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Editorial

Iniţiativa unei reviste de antropologie istorică s-a născut din preocupările unor 
istorici şi studioşi, care au simţit nevoia coagulării unor problematici convergente, 
puse sub semnul pluridisciplinarităţii şi al spiritualizării frontierelor dintre 
ştiinţele şi preocupările lor, convinşi că nici o problematică nu este depăşită, că 
orice problematică, este sau poate fi, actuală.

Caietele de antropologie istorică se doresc o revistă şantier, care să incite la 
dialog critic şi să fructifice preocupările unor studioşi grupaţi în jurul Seminarului 
de antropologie istorică, pe membrii masteratului cu acelaşi nume, ca şi orice 
preocupare convergentă care se poate situa sub umbrela largă, generoasă şi 
suficient de transparentă a ceea ce este astăzi denumit cu un termen destul de 
puţin circumscris “antropologie istorică”, în sensul cel mai larg şi federalizator 
al termenului.

 Ar intra aici preocupările de demografie istorică propriu-zisă, cu prelungirile 
şi iradierile lor naturale, familie, rudenie, relaţii de cuplu, condiţia masculină şi 
condiţia feminină, vârstele vieţii, relaţiile omului cu mediul natural, ceea ce am 
putea numi ecologie istorică, o istorie socială a maladiilor, istoria corpului uman, 
mentalităţi, atitudini şi sentimente, istoria morţii şi a iubirii, istoria sărăciei şi a 
marginalilor, istoria bisericii şi mai ales a vieţii religioase, sentimente, atitudini, 
pietate populară, dar şi modul de locuire, alimentare, mode vestimentare şi 
loisir, în sfârşit, imaginar politic şi social, construirea identităţilor, atitudini şi 
reprezentări colective, persistenţa ruralului în societăţile istorice moderne, mituri 
şi mitologii politice în societăţile tradiţionale ca şi în cele moderne etc. 

Revista se doreşte un proiect interdisciplinar, dar specializat, care să evite 
hazardul, amatorismul şi lipsa de consistenţă, prezente în multe din publicaţiile 
noastre ştiinţifice. 

Prima raţiune de a fi a unei asemenea reviste este aceea de a face să progreseze 
cunoaşterea istorică, în beneficiul istoriei, evident, dar şi în beneficiul celorlalte 
ştiinţe care au ca obiect de studiu omul şi societăţile umane.
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Dialogul cu celelalte ştiinţe ale omului, cu disciplinele care împart acelaşi 
obiect cu istoria, nu este, nu va fi grevat de nici un apriorism, dar vor fi cultivate 
relaţiile cu cele care ajută la limpezirea dimensiunii antropologice a omului şi 
societăţii.

Exigenţele epistemologice ale timpurilor de faţă, ca şi experienţele istorice 
şi istoriografice ale secolului XX, ne îndreptăţesc să constatăm că o atare 
perspectivă pluridisciplinară poate răspunde adecvat la marile provocări, la 
marile probleme ale noului mileniu, sau cel puţin ale primei jumătăţi de secol 
cu care acesta se deschide. Nu va fi însă doar o pluridisciplinaritate declarată 
retoric, ci o colaborare pragmatică, istoria rămânând istorie, dar încercând să 
arunce priviri în teritoriile celorlalte ştiinţe ale omului, să asume problematici, 
metode şi instrumente conceptuale validate de acestea. 


