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Tot mai conştientă de limitele sale, 
istoria ca discurs s-a deschis în ultimul secol 
spre multiple colaborări interdisciplinare; 
a învăţat că este în interesul ei să mizeze 
pe o „solidaritate competitivă”, să accepte 
să-şi joace rolul „într-un pluton în care 
coechipierii se sprĳină, rivalizează între 

ei, fiecare grăbind pasul în speranţa de a trece în frunte...”1. Astăzi, „istoria nu-şi 
mai permite să dea răspunsuri, când se ia în seamă, decât la interferenţa cu celelalte 
discipline antropologice”2. Pentru istoric, colaborarea cu antropologia culturală devine 
obligatorie atunci când aspiră să dea viaţă oamenilor obişnuiţi, „tăcuţii istoriei”3, cei 
care nu scriu şi despre care se scrie decât în anumite condiţii4, cei situaţi în arierplanul 
scenei istorice şi pentru care nu are mĳloace în propriul arsenal metodologic. La 
rândul ei, antropologia, declarându-se „disciplină confederativă”, „s-a definit mai 
mult ca un teritoriu al interdisciplinarităţii”, în tentaţia sa de a face din discursul său 
un „discurs al discursului”5.

Succesul colaborării intense dintre cele două discipline este individualizarea 
antropologiei istorice, ce poate fi definită, la rigoare, ca fiind disciplina ai cărei 
reprezentanţi – istorici - aplică o perspectivă antropologică asupra unei documentaţii 
de ordin istoric, după ce în prealabil au înţeles că în demersurile lor de a cerceta 
societăţile predominant orale, antropologii au identificat metode de a se apropia de 
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masele discrete sub raportul exprimării în scris. Din necesitatea de a recupera istoria 
omului obişnuit, atins de banalitate, neinteresant pentru istoriografia pozitivistă nu 
pentru că n-ar fi fost importantă recuperarea lui istoriografică ci pentru că optica sa 
de a se raporta la document nu permitea acest lucru, noua istoriografie a făcut apel cu 
generozitate la mĳloacele de investigare ale antropologilor. În redefinirea istoriei ca 
discurs s-au putut face afirmaţii tranşante, precum cea a lui Georges Duby, că dintre 
toate colaborările interdisciplinare ale istoriei, cea mai fecundă i se pare a fi cea cu 
etnologia (antropologia)6. 

Renunţarea de către istorici, de la Braudel încoace, la a privi evoluţia prin prisma 
unei temporalităţi liniare şi monolitice7, a contribuit mult la adâncirea colaborării 
istoriei cu antropologia. Relativizarea timpului istoric, identificarea unor temporalităţi 
paralele în cadrul aceleaşi societăţi, a unor segmente temporale cu evoluţii lente, foarte 
puţin sensibile la propunerile de modernizare, a constituit o altă premisă importantă 
pentru fecundarea studierii devenirii societăţilor rurale nu cu mĳloacele istoriei 
evenimenţiale ci cu mĳloacele antropologiei, cea care privilegiază continuităţile, 
solidarităţile cu alte segmente temporale. Durata lungă propusă de Braudel este 
ilustrată mai ales cu istoria ţărănească, ceea care aduce inevitabil istoria în imediata 
proximitate a antropologiei.

La rândul său, discursul de tip istoric se dovedeşte indispensabil pentru disciplinele 
partenere de dialog interdisciplinar, oferindu-le o „ordine cauzală”, „un sens evolutiv 
ce face inteligibilă orice devenire”8. Mai ales, ştiinţele sociale află în istorie „un vast 
depozit de experienţe care să le permită paralele, analogii, sistematizări, concluzii 
neaşteptate”9.

La nivelul cercetării istorice româneşti, cooperarea metodologică dintre istorie şi 
antropologia socială (etnologie) este imperios reclamată de două aspecte ale realităţii 
devenirii: masivitatea rurală la scară istorică şi persistenţa unui important segment 
rural în zilele noastre. Aderentă în timp în mod prioritar la formele de comunicare 
specifice oralităţii, lumea rurală, segmentul ei majoritar, cel ţărănesc, răspunde mai 
bine unei interogaţii etnologice decât uneia de tip istoric; în acelaşi timp, derularea 
sub ochii noştri a unor aspecte de viaţă cultural solidare cu alte epoci, facilitează 
permanente verificări ale evoluţiilor istorice, comparaţii cu ceea ce se situează la 
capătul lor, realităţi ale societăţii contemporane. De unde, dubla perspectivă, 
verificarea permanentă între istorie şi etnologie sau împrumutarea de către fiecare 
din cei doi parteneri de dialog a perspectivelor metodologice: etnologii pentru a-şi 
anexa o temporalitate întotdeauna necesară şi lămuritoare pentru aspectele culturale 
avute în vedere, istoricii pentru a putea chestiona zestrea documentară specifică, sub 
aspectele presupuse de existenţa rurală, la nivelul său antropologic, ca fiinţe cu un 
anumit specific cultural. 

6 Georges Duby, op. cit., p. 258.
7 Alexandru Zub, op. cit., p. 115.
8 Ibidem, p. 125.
9 Ibidem, p. 128.
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Foarte vizibila recurenţa ţărănească în societatea românească modernă şi 
contemporană dar şi anumite specificităţi ale evoluţiei culturale la noi au alimentat 
un filon de cercetare a realităţii rurale româneşti cu ajutorul etnografiei şi etnologiei. 
Romantismul de factură herderiană, semănătorismul, cel din urmă reluat, în mod 
paradoxal, în perioada comunistă, ideologic antirurală, promotoare a dislocăriii 
structurilor rurale tradiţionale prin procesul de urbanizare forţată, au fost favorabile 
studiilor de etnografie; în cel din urmă caz, etnogafia a fost chemată să susţină un 
regim cu tentă naţionalistă, preocupat să găsească priorităţi româneşti de ordin tehnic, 
estetic şi ca atare să impună, ca element identitar de prim ordin, un sat românesc 
frumos şi moral. 

În acelaşi timp, trebuie subliniată realitatea că după ce etnologii români – în lipsa 
unei pregătiri de specialitate universitare în acest domeniu – au fost, pe rând, recrutaţi 
dintre geografi, sociologi, a fost o etapă – nu cred că este depăşită nici astăzi – când au 
venit mai ales dinspre istorie şi ca atare, au simţit nevoia să anexeze consideraţiilor 
strict etnologice, bazate pe cercetări sincrone de teren, o perspectivă diacronă.

Plecând de la constatarea că în întreaga istorie românească satul şi ţărănimea 
se constituie în componente majore şi ca atare istoria rurală este menită să rămână 
în centrul preocupărilor, indiferent de schimbarea modei istoriografice, realitatea 
istorică primeşte accente suplimentare de ruralism când avem în vedere realităţile 
transilvănene, unde, se ştie, românii au trăit, lungi perioade de timp în cadre rurale 
cvasi-exclusive, segmentele elitare fiind reduse adesea la cele rurale10; o lume de 
sate şi preoţi, cum scria Iorga11. De unde, foarte des clamata necesitate a recuperării 
masivului ţărănesc al istoriei românilor. Din aceste considerente temele de istorie 
rurală au fost permanent incluse ca priorităţi istoriografice chiar dacă rezultatele n-au 
fost pe măsura ambiţiilor de fiecare dată. 

Departe de noi gândul că istoricii români n-au înţeles, la fel de bine ca şi etnologii, 
importanţa ruralului ca realitate istorică şi că nu s-au străduit să o pună în valoare; au 
făcut însă acest lucru în spiritul comandamentelor epocilor în care au trăit, cu metodele 
istoriei de la acea dată. Au fost şi voci care, asemenea lui Nicolae Iorga, au intuit 
posibile căi de dezvoltare ulterioară a istoriei rurale româneşti, obligativitatea scrierii 
unei istorii a „celor mici”12. Sunt, apoi, istorici, cazul cel mai cunoscut fiind cel oferit 
de David Prodan, care şi-au pus talentul aproape exclusiv în slujba istoriei ţărăneşti, 
în fapt istoria românilor transilvăneni13. El a privit realitatea rurală transilvăneană 
medievală şi de la începuturile modernităţii prin prisma condiţiei iobăgeşti şi a 
relaţiilor ţăranilor cu stăpânii feudali, acreditând, tacit, ideea că în aceste relaţii 
trebuie căutată cheia înţelegerii societăţii ţărăneşti de vechi regim. Astăzi ştim că 

10 Barbu Ştefănescu, Lumea rurală din Crişana între Ev Mediu şi Modern, Editura Universităţii 
din Oradea, 1998, p. 32.

11 Nicolae Iorga, Sate şi preoţi în Ardeal, Bucureşti, 1902.
12 Paul Cernovodeanu, Nicolae Iorga şi Istoria românilor „prin cei mici”, În „Revista istorică”, 

serie nouă, 1991, nr. 11-12, p. 126-128.
13 Alexandru Zub, În orizontul istoriei, Iaşi, 1994, p. 30.
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relaţiile cu autorităţile tutelare (senioriale, cu statul, cu biserica) oricât de importante 
ar fi, nu sunt totuşi cele mai importante sau nu sunt singurele importante în viaţa 
comunităţilor tradiţionale14. Cele mai multe aspecte ale vieţii unei comunităţi rurale se 
desfăşoară dincolo de privirile indiscrete, suspicioase şi interesate ale reprezentanţilor 
diferitelor autorităţi; societăţile ţărăneşti trăiesc în principal repliate asupra lor înseşi15. 
De unde, unul dintre dezideratele majore ale cercetării istorice asupra lumii ţărăneşti: 
acela de a sonda, cu mĳloacele antropologului, profunzimea universului ei intim, 
printre firele încrucişate ale sociabilităţii, mecanismele unei gândiri simbolice, ale 
unei spiritualităţi dominată de un creştinism de factură populară, rolul integrator 
al ritualului16, mobilurile rezistenţei la schimbare etc. Ţăranul se transformă treptat 
din „exploatat” şi „luptător” într-un ins a cărei umanitate se exprimă foarte pregnant 
cultural.

În ce s-a materializat – ca realizări notabile – perspectiva antropologică asupra 
realităţii istorice a lumii rurale româneşti?

1. Asumarea unei perspective tehnologice, proprii antropologiei culturale: tehnologia 
agricolă, meşteşugurile şi industriile ţărăneşti au devenit teme cercetate în altă grilă; 
chiar termenul de tehnică a primit, în accepţiune antropologică, o sferă mai largă 
de cuprindere, adăugând tehnicilor materiale pe cele de ordin spiritual, chemate 
să susţină eficacitatea actelor; faptul economic nu poate fi surprins în întregime de 
către economist decât dacă demersul începe dincolo de economic, scria Braudel; 
în societăţile tradiţionale un întreg mănunchi de tehnici spirituale (credinţe, rituri, 
ritualuri) însoţeşte activităţile economice cele mai diverse; se renunţă la abordările 
teziste în cazul relaţiei dintre agricultură şi păstorit, care anterior a condus la 
ocultarea păstoritului, fără îndoială unul din cele mai importante aspecte ale 
ruralităţii istorice româneşti.

2.  Reconsiderarea şi la noi a „emergenţei corpului”17, interesul pentru hrană, alte 
condiţii fizice şi fiziologice, locuinţă, vestimentaţie, a interesului pentru familie, 
condiţia femeii, sensibilităţi de diferite feluri etc. Aceasta a permis fie luarea în 
discuţie a unor tipuri de surse dacă nu neapărat noi, mai puţin utilizabile din 
perspectivă pozitivistă, fie reinterpretarea din alte perspective a unor surse 
clasice; pentru că discutăm de surse, trebuie să remarcăm faptul că cei mai mulţi 
dintre istoricii care au experimentat cu succes în acest domeniu au fost nevoiţi 
să-şi „creeze” sursele, în sensul că au procedat la despuieri de arhive, oferind 
construcţiilor istoriografice elaborate serioase susţineri pozitiviste;

3. Atât istoria tehnologică, mai ales a tehnicilor agricole, cât şi istoria corpului uman 
a făcut necesară repunerea în discuţie a relaţiilor omului cu mediul în comunităţile 

14 Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual, Editura Universităţii din Oradea, 2004, 
p. 21, 37.

15 Robert Muchambled, Societé et mentalités dans la France moderne, XVI-e - XVIII-e siecle, Armand 
Colin, Paris, 1990, p. 68-72.

16 Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală ..., p. 37-149, 278-320.
17 Jacques Le Goff, op. cit., vol. II, p. 167-168.
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tradiţionale; în linii mari, oamenii din epocile anterioare s-au confruntat cu aceleaşi 
tipuri de probleme ca şi noi cei de astăzi în relaţia cu mediul natural. Cu toate 
acestea, în comparaţie cu omul predominant citadin al zilelor noastre, au avut 
„un alt fel de contact cu natura”18. Indiscutabil, cu secole în urmă, omul era în mai 
mare măsură supus “dictaturii mediului fizic”19, care îşi impunea cu autoritate 
ritmurile sale. Stridenţele sale şi efectele lor, în plan fizic sau mental, sunt cele care 
se situează în prim-planul memoriei, încât lasă impresia că istoria ţărănească este 
un şir nesfârşit de catastrofe. Documentaţia de care dispunem, fie că provine din 
surse interne comunităţilor ţărăneşti – de pildă, măruntele însemnări pe cărţile 
bisericeşti, - fie din cele externe lor, - acte domeniale, relatări, - „este o acumulare 
fantastică de catastrofe”20. Prin caracterul său dinamic, prin marea sa fluctuaţie de 
la un an la altul, climatul, dintre toate elementele cadrului natural, influenţează în 
cea mai mare măsură ritmul de viaţă şi de muncă al unei societăţi mult mai sensibilă 
la fluctuaţiile sale decât lumea noastră de astăzi. Individualizarea ca disciplină 
de sine stătătoare a climatologiei istorice şi succesele obţinute de reprezentanţii 
săi în adunarea, înserierea şi interpretarea informaţiilor despre mersul vremii, a 
permis corelarea cu activităţile economice, cu dezvoltarea tehnică, cu fenomenele 
demografice şi sociale, cu mentalul colectiv. Dar, datele numeroase cu privire 
la calamităţi se pot constitui într-un „un zid de eternale lamentaţii....” dacă nu 
sunt aşezate, de fiecare dată, atrăgea atenţia Fernand Braudel, „în durata lungă, 
pentru a apărea între ele şi intervalurile cu recolte bune care au existat în egală 
măsură...”21.

4. Asumarea de către istorici a problematicii societăţilor fără scriere, cum este, în 
general, până în epoca modernă, societatea rurală românească, în care necurmata 
reluare de ceremonii, obiceiuri, credinţe, simboluri etc. face posibilă persistenţa în 
timp a structurilor culturii populare şi deci capacitatea ei de informare: „Riturile şi 
obiceiurile sunt – cu rare excepţii – vechi şi complexe sinteze culturale, aparţinătoare 
genetic unei anumite civilizaţii şi mentalităţi”22 şi, legat de aceasta, reconsiderarea 
mărturiilor orale ca surse cu putere de informare pentru istorie, mai ales pentru 
acele aspecte pentru care spiritul sec al documentelor de arhivă nu le pot lămuri 
satisfăcător. Mărturiile orale pot lărgi baza informaţională ori se pot constitui în 
necesare puncte de control în evoluţia unor fenomene consemnate documentar23. 
Funcţionarea, în principal, a lumii rurale ca o societate orală face ca gestul, cuvântul, 
simbolul, ritualul să fie formele ei specifice de comunicare şi nu cuvântul scris la 
care nu are acces decât târziu, la începuturile epocii moderne. De aceea, este greu 

18 Fernand Braudel, Identité de la France, Flammarion, Paris, 1979, p. 611.
19 Ibidem, p. 620.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 622.
22 Dumitru Pop, Obiceiuri agrare în tradiţia populară românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1989, p. 5.
23 Barbu Ştefănescu, Lume rurală ..., p. 48.
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de reconstituit intimitatea lumii ţărăneşti doar prin metodele clasice ale istoricului 
care fie că operează cu documente direcţionate spre relaţiile cu autorităţile, cele mai 
multe exprimând perspectiva acestora asupra satului, fie ca valorifică acte emanate 
din lumea rurală prin intermediarii obişnuiţi cu redactarea actelor, a plângerilor 
cu deosebire dar care în mod inevitabil exprimă ceva şi din sufletul lor, introduc, 
formule consacrate în epocă în măsură să mărească eficacitatea demersurilor, să 
mărească dramatismul situaţiei etc. Iată, deci, o lume cunoscută prin intermediari, 
de unde nevoia celui care abordează o problematică ţărănească să fie atent, să vină 
înarmat cu mĳloacele etnologului, pentru a “citi” dincolo de cuvintele scrise, adică 
de a sonda oralitatea la scară istorică. Misiune dificilă, asupra unei lumi pe care ar 
fi periculos să o repartizăm spre studiu doar etnologiei şi antropologiei, discipline 
care nu avantajează factorul timp, schimbarea, devenirea, privilegiind atemporalul, 
inerţia, perspectivă nu doar păguboasă ci şi periculoasă pentru istoric24. Durata 
lungă braudeliană, ce-şi află argumentele teoretice în această lume aparent imobilă, 
nu se confundă cu stagnarea, cu imobilismul de care s-a vorbit adesea. Tradiţia 
însăşi nu înseamnă, în nici o societate, o zestre imuabilă, transmisă în integritatea 
sa din generaţie în generaţie. Nici o generaţie nu are sentimentul trădării tradiţiei 
dacă renunţă la unele elemente în favoarea altora din moment ce esenţa socială 
nu se schimbă. Iată câteva elemente la care istoricul este chemat să fie foarte atent, 
să-l dubleze pe antropolog, să-i amendeze viziunea sapresupus statică; după cum 
este obligat, în egală măsură, să fie atent, să identifice şi să sublinieze în scrisul său 
elementele de continuitate, să dea credit acelor continuităţi la care este sensibil 
antropologul, să stabilească echilibrul necesar între presiunea noului şi rezistenţa 
conservatoare.

5. Translaţia spre o nouă istorie socială a ruralului, am spune dincolo de simplificările 
marxiste; mai întâi, un rural prezentat dintr-o perspectivă mai largă, ce adaugă 
componentei ţărăneşti elite rurale, sociale şi intelectuale; ruralul însemnă, apoi, mult 
timp şi prezenţa seniorului, presiunea aculturantă a acestui, după cum înseamnă 
şi relaţii patronale nu doar conflictuale cu comunităţile. Sunt, şi la noi, din ce în ce 
mai multe încercări de a prospecta relaţiile intracomunitare, între indivizi, grupuri 
familiare, neamuri, la nivelul solidarităţilor de vârstă, pe sexe. Există în permanenţă 
în istoria vieţii rurale un segment de viaţă autonom, dincolo de intersecţia sa 
cu autorităţile de orice tip, o viaţă sub cea oficială, la nivel individual, familial, 
comunitar, intercomunitar, adesea ocultată, care face ca spectacolul vieţii la sat 
să nu se desfăşoare în întregime la un nivel public, impus de un sistem de norme 
general recunoscut. Acestui segment îi aparţine şi tentaţia spre evaziune pe care 
societatea ţărănească a dezvoltat-o în timp şi care a pătruns în codul său existenţial, 
însoţind-o în durată lungă: istoria ţărănească are întotdeuna o parte de ilicit, de 
eludare, în diverse direcţii, a normelor. În ciuda împrejurărilor neprietenoase în 
care îşi duce existenţa: “ţăranul trăieşte şi supravieţuieşte. Cum se explică?, se 
întreabă Victor Tapié, pentru a răspunde: “Prin efectele unei mentalităţi care va 

24 Jacques Le Goff, op. cit., p. 169-172.
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deveni din ce în ce mai inaccesibilă lumii oamenilor societăţii noastre industriale şi 
tehnice, un amestec de înţelepciune şi şiretenie, o manieră empirică de a se opune, 
de refuzuri şi de obstacole la presiunile care se excercită asupra lui. Ascundea o 
parte din veniturile sale exigenţelor seniorului, laic sau bisericesc, ca şi fiscului...”25. 
E drept, o perspectivă greu de susţinut documentar, dar ne-am obişnuit deja cu 
ideea că doar acceptând riscul de a căuta dintr-o anumită perspectivă ai şansa să 
găseşti. 

6. Recuperarea unei ruralităţi spirituale şi sensibile în legăturile sale cu Dumnezeu, 
cu Biserica, cu lumea strămoşilor, cu forţele care, în raport cu Divinitatea, au o 
anumită autonomie de acţiune; s-a procedat la recuperarea cu succes a atitudinilor 
în faţa morţii, a modului de a percepe timpul şi spaţiul;

7. A continuat, din altă perspectivă, studierea fenomenelor de aculturaţie propuse 
de trendul modernizării în diferite etape asupra ruralului românesc: ofensiva 
modernizatoare a statului habsburgic, făcută direct sau prin intermediari, cu 
accentele ei populaţioniste, iluministe, fiziocrate; impactul industrializării din 
epoca modernă asupra lumii rurale, a noilor comportamente demografice; şocul 
colectivizării, a industrializării şi urbanizării forţate din perioada comunistă, şocul 
integrării europene etc.

8. Preocupări de implementare în istoria lumii rurale a unor metode şi sugestii venite 
dinspre antropologie, paralel cu cele de lărgire a bazei documentare, misiune 
dificilă şi anevoioasă, constituită adesea din fragmente dificil de asamblat, în 
lipsa întregului oferit ca termen de comparaţie de către antropologie. Mai uşor 
de realizat este interogarea unor surse din perspectiva antropologiei istorice. Surse 
aparent banale cum sunt anchetele făcute cu diferite ocazii în medii ţărăneşti, 
interogate prin mĳloacele antropologului pot susţine construcţii istoriografice 
surprinzătoare. Am chestionat din perspectiva antropologiei istorice un document 
valorificat anterior din punctul de vedere al istoriei economice şi sociale şi am 
obţinut răspunsuri, spunem lămuritoare despre sistemul de valori al lumii ţărăneşti 
la cumpăna secolelor XVIII-XIX, despre relaţia dintre scris şi oralitate, despre 
aspecte de imagologie istorică, despre modul de a percepe timpul şi spaţiul, 
sistemul de valori etc.26. O variantă a acestei metode este interogarea unor tipuri 
de surse cu privire la o tematică delimitată prealabil. Am experimentat acest lucru 
pe o categorie de surse aparte, însemnările de pe cărţile bisericeşti, diverse ca 
tematică, căreia i-am cerut să răspundă cu privire la relaţia dintre formele de 
sociabilitate, actele de violenţă la nivelul comunităţilor tradiţionale şi riturile de 
restabilire a păcii comunitare pusă în pericol de crize comunitare grave27. Etnologia 
a adus nu doar contribuţii însemnate la lărgirea tematică a cercetărilor istorice, 
spre viaţa cotidiană, spre sărbătoresc şi ceremonial etc., ci a impus în planul 

25 Victor Tapié. L’Europe de Marie Thereze du baroque aux Lumieres, 1973, p. 129-130.
26 Barbu Ştefănescu, Bodo Edith, Ruperea tăcerii, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 

1998.
27 Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală ...
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cercetării istorice metode consacrate în domeniul său specific, precum metoda 
comparativă, comparaţie în spaţiu dar şi în timp şi, legat de ultima perspectivă, 
metoda regresivă, a apropierii trecutului dinspre un prezent situat inevitabil la 
capătul unor evoluţii istorice şi care se constituie într-un important punct de 
control al oricărui demers de cunoaştere istorică28 „Să pornim de la societatea 
contemporană şi să revenim la dânsa”, îndemna Nicolae Iorga, citat de Alexandru 
Zub29. Sub anumite forme, vizibile sau disimulate, trecutul subzistă în prezent, 
ceea ce reclamă acea „călătorie contra curentului veacurilor” de care vorbeşte 
Braudel30. Dacă în general, în cadrul societăţilor ţărăneşti tendinţa redardativă este 
mai accentuată şi ca atare se păstrează, ca fapte de viaţă, surprinzătoare elemente 
de arheocivilizaţie, în cadrul lumii rurale româneşti această tendinţă este mai 
accentuată şi ca atare cele din urmă pot fi studiate în dinamica lor existenţială, 
pe viu, avantaj pe care nu-l are istoricul, confruntat, în general, cu răceala unor 
mărturii de arhivă, care, oricât de complete, se referă la protagonişti care nu mai 
sunt în viaţă; studiul acestor elemente are marele avantaj de a fi făcut cu ochiul atent 
şi interesat al specialistului. Dimensiunea comparativă asumată de către istoric la 
sugestia etnologiei este una din cele mai importante aporturi metodologice aduse în 
planul cercetării realităţii revolute: comparaţii în timp „în limbajul duratelor lungi”, 
propuse de Braudel, dar şi comparaţii în spaţiu. Etnologia, ca şi sociologia, propun 
cu succes istoriei recursul la metoda regresivă, metoda apropierii trecutului dinspre 
prezent, dialectica prezent-trecut. Istoria etnologică are avantajul de a permite, 
în genera,l trecerea dincolo de o serie de enunţuri făcute de istoria pozitivistă, pe 
linia înţelegerii şi a explicării, chiar atunci când beneficiază, în general, de aceeaşi 
zestre documentară; ea permite un alt tip de citire, adesea a unor documente 
banale, aparent fără putere de informare prea mare pentru istoricul propriu-zis 
sau în folosul unei problematici considerată secundară de către acesta. Nu trebuie 
pierdut din vedere că informaţia rezultată din anchete etnologice a căpătat valenţe 
de informaţie de ordin istoric, anchetele etnografice, prin consemnarea în scris a 
unor fapte, practici etc. ce aparţin oralităţii, le transformă din izvoare etnologice în 
izvoare istorice ce beneficiază în plus şi de surprinderea sa de către ochiul versat 
al specialistului; ce ne-am face astăzi ca istorici ai ţărănimii fără consemnările lui 
Nicolae Stoica de Haţeg, ale doctorului Vasile Pop, fără anchetele lui Haşdeu ori 
Nicolae Densuşianu.

Câmpul larg al colaborării interdisciplinare dintre istorie şi antropologia culturală, 
dominat de antropologia istorică, nu trebuie văzut ca un spaţiu fără asperităţi şi 
fără capcane; fapt pentru care atenţionăm şi noi, după istorici de mare notorietate, 
că această colaborare nu trebuie făcută fără discernământ, ci cu respectarea strictă 
a tuturor regulilor jocului. Există adesea tentaţia ca lacunele de informare asupra 
unor probleme ale secolelor anterioare să fie suplinite pur şi simplu cu rezultate 

28 Jacques Le Goff, op. cit., vol. II, p. 169.
29 Alexandru Zub, Identitate şi finalitate ..., p. 142.
30 Fernand Braudel, Structurile cotidianului, vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, p. 13.
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ale cercetării etnografice făcute la mĳlocul secolului XX. În lipsa unor puncte de 
control pe drumul coborârii regresive, nimic nu ne îndreptăţeşte să afirmăm că 
realitatea documentată în secolul XX a fost identică cu cea din secolul al XVIII-lea de 
pildă. Realităţile documentate în secolul XX, aflate la capătul unei evoluţii istorice, 
se constituie oricum într-un important termen de comparaţie, ceea ce nu este puţin 
lucru. Se impune deci să fim prudenţi atunci când dăm dimensiune istorică unor 
fenomene documentate etnografic. 

Acest bilanţ nu are ambiţia de a fi unul strict istoriografic, în care să se regăsească, 
pentru fiecare direcţie amintită principalele contribuţii inventariate cu nume de autori 
şi titluri. Nu că nu ar merita acest lucru. Dimpotrivă. Spaţiul prezentei comunicări 
nu permite un semenea demers. El poate induce ideea că antropologia istorică are 
în continuare un larg câmp de desfăşurare, merită să fie abordată mai mult ca până 
acum ţinând în primul rând cont de segmentul consistent de ruralitate pe care istoria 
românească îl deţine. În paralel cu alte opţiuni metodologice pe care nu le exclude, ea 
este în măsură să aducă plusuri de cunoaştere cu privire la o lume, cea rurală, cu un 
deficit de documentare scrisă. Cu condiţia să nu absolutizăm posibilităţile întotdeauna 
limitate ale colaborărilor dintre ştiinţe, fără cunoaşterea prealabilă a elementelor 
identitare ale disciplinele intrate în dialog. De fiecare dată, într-un asemenea dialog, 
este necesar să ne situăm pe poziţiile unei discipline, cea care reclamă colaborarea şi 
care este şi principala beneficiară a demersului31.

31 Barbu Ştefănescu, Lumea rurală..., p. 42.




