din viaþã sau 
asupra destinului muribunzilor, mai ales în spaþiul anglo-saxon şi, cu precãdere, 



281

în Statele Unite ale Americii, unde excesele civilizaþiei bunurilor de consum erau 
cel mai lesne de identificat.

Ne aflãm în prezent în situaþia în care nu mai existã tabuuri, fiindcã televizorul 
şi media în general ne vorbesc despre moarte, despre îmbãtrânire, dar problema 
este cã discursul nu se însoþeşte cu o schimbare suficient de radicalã a practicilor, 
care ar presupune, bineînþeles, mãsuri de ordin social şi, mai mult decât atât, o 
conştientizare în plan colectiv, care rãmâne de fãcut. 

C.B. Existã o multitudine de reprezentãri iconografice axate în jurul morþii şi a 
lumii de dincolo: dansurile macabre, triumfurile Morþii, figurãrile Judecãþii de Apoi, 
ex-voto-urile ş.a. Primul dumneavoastrã şantier de cercetare s-a edificat pornind de 
la imaginile sufletelor din Purgatoriu (les âmes du Purgatoire). Cum aþi optat pentru 
aceastã temã iconograficã?

M.V. A fost o alegere foarte personalã, întrucât am întreprins aceastã cercetare 
împreunã cu prima mea soþie, Gaby Vovelle, care a murit în momentul în care se 
termina cartea. Aşadar a fost o aventurã cu o mare încãrcãturã emoþionalã pentru 
mine. În acelaşi timp însã, fiecare experienþã individualã, oricât de personalã ar fi, 
reflectã, de asemenea, un moment al curiozitãþii colective. În aceeaşi perioadã în 
care desfãşuram aceastã anchetã, lucram şi la teza mea de doctorat, a cãrei „aplicaþie” 
erau testamentele. În studierea testamentelor provensale am avut o surprizã, 
specificã muncii de cãutare, fiindcã am plecat de la problematica decreştinãrii şi, pe 
mãsurã ce avansam cu lucrul, mi-am dat seama cã oricât de importanta ar fi aceastã 
temã, întâlnisem deja o alta – aceea a morþii, adicã a reprezentãrilor colective în 
faþa morþii, a cãror mãrturie sunt testamentele. Astfel intrat în problematicã, am 
fost izbit de numãrul mare al figurãrilor iconografice (tablouri, panouri pentru 
altar) din spaþiul mediteranean francez şi din universul iberic sau din Italia pânã 
în Austria, pentru a ne menþine între graniþele lumii apusene, catolice. Aceastã 
abundenþã, care ne-a stârnit curiozitatea, ne-a condus la încercarea de a repertoria 
figurãrile morþii şi ale sfârşitului lumii, care se polarizeazã în bisericile din epoca 
clasicã (strãbãtutã şi de influenþele baroce), în jurul câtorva teme: cea a morþii 
Sfântului Iosif, figurare a sfârşitului bun; cea a reprezentãrilor lumii de dincolo, 
incluzând secvenþa sufletelor din Purgatoriu, scenã pe care am întâlnit-o în aproape 
jumãtate din bisericile cercetate (câteva sute de astfel de edificii de cult, situate 
în microcosmosul provensal). Problema celui de-al treilea loc, destinat expierii 
pãcatelor (fiindcã, dupã cum spunea Sfântul Augustin, cea mai mare parte dintre 
noi nu sunt nici pe de-a-ntregul rãi, dar nici buni în toate privinþele) propunea o 
evoluþie în durata foarte lungã, din epoca medievalã şi pânã în secolul XX, evoluþie 
cu adevãrat remarcabilã, cu atât mai mult cu cât ea se îndepãrta de rigorismul şi de 
imobilitatea discursului Bisericii Catolice dupã Conciliul din Trento, de la sfârşitul 
veacului al XVI-lea. Prin raport cu acest discurs neschimbat, referitor la statutul 
celui de-al treilea loc, pe care îl construise Biserica, iconografia scotea la ivealã o 
stratificare a discursului, încã de la primele reprezentãri ale Purgatoriului de la 
sfârşitul epocii medievale (veacul al XIV-lea), trecând apoi prin etapa importantã a 
Conciliului din Trento şi pânã la începutul vremurilor moderne. Dacã Purgatoriul 
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în imagine se cãuta în epoca medievalã între singurãtatea sufletelor, închisoare sau 
pseudo-Infern, care se deosebeşte de Infernul adevãrat, pentru cã se poate ieşi de 
acolo într-o bunã zi, Conciliul din Trento a creat, într-o oarecare mãsurã, o imagine-
tip, încremenitã, a Purgatoriului, „oficializându-i” existenþa şi dându-i o traducere 
oficialã pentru mult timp. Aşa încât, imaginile pot fi privite şi clasificate în funcþie 
de mai multe criterii: de la cele care vin în întâmpinarea dorinþei credincioşilor 
– simplific puþin lucrurile –, pânã la cele produse de discursul ecleziastic sau cele 
pe care şi-a pus amprenta creativitatea artistului cunoscut sau anonim. Aflatã la 
întretãierea acestor trei componente, imaginea nu poate fi monoliticã, fixã, ea reflectã 
evoluþii, de pildã, dezvoltarea cultului marial, al Fecioarei cu Pruncul, avântul şi 
apoi declinul credinþelor referitoare la sfinþii intercesori, de anvergurã generalã 
sau sfinþii locali (al cãror cult marcheazã existenþa unor devoþiuni înrãdãcinate 
într-un anumit spaþiu). În epoca Luminilor, Purgatoriul se va „depopula”, îşi 
va pierde din bogãþie, pânã la a ne prezenta spaþiul celest redus la un triunghi 
de luminã, în care Iisus Hristos sau Fecioara Maria sunt figuraþi ca intercesori. 
În secolul al XIX-lea, apar alte episoade, precum cel al îngerului care înlãnþuie 
sufletul, pentru a-l antrena cãtre Empireul celest. Apoi, vine modificarea radicalã 
din secolul XX, în care regãsim tema tabuu-lui, printr-o altã cale de acces, în care 
Purgatoriul dispare aproape complet, chiar complet din bisericile franþuzeşti, 
pãstrându-şi totuşi vitalitatea din peninsula ibericã pânã în Italia. Ce facem astãzi 
din Purgatoriu? Ierarhia catolicã actualã ne învaþã sã ne ferim de imagini, pentru 
cã am crezut prea mult în ele, şi am transformat Purgatoriul într-un loc, dar el nu 
este un loc, ci un concept, iar transpunerea unui concept în imagine este dificil de 
fãcut şi astfel Purgatoriul a fost eliminat din iconografie. Vã puteþi da seama aşadar 
de ce m-au interesat atât de mult aceste imagini ale Purgatoriului, asupra cãrora am 
revenit într-o lucrare recentã, pentru a extrapola zona de cercetare, poate într-un
mod imprudent, de la regiunea Provence, la întregul Occident creştin. Dupã 
prima tentativã a cãrþii noastre apãrute în 1970, Jacques Le Goff a publicat, 10 
ani mai târziu, o amplã lucrare, remarcabilã, referitoare la naşterea, la inventarea 
Purgatoriului, iar ceea ce noi am prospectat la nivelul imaginii, el a descoperit în 
chiar interiorul conceptelor Bisericii creştine apusene, pornind de la o cotiturã 
pe care a identificat-o undeva prin anii 1150, moment în care apare cuvântul 
Purgatoriu, folosit pentru a marca un spaþiu. Ceea ce mã uimeşte, bineînþeles, este 
decalajul care se instaleazã între naşterea conceptului şi a unui anumit numãr de 
practici în mediile elitelor, ale prinþilor şi ale clericilor, şi rãspândirea popularã a 
Purgatoriului, aşa cum o mãrturisesc imaginile, dar cu un secol şi jumãtate sau 
chiar douã veacuri de tãcere din partea iconografiei, pentru cã nu se inventase încã 
o manierã de a reprezenta Purgatoriul.

C.B. Se mai poate vorbi, în epoca modernã, despre o teamã visceralã a omului 
în faþa morþii?

M.V. Este o întrebare-capcanã, la care am fost invitat sã rãspund în câteva 
rânduri. Mai mult decât atât, revista Autrement mi-a cerut sã scriu un articol, pentru 
a preciza dacã frica de moarte are sau nu o istorie. Eu sunt convins de valabilitatea 
unui rãspuns afirmativ. Aş dori sã mã fac aici ecoul discuþiilor purtate cu vechiul şi 
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regretatul meu prieten, Philippe Ariès. Pentru el, teama de moarte avea o anumitã 
origine, înþelegând prin aceasta cã la începutul ciclului pe care l-a urmãrit, din 
zorii Evului Mediu şi pânã astãzi, exista o secvenþã iniþialã, pe care el o definea 
ca „moarte a-cronicã”, specificã solidaritãþilor rurale ce se stabileau în acest sat 
mare, care era Occidentul creştin al vremii respective. Mãrturisesc cã m-am îndoit 
întotdeauna de existenþa acestui tip de moarte, în mãsura în care „moartea imobilã” 
– ca sã reiau o expresie dragã lui Emmanuel Le Roy Ladurie – este poate doar 
reflexul ignoranþei noastre, din lipsa surselor, asupra acestei secvenþe anterioare, 
din care nu ni s-au transmis decât fragmente, prin intermediul ritualului folcloric, 
deci a societãþilor cãrora li s-a fãcut autopsia, mai întâi de cãtre folclorişti şi apoi 
de cãtre etnologi, în momentul în care erau pe punctul de a dispãrea, la sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Pentru mine, frica de moarte are o istorie, dar în acelaşi timp 
mã îndoiesc cã a existat într-adevãr un timp în care oamenilor nu le-a fost fricã 
de moarte. Dacã existã un invariant în afara morþii, acela este teama omului de 
moarte, iar acest invariant nu a încetat sã varieze de-a lungul istoriei, şi, fãrã a 
relua toate etapele, fiindcã am avea nevoie de prea mult timp, sã privim numai 
schimbarea fundamentalã care s-a petrecut între moartea din timpul vieþii scurte 
(înþeleg prin aceasta, vechiul regim demografic care a durat în Franþa şi, în general, 
în Occident, pânã în veacul al XVIII-lea inclusiv, dar care a continuat mult mai 
mult în alte pãrþi ale Europei, şi care existã şi astãzi în majoritatea lumii, speranþa 
de viaþã fiind de 20-25 de ani, ceea ce presupune o hecatombã considerabilã, aceea 
a tinerilor, a nou-nãscuþilor) şi frica de aceastã moarte prematurã, şi teama de 
bãtrâneþe şi de îmbãtrânire din societãþile europene actuale (mã refer la cele mai 
privilegiate dintre ele), în care numãrul persoanelor centenare începe sã creascã 
şi în care speranþa de viaþã la femei depãşeşte 80 de ani, iar la bãrbaþi, pentru cã 
beau şi fumeazã mai mult, depãşeşte doar 75 de ani. Cum sã ne imaginãm, în 
aceste condiþii, cã nu s-a modificat conþinutul fricii? Frica dureazã, dar se modificã 
în funcþie de împrejurãrile concrete care au evoluat considerabil, în paralel cu 
progresul mijloacelor de a lupta împotriva morþii. Iatã unul dintre aspectele cele 
mai frapante ale unei evoluþii recente, care s-a perpetuat pânã în secolul al XIX-lea, 
când imaginea medicului apãrea pe ex-voto-urile provensale sau italieneşti, cu 
redingota şi pãlãria lui specifice, însã medicul, în realitate, nu putea sã facã mare 
lucru împotriva morþii, el putea doar sã asiste, întrucât mijloacele terapeuticii 
medicale erau extrem de limitate şi farmacopeea redusã. Contextul mijloacelor de 
intervenþie şi a cunoştinþelor limitate s-a pãstrat pânã la revoluþia lui Louis Pasteur, 
adicã pânã prin anii 1880. Iatã o primã revoluþie în lupta împotriva maladiilor 
infecþioase, urmatã de descoperirea antibioticelor, a progresului tehnicii medicale 
şi, în prezent, a progresului mijloacelor de reanimare, de supravieþuire sau de 
vindecare, ce îl ajutã pe om sã nu mai fie total „dezarmat” în faþa morþii, deşi se 
confruntã cu acest tampon al bãtrâneþii şi cu limitele supravieþuirii posibile. 

C.B. Vã rugãm sã ne vorbiþi, din perspectiva celui care a slujit timp de câteva   
decenii domeniul istoriei mentalitãþilor, despre viitorul cercetãrilor mentaliste.

M.V. Îmi cereþi un lucru dificil, întrucât istoricul se teme de multe lucruri, 
dar mai ales se teme de a face prognoze. A spune ceea ce se va întâmpla este o 
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imprudenþã prin definiþie. Dar cred cã istoria mentalitãþilor – care a fost privitã, 
vreme îndelungatã, ca un fenomen de modã, de pildã de prietenii noştri americani, 
– a fãcut proba fiabilitãþii sale, a spiritului ei cuceritor, a caracterului operator. 
Acestea fiind spuse, fãrã a omite elementele de crizã, pe care le-am amintit în 
treacãt (transformarea mentalitãþilor în reprezentãri, fãrâmiþarea câmpului de 
cercetare, de altfel, noua istorie a fost denumitã prin sintagma „istorie în bucãþi”), 
cred cã nu mai existã cale de întoarcere, avem de-a face cu un fenomen ireversibil, 
întrucât un teritoriu nou a fost scos la luminã, investigat, şi, sub denumiri diferite, 
aceste curiozitãþi care rãspund temerilor, angoaselor sau viselor noastre fac ca 
istoria mentalitãþilor sã aibã încã un viitor frumos înainte.


