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Proceedings of the Dying and Death in 
18th – 21st Century Europe, International 
Conference, second edition, Editors 
Marius Rotar, Victor Tudor Roşu, Helen 
Frisby, Editura Accent, Cluj-Napoca, 
2009, 392 p. 

Cea de-a doua ediţie a conferinţei 
internaţionale dedicată cercetărilor şi 
problemelor contemporane privind 
moartea şi fenomenul muririi, a reunit la 
Alba Iulia nume consacrate din mai multe 
ţări, care au ca şi preocupări comune, pe 
lângă altele, istoria şi manifestările actuale 
faţă de moarte, domeniu ce câştigă tot 
mai mult teren şi în spaţiul istoriografiei 
româneşti. Pasiunea şi eforul consistent 
depus în acest sens de cunoscutul istoric 
Marius Rotar, împreună 
cu întreaga echipă de 
la Muzeul Naţional al 
Unirii din Alba Iulia, s-a 
concretizat prin apariţia 
volumului de faţă, acesta 
reuneşte în paginile 
sale cele mai diverse 
şi actuale abordări ale 
problematicilor privind 
moartea şi întregul set 
de manifestări ce ţine 
de acest proces, cel al 
muririi. Beneficiind de 
o încadrare cronologică 
bine definită: secolele 
XVIII-XXI, cele şase 
secţiuni pe care s-a axat 
desfăşurarea lucrărilor Conferinţei acoperă 
toate domeniile de interes referitoare la 
acest fenomen. Sfârşitul secolului XVII 
şi începutul secolului următor reprezintă 
de altfel şi primii paşi importanţi făcuţi 
în procesul de modernizare şi urbanizare 
a societăţilor europene, şi nu numai. 
Lovite consecvent de diversele epidemii 
ce devastau zonele în care se manifestau, 
societăţile moderne au fost nevoite să 

accelereze procesul de transformare şi 
înnoire pe baza unor reguli şi legislaţii ce 
se focalizau pe igienizarea şi sistematizarea 
urbană. Acest lucru era o necesitate 
imediată datorată ritmului crescut de 
aglomerare pe care oraşele industrializate 
îl suportau. În acest context, inevitabil, 
se dezvoltă şi o arhitectură a cimitirelor; 
ele încep să intre treptat în acel proces de 
laicizare specific timpurilor respective 
caracteristică întâlnită şi astăzi în aproape 
toate societăţile. 

Aşa cum remarcă şi editorii acestui 
volum, diversitatea tematicilor şi abor-
dărilor privind moartea şi manifestările 
indivizilor faţă de ultimul moment, este 
dată de prezenţa unor specialişti din cele 
mai diferite arii, nu numai geografice, dar 
ca manifestare ştiinţifică. Aşadar, inter-

disciplinaritatea repre-
zintă o calitate deosebită 
a prezentului volum: 
el reuneşte istorici şi 
antropologi, geografi 
şi sociologi, teologi şi 
antreprenori, literaţi şi 
demografi etc. Acest 
aspect ne duce cu gândul 
la faptul că domeniul 
extins al morţii nu are 
graniţe în manifestările 
ştiinţifice, iar o colaborare 
multidisciplinară este 
întotdeauna binevenită, 
oferindu-ne o imagine 
completă a morţii, mai 
ales pentru istoriografia 

românească reticentă la astfel de subiecte 
pentru mult timp.

O primă temă care se evidenţiază, 
parcurgând paginile cărţii, se referă la 
imaginea şi locul complex deţinut de 
cimitire în spaţiul geografic şi social al 
societăţilor moderne şi contemporane. 
Legate indispensabil de imaginea 
morţii, acestea se vor afla mereu în 
atenţia autorităţilor, în primul rând din 
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perspectiva problemelor de igienizare. La 
nivelul imaginarului colectiv şi individual 
ele vor face obiectul unor atitudini 
dintre cele mai diverse,în primul rând se 
remarcă imaginea locurilor ce adăpostesc 
fantome şi alte duhuri nedorite pentru 
regiunile unde întâlnim un sentiment al 
superstiţiilor mai accentuat. Pe de altă 
parte în cele mai multe regiuni, cimitirele 
devin spaţii al memoriei, indivizii vin aici 
pentru relaxare, reculegere, pentru câteva 
momente de introspecţie interioară în faţa 
sentimentului morţii. În plus, aceste locuri 
vor dezvolta în fiecare perioadă istorică o 
structură arhitecturală impresionantă, iar 
mesajele şi epitafurile ce întregesc acest 
peisaj deosebit vor atrage tot mai mulţi 
vizitatori, făcând din cimitir unul dintre 
cele mai căutate spaţii pentru relaxare şi 
pelerinaj.

Nu departe de problematica cimitirelor 
şi a manifestărilor pe care acestea le 
comportă la nivel de societate şi individ, 
un alt set de discuţii suscită atitudini 
contrare, este cel legat de incinerare şi 
locul crematoriilor în trecut şi prezent. 
Pornind de la opţiunile individuale ale 
fiecărei persoane privind dreptul de a-şi 
gestiona problema trupului după moarte şi 
până la situaţiile generale legate de igienă 
şi spaţiu, aceste discuţii suscită încă un 
interes deosebit în statele post-moderne. 
Argumentele pro şi contra nu sunt 
întotdeauna suficiente pentru a se ajunge 
la o concluzie clară care să mulţumească 
ambele părţi, mai ales în state în care religia 
este impregnată puternic în mentalitatea 
colectivă.

Un alt set de tematici ce sunt strâns 
legate de moarte şi momentul trecerii 
dincolo, se referă la o serie de compor-
tamente şi reprezentări ale indivizilor 
diverselor perioade istorice cu privire la 
acest proces. Mai bine zis, modul cum 
omul şi-a construit propria imagine despre 
moarte şi despre ceea ce urmează, acea 
lumea necunoscută. Astfel apare o întreagă 
iconografie a morţii, ce comportă implicaţii 
şi atitudini dintre cele mai diverse. Por-
nind de la arta şi arhitectura mortuară şi 

ajungând la complexitatea ritualurilor, 
practicilor şi manifestărilor faţă de moarte, 
istoricul descoperă o lume fascinată şi 
curioasă de misterul care a traversat toate 
perioadele istoriei umanităţii.

Discuţiile din jurul morţii nu se 
termină aici, o serie de abordări privind 
sinuciderea ca ultim gest al individului 
cu toate implicaţiile ce le comportă, ne 
introduc într-o realitate, aparent nedorită, 
dar care este o prezenţă obişnuită până 
astăzi. Bolile şi epidemiile care provoacă 
nenumărate victime, constituie încă 
probleme pe care societatea actuală nu 
a reuşit să le rezolve decât parţial, dacă 
unele dintre acestea au fost eradicate în 
societăţile puternic dezvoltate, cancerul 
şi alte maladii le-au luat locul şi provoacă 
încă un număr mare de decese. 

Nu lipseşte din volumul de faţă nici 
perspectiva istoriei culturale privind 
imaginile morţii în timpul marelui război. 
Eveniment ce a marcat profund lumea 
prin efectele devastatoare provocate la 
nivelul sensibilităţii colective, primul 
război mondial s-a remarcat prin numărul 
deosebit de mare de morţi. Anii interbelici 
au evidenţiat o serie de manifestări şi 
discuţii în jurul ideii de „jertfă inutilă”, de 
acuzaţii şi dezbateri pe marginea numărului 
impresionant de vieţi omeneşti ce le-a 
necesitat acest conflict. Sensibilitatea faţă 
de victime se regăseşte în cele mai diverse 
domenii, iar cultura îi va acorda o atenţie 
deosebită: arta, literatura şi cinematograful 
sunt doar câteva din domeniile în care 
imaginea morţii în război se afirmă într-
un mod accentuat.

Nu putem încheia această sumară 
prezentare fără a marca importanţă 
volumului pentru istoriografie în general, 
şi pentru domeniul fascinant al thanatos-
ului, în particular. Argumentele care susţin 
această afirmaţie nu sunt puţine, faptul 
că beneficiază de abordări metodologice 
venite din diverse domenii de manifestări 
ştiinţifice ne oferă posibilitatea de a 
avea o privire complexă asupra acestui 
fenomen. Publicarea lui în limbile engleză 
şi franceză îi conferă o valoare deosebită, 
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putând fi folosit astfel ca instrument de 
lucru şi informativ, de un număr mare de 
specialişti, sau doar de cei interesaţi să afle 
informaţii despre formele de manifestare şi 

atitudinile faţă de singura certitudine din 
viaţa omului: moartea.

Gheorghe Negustor

Sabine Melchior-Bonnet, Catherine 
Salles (coord.), Histoire du mariage 
(Istoria căsătoriei), Editura Robert Laffont, 
Paris, 2009, 1248 pagini

Printre orientările recente ale isto-
riografiei franceze referitoare la familie 
se iveşte o nouă întrebare, şi anume: este 
utilă sau nu uniunea matrimonială dintre 
două persoane? Această întrebare ne apare 
în optica nouă de analizare a familiei, 
instituţie care este tot mai des înlocuită 
în societăţile occidentale de noile tipuri de 
parteneriate, alianţe şi uniuni consensuale 
între parteneri. Deşi legile au fost tot mai 
mult pliate pentru a răspunde cerinţelor 
societăţii, una dintre coordonatoarele celei 
mai noi lucrări de istorie a familiei, apărută 
în octombrie 2009 la Paris, lucrare ce 
reuneşte peste douăzeci de studii pe tema 
căsătoriei şi a constituirii entităţii familiale, 
afirma că ,,instituţia căsătoriei a apărut tot 
mai frecvent ca o constrângere deranjantă1 
a firescului unei relaţii amoroase dintre 
doi tineri. În continuare Sabine Melchior-
Bonnet, istoric şi inginer de studii la 
College de France, susţinea faptul că 
relaţiile dintre tineri nu se legalizează 
astăzi decât dacă sunt în concordanţă 
cu emanciparea şi libertatea femeii, cu 
existenţa sentimentelor amoroase împăr-
tăşite de ambii parteneri de cuplu sau cu 
necesitatea absolută de realizare de sine 
prin satisfacerea dorinţelor proprii (p. 2). 
Indivizii nu mai renunţă astăzi în mod facil 
la binele propriu în favoarea binelui comun; 

1 Sabine Melchior-Bonnet, Catherine Salles 
(coord.), Histoire du mariage, Ed. Robert 
Laffont, Paris, 2009, pp. 1-5 - Avant-propos.

am putea spune că nu mai fac atât de uşor 
concesii şi nu mai acceptă căsătoria din 
interese strict materiale, cum se întâmpla 
odinioară. Altele sunt coordonatele pe 
care se bazează întemeierea unei familii 
în zilele noastre!

Căsătoria presupune o legătură socială 
puternică între două persoane majore, 
cu afinităţi speciale una faţă de cealal-
tă, iar pregătirea şi încheierea acordului 
între parteneri necesită o durată consi-
derabilă de timp. Lucrurile nu au stat 
întotdeauna aşa, iar Catherine Salles, 
conferenţiar pe domeniul civilizaţiei an-
tice la Universitatea Paris X, încearcă să 
descopere diferenţele dintre antichitatea 
clasică şi modernitatea zilelor noastre (pp. 
9-11) în privinţa acordului liber-consimţit 
pentru perfectarea unui matrimoniu valid. 

Intenţia autoarelor a fost aceea de a arăta 
schimbările produse în comportamentul 
matrimonial de-a lungul diferitelor epoci; 
lucrarea propune în egală măsură o reflecţie 
serioasă asupra marilor etape de evoluţie 
a căsătoriei în Europa Occidentală: care 
au fost fundamentele căsătoriei, normele 
care au stat la baza încheierii unei alianţe 
matrimoniale, generalizarea căsătoriei din 
dragoste etc. Cu titlu comparativ, autoarele 
volumului au reunit şi câteva studii 
referitoare la căsătoria în rândul evreilor, 
în lumea musulmană, în India, China sau 
Japonia contemporană. Studiile reliefează 
pe scurt, preeminenţa, respectiv decadenţa 
bisericii în oficierea unei căsătorii atât 
în ţările Europei Occidentale2 cât şi la 
celelalte populaţii analizate. 

2 Alfred Dittgen, ,,La forme du mariage 
en Europe, cérémonie civile, cérémonie 
religieuse’’, în Population, nr. 2, 1994, pp. 
339-368.
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În lumea occidentală căsătoria nu 
mai este percepută ca etapă obligatorie 
de legalizare a unei legături amoroase 
existente deja între două persoane, în 
vederea întemeierii unei familii; vitalitatea 
instituţiei este direct proporţională cu 
gradul de investire şi de disponibilitate 
al partenerilor. Totuşi există anumite 
obiceiuri, rituri şi ritualuri specifice acestui 
eveniment; ele ţin de fiecare societate 
în parte, însă există pretutindeni cu o 
intensitate diferită. Martine Segalen afirma 
în amplul său studiu prezentat în paginile 
volumului3 că puţine situaţii sociale au 
fost atât de ,,ritualizate’’ cum s-a întâmplat 
în cazul căsătoriei: dimensiunea sa 
colectivă, momentul de ruptură de părinţi, 
efervescenţa şi dinamica pregătirilor 
de nuntă (p. 780), toate s-au bucurat de 
obiceiuri şi de trăiri speciale din partea 
celor direct implicaţi. Riturile şi ritualurile 
de nuntă au avut întotdeauna eficacitate în 
rândul unei comunităţi, iar semnificaţiile 
lor au fost extrem de profunde. Martine 
Segalen este de acord cu conceptul de ,,rit 
de trecere’’ folosit pentru ceremonialul de 
căsătorie din Franţa, România (p. 833) sau 
Spania, concept ce exprimă acelaşi registru 
social şi aceeaşi simbolistică, aparţinând 
domeniului public.

Concluziile (pp. 1179-1184) impu-
nătorului volum de istorie a căsătoriei, care 
preia o parte a ideilor exprimate de aceleaşi 
autoare într-o lucrare anterioară apărută 
în anul 2001 (care a avut aproximativ 
aceeaşi tematică abordată) şi care sunt 
prezentate de Rosine Cusset, revin asupra 
importanţei actului fondator al familiei 
ca şi asupra necesităţii de manifestare 
liberă a sentimentelor de dragoste, a 
întreţinerii unor relaţii intime totale, a 
filiaţiei în cadrul grupului familial trecut 
prin filtrul schimbărilor impuse de ritmul 
de dezvoltare al societăţii. Dacă s-a vorbit 

3 Martine Segalen, ,,L’Europe des rites de 
mariage’’, în Sabine Melchior-Bonnet, 
Catherine Salles, op. cit., pp. 779-834.

de o criză a căsătoriei, aceasta a fost doar 
de ordin cantitativ, şi nu calitativ4 , căci 
căsătoria înalţă fiinţa umană dându-i 
mai multă încredere în sine şi o anumită 
siguranţă, un anumit echilibru căutat 
tot mai des în societatea contemporană. 
Evoluţia societăţii şi a moravurilor a 
adus cu sine celebrarea căsătoriei din 
dragoste, iar familia întemeiată pe astfel 
de fundamente are mari şanse să reziste 
provocărilor cotidiene. Familia a depăsit 
faza în care numele, ,,sângele albastru’’ 
sau averea stăteau la baza constituirii sale! 
Alegerile individuale sunt cele care dau 
consistenţă în zilele noastre une alianţe 
matrimoniale. În mod complementar 
se poate observa că familia exercită o 
influenţă pozitivă asupra omului modern 
(p. 1181). 

Uniunea conjugală este încărcată cu 
o puternică valoare simbolică! Trăirile 
partenerilor sunt intense; familia ,,poate 
fabrica’’ persoane unice, de neînlocuit (p. 
902; 958; 1085; 1103). 

Schimbările intervenite în compor-
tamentul familial de-a lungul timpului 
ocupă un loc tot mai important în cercetările 
actuale, argumentaţia interesului crescut 
faţă de această problematică fiind legată 
de înţelegerea de către cercetători a 
cauzelor care au determinat aceste mutaţii 
comportamentale în rândul indivizilor. 
De-asemenea cercetătorii contemporani 
încearcă să găsească răspunsuri pertinente 
la întrebările legate de motivele reale 
care au dus odinioară la încheierea unei 
căsătorii, de normele care ,,au dictat’’ 
perfectarea unui matrimoniu valid, ca şi 
la tot ceea ce este legat de sensibilităţile 
individuale şi imaginarul căsătoriei. Viaţa 
conjugală încărcată de atâtea trăiri intense 
este mult mai atractivă decât celibatul, iar 
căutarea de către soţi, a unor soluţii pentru 
a rămâne cât mai mult timp împreună 
şi a îmbătrâni împreună, este un joc 

4 Sabine Melchior-Bonnet, Catherine 
Salles, op. cit., p. 1179. 
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atractiv pentru multe persoane. Instituţie 
şi rit în acelaşi timp, căsătoria este locul 
special în care se pot experimenta diferite 

responsabilităţi dar în egală măsură se pot 
exersa sentimentele de iubire!

Dana-Maria Rus

Lucian Boia, Tragedia Germaniei 1914-
1945, Bucureşti, Editura Humanitas, 
2010, 142 p.

Tragedia Germaniei 1914-1945, publi-
cată de istoricul Lucian Boia în 2010, 
reprezintă, după cum mărturiseşte însuşi 
autorul, un eseu care prezintă anumite 
reevaluări în legătură cu istoria Germaniei. 
Implicarea Germaniei în conflictele 
militare din secolul XX a constituit un 
subiect amplu cercetat, în sensul că 
istoriografia occidentală a întors pe toate 
feţele premizele, cauzele, consecinţele 
marilor desfăşurări militare şi politice, 
ţinând cont, mai ales de iniţiativele 
agresive şi intolerante ale Germaniei, de 
urmările dramatice care au rezultat din 
derapajul ideologic ale nazismului. Dar, 
derapajul nazist poate fi imputat vreunei 
“predispoziţii“ germane sau poporul 
german a fost victima unui stigmat nedrept? 
L.Boia a încercat să analizeze această teză, 
pornind de la cele mai recente lucrări 
şi interpretări istoriografice. Ca istoric 
matur, care nu are nevoie de folosirea 
detaliilor pentru a fi convingător, L. Boia 
propune cititorilor o retorică remarcabilă, 
stimulatoare de reflecţii şi ipoteze istorice.

Cartea profesorului universitar 
Lucian Bora a fost structurată pe tematici 
incitante, titlurile invitând la o analiză 
subtilă a “excepţiei“ germane, sub filtrul 
dinamicilor sale politice, ideologice şi 
militare. Imaginile trecutului nazist şi a 
prezentului democratic au suscitat opinii 
diverse şi deseori polemice. Mult timp 
istoriografia engleză, franceză, dar mai 
ales cea americană, străbătută până după 
război de fiorul antinazist. a fost tentată 
să facă o reevaluare negativă a perioadei 

***

belice a Germaniei şi a întregului său 
trecut naţional. Această stigmatizare 
istorică s-a remarcat printr-o imagine 
retrospectivă a Germaniei, ca şi cum 
rasismul, naţionalismul, expansionismul, 
autoritarismul au fost iniţiative germane, 
prezente cu aceeaşi intensitate în 
ideologiile sale istorice. S-a insinuat că 
toate aceste iniţiative ar fi condus direct 
spre Hitler şi spre tot ce au însemnat 
violenţele şi politica totalitară din secolul 
XX. Vina Germaniei pentru cele două 
războaie mondiale a fost susţinută şi de 
o parte a istoriografiei germane, dar s-a 
construit în ultimele decenii şi tendinţa 
unei eliberări de imaginea ostilă Germaniei. 
Această imagine a devenit defavorabilă 
noilor ritmuri politice şi economice ale 
acesteia. Germania postbelică a suportat 
pedeapsa scindării politice şi teritoriale, 
iar apăsarea trecutului nazist nu o putea 
ajuta într-un demers politic al “întregirii,“ 
faţă de care partenerii europeni au avut 
un cuvânt greu de spus. Îngrijorarea a 
venit dinspre posibila reinviere a puterii 
economice şi, în consecinţă, hegemonice 
a Germaniei. Dar, unificarea Germaniei a 
însemnat dificila şi lenta asimilare a părţii 
de Est, ceea a ce a lăsat impresia că ea era 
departe de posibilitatea unei hegemonii 
economice în Europa. Mai les pe fondul 
unei lumi în paşi repezi spre globalizare. 

Istoria germană a constituit un subiect 
important mai ales pentru această mare 
naţiune.“Reechilibrarea istoriei se anunţă 
o treabă anevoioasă, deoarece prea s-au 
adunat multe file la dosarul multiplelor 
“excepţii“ şi vinovăţii germane.“ (p.10). 
Cheia acestei reechilibrări se găseşte în 
separarea dintre două teme, “excepţia 
nazistă“ sau “excepţia germană“? Cea din 
urmă nu poate fi înţeleasă decât dacă se 
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răspunde convingător la întrebarea A fost 
Germania mai naţionalistă? Profesorul 
Boia şi-a propus şi a reuşit să dea de firul 
acestei chestiuni, pornind de la “reţeta“ 
sau modelul naţional german. Acest model 
naţional s-a bazat pe fundamentul rasial 
şi lingvistic şi pe o patrie întinsă, care nu 
se putea concura decât eventual cu una...
rusească. Reperele identitare prioritare 
germane au fost diferite de modelul 
francez al naţiunii moderne, care făcea 
prioritate din cultură. Controvesele dintre 
cele două modele naţionale, german şi 
francez, au avut ca subiect concret Alsacia 
şi Lorena, care au menţinut vie tensiunea 
naţionalistă de ambele părţi, Germania, 
respectiv Franţa. Fiind naţionalistă, a 
fost Germania mai puţin democratică? 
Răspunsul şi argumentaţia din acest 
capitol al lucrării se centrază pe un răspuns 
afirmativ. “Da, înainte de primul Război 
Mondial, deoarece avea o lungă tradiţie 
militaristă şi autoritară.“(p. 20). De aceea 
ea a trebuit să parcurgă un drum lung spre 
o democratizare occidentală. Chestionarul 
istoric al Germaniei continuă cu întrebarea 
A fost Germania expansionistă? Profesorul 
Boia a nuanţat acest răspuns afirmativ 
şi l-a susţinut prin argumente legate de 
conflictele de extindere germană, care 
s-au manifestat în secolele trecute în 
spaţiul european. Creşterea demografică, 
supremaţia ştiinţifică a Germaniei au 
fost sursa unui complex de superioritate, 
însoţit însă de un complex de frustrare şi 
nesiguranţă;un amestec periculos! (p. 31), 
care a întreţinut o ideologie a Germaniei 
mari şi hegemone. În practică expansiunea 
germană s-a dovedit o politică “proastă,“ 
pentru că a subestimat rivalitatea agresivă 
a Angliei, Franţei, Rusiei, care pretindeau 
echilibru european, după ce au făcut 
proprii lor paşi spre extindere. Aşadar, 
Germania n-a fost mai agresivă decât 
ceilalţi, a avut însă - şi a plătit pentru asta 
- o politică mai proastă decât a celorlaţi.
(p. 39)

Germania a mai plătit pentru o tentaţie 
naţionalistă, care a fost considerată inac-

ceptabilă: rasismul. Au fost germanii Mai 
rasişti?, dacă ţinem cont că interesul pentru 
tema degenerării rasei şi eugenie ( ca mod 
de salvare a purităţii rasiale) a bântuit 
toată lumea occidentală în secolul al XIX-
lea şi începutul secolului XX? Răspunsul 
profesorului Boia este dat chiar de la 
începutul explicaţiei sale: Germanii erau şi 
rasişti...ca mai toţi europenii occidentali. (p. 
40) Mai mult decât în Germania, interesul 
pentru eugenie a fost intens în Anglia 
la începutul secolului XX, dar pe teren 
ştiinţific. Numai că, în Germania obsesia 
nazismului interbelic pentru specificitatea 
şi puritatea rasială germană a vârât tema 
rasială pe terenul violent şi belic al 
ideologiei. Germanii au putut să pară mai 
înclinaţi spre rasism şi fiindcă rasismul lor 
se exercita îndeosebi asupra altor membrii 
ai familiei europene, în timp ce rasismul 
britanicilor şi al francezilor avea un teren 
larg de acţiune în imperiile lor coloniale, 
iar rasismul americanilor se aplica în 
primul rând propriei populaţii de culoare. 
Era mai puţin convenabil între albi, ceea 
ce părea oarecum natural în raporturile cu 
“ceilalţi.“(p.48).Dintre toate vinile aduse 
Germaniei, cea mai evidenţiată a fost 
antisemitismul, deşi acesta a reprezentat 
un alt fenomen european, în sensul că 
n-a fost lipsit în nici o ţară a bătrânului 
continent. Lucian Boia ne prezintă acea 
Germanie nu mai mult antisemită ca orice 
ţară unde se înrădăcinaseră prejudecăţi de 
factură creştină sau, dincontră, socialiste 
şi comuniste. Germania nu a avut un 
antisemnitism generalizat înainte de 
regimul nazist, de vreme ce se practicau 
căsătoriile mixte cu evrei şi s-a dezvoltat 
o prosperitatea bancară şi capitalistă 
evreiască. Obsesia antisemită a nazismului 
nu poată fi interpretată drept o continuare 
şi amplificare a unei tradiţii antisemite 
specific germane, (p. 56) ci mai degrabă ca 
o izbucnire a unui antisemnitism extrem, 
ca urmare a poziţiilor centrale ale evreilor 
în anumite domenii. Asemenea poziţii 
dominante capitaliste nu putuseră să 
existe decât pe fondul unui antisemnitism 
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limitat, chiar sub nivelul mediu al antise-
mitismului european. 

Fără îndoială momentul cel mai 
controversat al Germaniei l-a constituit 
Primul Război Mondial, care a fost 
imputabil Germaniei, nefiind precizate 
responsabilităţile celorlalte state. Franţa a 
fost consecventă în argumentele vinovăţiei 
germane. Polemica responsabilităţilor a 
fost prezentată în lucrare într-o manieră 
care invită la o reflecţie serioasă asupra 
contextului crizei politice, “bâlbâielii“ 
diplomatice şi detonării Primului Război 
Mondial la 28 iulie 1914 de către Austro-
Ungaria. În câteva capitole succesive, 
Dialectica vinovăţiilor germane (p. 75-
81), Cum a pierdut Germania un război 
pe jumătate câştigat (p. 82-90), Sistemul 
de la Versailles (p. 91-100) şi Republica de 
la Weimar (p. 101-107), autorul abordează 
acele aspecte sensibile ale unui război în 
care răspunderea Germaniei a fost mare, 
dar a ajuns să pară şi mai mare decât a 
fost în realitate. Strategiile agresive ale 
Germaniei au fost mai inacceptabile decât 
deciziile condamnabile ale adversarilor 
ei. Eşuarea militară a Germaniei printr-o 
întorsătură dramatică, după ce părea că 
învinge în război a avut un profund motiv 
interior: prăbuşirea moralului soldaţilor, 
epuizarea armatei. Dacă germanii ar fi fost 
stimulaţi de ideea luptei până la capăt, aşa 
cum s-a întâmplat în a doua conflagraţie, 
probabil nu le-ar fi fost uşor aliaţilor (ei 
înşişi epuizaţi) să învingă “neînvinsa“ 
armată germană. Tragediei Primului Război 
i-a urmat Versailles-ul, care a încuraţat 
frustrările germane, acestea căpătând în 
interbelic o intensitate agresivă, pe măsura 
escaladării nazismului. Al Treilea Reich, 
Hitler, “Soluţia finală“ au reprezentat din 
anii 1939-1945 temele cheie ale violentei 
conflagraţii, mai încrîncenată decât 

predecesoarea ei. Al Doilea Război a fost 
o nenorocire pe care naziştii au abătut-o 
asupra lumii, dar Germania prin poporul 
său mânat la o luptă fanatică, a fost la 
rândul ei o victimă, susţine profesorul 
Boia în cartea sa. Vinovăţia germană a 
acoperit şi partea de vinovăţie a celorlalţi 
beligeranţi, “reechilibrarea“ petrecându-se 
cu prudenţă, lent şi cu “destulă ipocrizie.“ 
Crimele de război ale aliaţilor ar trebui şi 
ele cercetate şi discutate, chiar dacă cele 
naziste au avut o sordită manifestare. 
A venit timpul în Europa de astăzi ca 
responsabilităţile istorice să fie cântărite 
cu mai mult echilibru şi cu mai multă 
detaşare. (p. 127) Pasionat de perspective 
inedite şi semnificative ale istoriei belice 
a secolului XX, Lucian Boia ne-a oferit 
succint imaginea unei tragedii nefericite, 
presărată de război, crize, intrigi, crime, 
care arată statura fragilă a naţiunilor 
europene, concurenţiale şi conflictuale. 
Decenii întregi naţiunile europene au stat 
sub incidenţa unor decizii imprudente, 
cel puţin aşa pare că ne arată logica 
istoriei şi aşa ne povestesc numeroasele 
abordări istoriografice. Scenariile despre 
tema tragediei Germaniei între anii 1914-
1945 pot fi oricând reinterpretate, căci 
nu poate exista un canon interpretativ 
dominant, consideră L. Boia, aşa cum 
nici un fel de restituire istorică nu poate 
avea pretenţia unui adevăr imuabil. 
Lucrarea profesorului Boia s-a bazat pe 
câteva referinţe din orizontul istoriografic 
european şi american, tocmai pentru a 
aminti cititorului că introspecţia este 
profund ştiinţifică şi sintetică. Stilul 
agreabil al cărţii invită pe specialiştii în 
istorie, dar şi pe cititorii pasionaţi de un 
trecut tulburător, să se aplece spre lectura 
ei.

Mihai Teodor Nicoară

***
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Michael A. Palmer, Ultima cruciadă: 
Americanism versus Islamism, traducere 
de Marius Chitoşcă, Bucureşti, Curtea 
Veche Publishing, 2010, 240 pagini, 
ISBN 978-973-669-908-5.

În ciuda termenilor relativ recent 
introduşi - „americanism” (perceput 
de autor drept „primul crez al lumii 
moderne”), „islamism”, cartea profesorului 
de istorie şi studii maritime din cadrul 
East Carolina University nu constituie 
atât o radiografie a relaţiilor prezente între 
Occident şi Islam, cât o relaţie în devenire 
între cele două civilizaţii, o istorie a 
Islamului de la începuturile sale. Deşi 
însuşi autorul precizează că majoritatea 
occidentalilor (inclusiv nume celebre 
precum George W. Bush sau Tony Blair) 
consideră interpretarea fundamentalistă a 
acestei religii drept o deturnare a acesteia, 
nereflectând imaginea reală a Islamului, 
Michael A. Palmer insistă asupra faptului 
că o atare interpretare este una cât se poate 
de legitimă, acesta fiind şi motivul pentru 
care islamiştii au un număr covârşitor de 
susţinători în întreaga lumea musulmană.

Este ştiut faptul că fiecare popor va 
scrie istoria din propria-i perspectivă, o 
doză de subiectivism fiind inerentă. În 
cazul lui Palmer însă, subiectivismul este 
unul mai puţin subtil- cartea însăşi este 
dedicată lui Robert Dean Stethem, militar 
în marina americană, ucis de terorişti 
islamişti. Pe parcursul cărţii se desprinde 
imaginea Americii de „garant de ultimă 
instanţă”, o ţară al cărei fundament nu îl 
constituie religia, ci raţiunea. Autorul îl 
citează pe istoricul american, câştigător al 
premiului Pulitzer- Walter A. McDougall 
cu a sa Freedom Just Around the Corner 
[Libertatea e chiar după colţ], care îşi 
defineşte patria drept: „cea mai puternică, 
mai bogată şi mai creativă civilizaţie 
de pe pământ, mai mult, o civilizaţie 
care influenţează traiectoriile celorlalte 
civilizaţii prin simplul fapt al existenţei 
sale”. Michael A. Palmer, subliniază faptul 

că „mulţi ar putea să respingă asemenea 
sentimente de «triumfalism», însă aceasta 
nu schimbă datele istoriei”.

Autorul începe prin a face o comparaţie 
între China şi lumea islamică, ambele 
afectate de colonialism şi imperialism, 
reacţiile lor fiind însă diametral opuse- 
China a cunoscut o explozie economică, 
câtă vreme lumea islamică s-a orientat 
spre fundamentalism, respingând 
modernitatea, care ar duce inevitabil la 
secularizare. Autorul este de părere că 
reacţia ostilă faţă de modernitate rezidă 
în învăţămintele coranice stricte: „Mai 
degrabă modernitatea va fi islamizată, 
decât Islamul modernizat”. 

Titlul primului capitolul al cărţii este 
menit să şocheze un cititor nefamiliarizat 
cu religia islamică, şi să sporească şi mai 
mult prejudecăţile faţă de această religie, 
care au atins apogeul după evenimentele 
din 11 Septembrie 2001- „Ucideţi-i pe cei 
ce se închină la idoli oriunde îi găsiţi”. 
Citatul este preluat din Coran [9:5]. 

Adesea însă, s-a atras atenţia asupra 
faptului că acest pasaj face trimitere 
la unele anterioare, făcând referire la 
„necredincioşii” care au încălcat trata-
tele de pace ce operau între aceştia şi 
musulmani, atacând primii musulmanii. 
Fragmente ulterioare fac şi mai clar acest 
aspect, Coranul sfătuind credincioşii să 
lupte împotriva „acelora care se închină 
la idoli” unindu-şi forţele, la fel cum o fac 
la rândul lor aceştia, Allah1 fiind de partea 
celor care sunt drepţi [9:36], sugerând astfel, 
în mod clar, o acţiune de legitimă apărare.

Tot astfel, sensul termenului de Jihâd, 
vehiculat adesea pe parcursul cărţii, 
nu este echivalent cu acela de război, 
sugerând în acelaşi timp permanenta 
încercare de a respecta poruncile lui 
Dumnezeu, desemnând pentru majoritatea 
musulmanilor lupta cu ei înşişi.

1 Termenul însuşi de Allah nu reprezintă 
altceva decât o traducere a cuvântului 
Dumnezeu, cuvânt utilizat de altfel în 
chiar Biblia arabă.
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Deşi autorul subliniază ab initio că 
scopul său nu este acela de a-i pune 
laolaltă pe islamişti cu musulmanii 
nemilitanţi, Palmer atrage cu toate acestea 
atenţia că până la proba contrarie, orice 
musulman este adeptul unei religii care 
legitimează violenţa şi îi dă dreptul de 
a acţiona de o manieră agresivă faţă de 
„necredincioşi”. Afirmaţia profesorului 
american apare astfel ca o reiterare a 
celebrului discurs aparţinând lui Ernest 
Renan la Collège de France în 1862, aspru 
criticat în epoca actuală, conform căruia: 
„Islamul reprezintă negarea completă a 
Europei; Islamul reprezintă fanatism [... ]
dispreţul faţă de ştiinţă, suprimarea 
societăţii civile”. Islamul, sublinia Renan, 
reprezintă plafonarea gândirii şi respin-
gerea oricărei idei inovatoare, pentru 
a ajunge la tautologia: Dumnezeu este 
Dumnezeu. Viitorul, conchidea Renan, 
aparţine Europei şi doar Europei. Michael 
A. Palmer, deşi nu lansează o atare 
afirmaţie expressis verbis, sugerează că 
viitorul aparţine Americii. Departe de a 
privi fundamentalismul drept o turnură 
de la adevăratul Islam, Palmer stăruie 
asupra faptului că fundamentalismul ţine 
de esenţa acestei religii, iar Osama bin 
Laden este corespondentul reformaţilor 
care în trecut au luptat pentru a aduce 
creştinismul la forma sa pură. 

Pe parcursul cărţii, autorul critică 
absolutismul religios în general, făcând 
referire la „perspectiva îngustă” a evreilor, 
dar şi la abuzurile Creştinismului (efectul 
devastator al Cruciadelor soldat „uneori,[cu] 
masacre oribile împotriva musulmanilor şi 
evreilor”), sugerând totuşi că flexibilitatea 
acestuia din urmă – „Daţi cezarului ce 
sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele 
ce sunt ale lui Dumnezeu”[Matei 22:15-22], 

face din acesta religia care se pliază cel 
mai bine necesităţilor omului modern. 
Palmer atrage atenţia asupra faptului 
că abandonarea fanatismului religios 
constituie cheia succesului şi a dezvoltării 
omenirii: „Americanii, în calitate de 
copii ai Iluminismului, au căutat sursa 
propriilor legi nu într-un text relevat, 

ci în redactarea lui Jefferson, în «Legile 
Naturii şi ale Dumnezeului Naturii», care 
sunt dezvăluite prin aplicarea ştiinţei şi a 
raţiunii”.

Autorul nu neagă rolul esenţial pe 
care cărturarii musulmanii l-au avut 
în trecut, sistemul lor de guvernare 
incluzând chiar un tratament mai puţin 
discriminator al persoanelor decât cel din 
Europa acelor vremuri. Mai mult, aceştia, 
observă autorul, au introdus „algebra”, au 
întemeiat primele universităţi şi centre 
educaţionale, traducând numeroase cărţi 
în arabă, cuprinzând idei revoluţionare în 
economie, formulate abia peste patru secole 
de către Adam Smith, administrându-
şi mai bine oraşele. Mulţumită arabilor, 
subliniază Palmer, occidentalii şi-au 
descoperit propriile origini clasice şi 
numeroase îmbunătăţiri aduse acestora 
de lumea islamică timpurie. Cu toate 
acestea, respingerea iniţială a tiparului, 
nesepararea Bisericii de Stat şi tratamentul 
discriminator faţă de populaţia dhimmi, au 
contribuit la declinul lumii islamice.

Dacă imaginea Americii pe parcursul 
cărţii este aceea de model pentru celelalte 
state, o navă care se clatină, dar nu se 
scufunda2, Palmer se dovedeşte a fi 
neaşteptat de obiectiv la finalul cărţii, 
opunându-se totodată „americanismului”, 
produsul civilizaţiei occidentale. Autorul 
dă exemplul „Războaielor indiene”, în 
care americanii s-au lăsat purtaţi de val, 
au adoptat tactici incorecte şi au renunţat 
la „regulile occidentale ale războiului”, 
conflictul confundându-se cu o campanie 
de genocid.

Autorul avertizează asupra lipsei de 
fair play din partea Occidentului- câtă 
vreme lumea islamică şi-a pus de la 
început cărţile pe masă, Occidentul nu a 
făcut acest lucru, pe măsură ce conflictele 

2 Metafora la care am apelat nu este una 
întâmplătoare, întucât cartea abundă în 
descrieri ale confruntărilor purtate pe 
mare, Michael Palmer fiind, după cum 
spuneam, şi professor de studii maritime.
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continuă fiind posibil ca acesta „să renunţe 
la restricţiile autoimpuse şi să adopte un 
răspuns tot mai brutal”.

Singurul mod de a evita un astfel de 
scenariu apocaliptic constă, conform lui 
Palmer, în a pune capăt cât mai repede 
războiului împotriva jihadiştilor, fără a 
indica totuşi cum acest lucru ar fi posibil 
de transpus în realitate. Autorul subliniază 
doar că pentru aceasta este necesar ca 
Occidentul să fie unit, criticând aspru 
Germania pentru eliberarea teroristului 
Hezbollah care l-a ucis pe tânărul căruia 
îi este dedicată cartea , în schimbul unuia 
dintre cetăţenii săi capturat în Irak, 
sugerând că o astfel de atitudine vine în 
continuarea modului de gândire care a 
dat naştere unuia cintre cele mai terifiante 
episoade ale istoriei omenirii- nazismul.

Conform lui Palmer, decăderea 
lumii islamice nu a fost provocată de 
„americanism”, ci de incompatibilitatea 

Islamului cu lumea modernă. Tot astfel, 
America nu este în măsură să pună capăt 
„Islamismului”, continuarea acestui război 
fiind contraindicată şi putând duce la 
consecinţe neaşteptate, tragice.

Adina Nicoleta Gavrilă3*

3 *Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea 

profesională în sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.5. 
Programe doctorale şi postdoctorale în 
sprijinul cercetării
Contract nr: POSDRU/88/1.5/S/60185: 

„STUDII DOCTORALE INOVATIVE 
ÎNTR-O SOCIETATE BAZATĂ PE 
CUNOAŞTERE”

Michel Foucault, Securitate, Teritoriu, 
Populaţie, Ed. Ideea Design & Print, Cluj, 
2009

E dificil să prezinţi, să recenzezi o 
carte scrisă de Foucault când prezenţa sa 
în mediul intelectual este copleşitoare. S-a 
scris mult despre el, despre lucrările sale. 
Sunt la modă în spaţiul cultural-ştiinţific 
românesc - o anectotă spune că mai târziu 
sau mai devreme, în cadrul conversaţiilor, 
toţi umaniştii ajung la Foucault - deşi se 
pare că în occident e considerat „depăşit”. 
Suntem tot în urmă? Poate! Nu sunt eu în 
stare să cuantific decalajele, însă consider 
că majoritatea lucrărilor sale sunt încă 
necesare cititorului român, indiferent 
de specializarea sa. Reprezintă o etapă 
ce trebuie parcursă în maturizarea unui 
mediu cultural-ştiinţific. 

Cartea de faţă reuneşte o serie de 
cursuri ţinute la Collège de France în anii 

1977-1978, apărute în volum în 2004 la 
editura Seuil/Gallimard în Franţa, iar la 
noi în 2009 în cadrul Colecţiei Panopticon 
a editurii clujene Ideea. Pe parcursul 
celor 13 cursuri autorul pune sub lupă 
mecanismele puterii, a „bio-puterii” după 
cum a numit-o, demers ce se continuă 
într-un curs ulterior Naşterea biopoliticii 
(1979), apărut de asemenea în volum. 
Definind bioputerea ca modul în care, 
începând cu secolul al XVIII-lea, societăţile 
moderne apusene au reconsiderat faptul 
biologic esenţial că fiinţa umană constituie 
o specie umană, autorul începe prin 
analizarea mecanismelor disciplinare şi a 
dispozitivelor de securitate, oferind o serie 
de exemple în acest sens.

În viziunea sa, un act esenţial în 
evoluţia „puterii” de-a lungul timpului îl 
constituie transformarea ideii de guvernare 
în epoca modernă, mai precis în secolele 
XVII-XVIII, prin apariţia „raţiunii de 
stat”. Se trece de la tradiţia medievală şi 

***
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renascentistă în care o bună guvernare, 
un regat bine guvernat, ordonat, era cel 
care făcea parte dintr-o ordine a lumii, 
înscris în marele cadru cosmo-teologic, 
având ca principii virtuţiile tradiţionale: 
înţelepciune, justiţie, respect al legilor 
divine etc.); la o „artă de a guverna” cu o 
raţionalitate ce presupune propriile sale 
principii. „Raţiunea de stat” reprezintă 
noua paradigmă după care Principele 
trebuie să-şi exercite suveranitatea 
guvernând oamenii. Se iese dintr-o 
naturalitate (a cosmosului) spre a se intra 
în alta, cea specifică raporturilor dintre 
oameni: naturalitatea societăţii.

În acest amplu proces un rol fun-
damental îl are „emergenţa populaţiei”, 
trecerea de la conducerea supuşilor 
la guvernarea unei populaţii care are 
variabilele sale, instaurându-se în gândirea 
politică triunghiul Guvernare-Populaţie-
Economie politică. O serie de termeni şi 
de concepte îşi schimbă în epoca modernă 
conţinutul şi semnificaţia, analiza acestor 
transformări permiţând accesul în miezul 
prefacerilor specifice modernizării şi 
modernităţii.

Coborând pe firul ideii de guvernare 
a oamenilor, autorul analizează pe larg 
„puterea pastorală” care dobândeşte în 
creştinism, în cadrul Bisericii o importanţă 
aparte. După ce analizează diferite variante 
ale pastoraţiei în culturile precreştine, 
arătând prezenţa şi rolul important al 
pastoraţiei în cadrul lumii şi culturii 
orientale, şi absenţa din cultura greacă, 
sublinează specificitatea pastoratului 
creştin faţă de tradiţia orientală şi ebraică. 
Prezintă coordonatele pastoraţiei creştine 
şi principalele trăsături, privind patoraţia 
ca o artă de a guverna oamenii în vederea 
mântuirii. Metafora păstorului este 
cheia înţelegerii sacerdoţiului, puterea 
pastorală fiind o putere fundamental 
binefăcătoare, individualizantă, exercitată 
asupra unei multiplicităţi în mişcare 
(spre păşunile Raiului) şi se bazează pe 
o economie a meritelor şi greşelilor şi 
pe organizarea direcţiei de conştiinţă 
(importanţa conduitei). Un loc central 

în prezentarea pastoraţiei îl ocupă 
„paradoxul păstorului” care se referă la 
obligaţiile acestuia de a apăra turma de 
atacurile exterioare şi interioare (în sensul 
depistării unei eventuale oi smintite pe 
care să o izoleze, îndepărteze, pentru 
a nu periclita mântuirea celorlalţi) şi în 
acelaşi timp datoria de a căuta şi aduce 
înapoi oaia rătăcită. Pastoraţia apare astfel 
ca o putere absolut nouă care marchează 
profund apariţia tipurilor specifice de 
individualizare.

Perioada Reformei şi Contra-reformei 
religioase este privită ca o criză a 
pastoratului, o epocă a revoltelor de 
conduită, a nesupunerilor şi dizidenţelor. 
Pe acest fond apar două fenomene majore: 
intensificarea pastoratului religios şi 
„demultiplicarea chestiunii conduitei, 
pe planul privat şi public”. Sciziunea 
religioasă, apariţia raţiunii de stat şi 
reorganizarea raporturilor Biserică-Stat-
Populaţie, după războaiele religioase 
şi consolidarea bisericilor protestante, 
conduc spre epoca guvernamentalităţii. 
Astfel triunghiul suveranitate – disciplină 
- gestionare guvernamentală (a cărei 
principală ţintă este populaţia şi ale cărei 
mecanisme esenţiale sunt dispozitivele 
de securitate) care apare în noul context, 
arată că populaţia începe să apară ca un 
dat, ca un câmp de intervenţie, un scop al 
tehnicilor de guvernare. 

Emergenţa raţiunii de stat marchează 
sfârşitul Imperiului roman, Tratatul de 
la Westphalia fiind văzut ca marcând 
trecerea înspre un nou raport între state 
care are la bază concurenţa şi vizează 
echilibrul. Ideea de echilibru, pornind 
de la forţă, ca nou element al raţiunii 
politice, are trei instrumente care se 
impun ca un prim ansamblu caracteristic 
noii arte de a guverna: Războiul, 
Diplomaţia şi Instaurarea unui dispozitiv 
militar permanent. Următorul ansamblu 
caracteristic guvernării fundamentate 
pe raţiunea de stat este Poliţia, autorul 
prezentând evoluţia termenului şi a 
dispozitivului pe parcursul a aproape două 
cursuri.
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Pătrunzând în miezul schimbărilor ce 
marchează politica modernă şi arta de a 
guverna societatea şi populaţia, Michel 
Foucault oferă pe parcursul acestor 
cursuri atât un model de lucru, de analiză, 
cât şi numeroase direcţii de cercetare. 
Concentrând numeroase referinţe biblio-
grafice, argumente spre susţinerea 
afirmaţiilor şi analize rafinate ale unor 
structuri şi evenimente, cartea de faţă 
propune o serie de premise pentru câteva 

cercetări vaste şi extrem de provocatoare. 
Dezvăluind mecanismele puterii şi 
subtilitatea unor lente transformări, 
oferă o perspectivă asupra culiselor 
economiei politice şi avertizează asupra 
posibilelor abuzuri. Văzând în politicile 
de disciplinare şi manipulare tendinţe 
fireşti ale puterii, autorul pune în gardă 
societatea civilă în privinţa mecanismelor 
şi a direcţiilor care duc spre derapaje.

Valer Simion Cosma

Mircea Mihăieş, „Despre doliu. Un an din 
viaţa lui Leon W.”, Ed. Polirom, Iaşi, 2009.

O carte, umbra unei alte cărţi

O carte nu poate fi umbra unei alte 
cărţi, nu are cum să trăiască în umbra 
alteia. La un moment dat, umbra se 
desprinde şi capătă propria identitate. 
Este şi cazul studiului despre doliu, 
croit după ţesătura cărţii „Kaddish” a 
lui Leon Wieseltier. Dacă la începutul 
lecturii, cititorul poate fi descumpănit, 
neştiind în ce tipar să încadreze ţesătura 
croitorului original, cu timpul, cartea lui 
Mihăieş capătă autonomie. Avem de-a 
face cu pagini de critică literară, o analiză 
a scriiturii lui Leon Wieseltier, a vieţii 
acestuia, a lecturilor lui, o „psihanalizare” 
a cazului unui îndoliat, o critică a societăţii 
contemporane, un conspect al lecturilor 
despre moarte şi doliu, un exerciţiu de 
critificţiune. 

Se pune pe bună dreptate problema 
dacă „Despre doliu” poate fi citit fără a 
parcurge şi „Kaddish”, aşa cum nu poţi 
citi critică literară despre un roman, fără 
să fi lecturat romanul în cauză. Cartea lui 
Mihăieş îşi are propriul destin, fără să mai 
depindă de „Kaddish”. În lumea romanului 
„Harun şi marea de poveşti” a lui Salman 
Rushdie, se întâmplă ceva asemănător, 
umbrele unor indivizi se despart de 

stăpânii lor, urmate propria voinţă, încep 
să trăiească o altă viaţă.

Construită din fragmente, cartea 
favorizează microlectura, o practică 
mondenă în spaţiul francez. Close 
reading-ul oferă libertatea publicului 
de a citi „pe sărite” şi are avantajul de 
a ne facilita apropierea de text, privirea 
sub lupă, ignorând contextul (în cazul 
nostru, ne permite luxul de a nu citi 
„Kaddish”). Opţiunea autorului pentru 
un text fragmentar poate să vină din 
contaminarea unei specii literare pe 
care M. Mihăieş a studiat-o în două din 
cărţile sale. Jurnalul intim, subiect tratat 
în „De veghe în oglindă” şi „Cărţile crude. 
Jurnalul intim şi sinuciderea”, pare să-şi fi 
pus amprenta asupra scriiturii autorului. 
Jurnalul şi moartea sunt două teme care îl 
preocupă pe autor, regăsindu-se şi la Leon 
Wieseltier. „Kaddish” este jurnalul unui 
evreu timp de un an, perioada de doliu 
după moartea tatălui său, moment ce îl 
apropie de religie, de noi lecturi (despre 
kaddish şi moarte), stârneşte introspecţii 
şi meditaţii. Cartea lui M. Mihăieş devine, 
la rândul ei, un spaţiu al reflecţiilor 
despre moarte, doliu, tradiţie, memorie, 
timp, problemele omului contemporan, 
un spaţiu al întrebărilor neîntrerupte. 
Fragmentaritatea textului permite tematici 
din cele mai diverse: de la probleme de 
traducere ale cărţii lui Leon Wieseltier, o 
istorie a interpretării kaddishului (de unde 

***
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putem extrage şi o bibliografie generoasă 
asupra temei, spre exemplu, la p. 200, la p. 
211), la frământări asupra despiritualizării 
şi secularizării lumii de astăzi (p. 214), la 
alimentaţia omului postmdern (p. 82), 
la discriminarea femeilor care nu pot 
întreţine ritualul doliului (p. 204). 

Cartea lui M Mihăieş are o puternică 
dimensiune etică şi reflexivă. „Rugăciunea 
e o oglindă etică” (p. 130), ni se spune la 
un moment dat. Cititorul poate să observe 
irizările din text ale unei rugăciuni 
interogative, meditative. De aceea, „Despre 
doliu” este o carte cu impact, care îşi 
solicită cititorul. Actul lecturii trebuie 
continuat de fiecare din noi, în fiecare 
din noi.

Dacă subiectele abordate sunt din cele 
mai diferite, migrând de la o meditaţie 
la alta, partea finală are un caracter 
sintetizator, obiectivizat. Putem citi, astfel, 
şi un manual de întrebuinţare a doliului, a 
vieţii noastre după moartea altuia. Opiniile 
personale, stilul confesiv, remarcile 
vehemente, criticile punctuale ne conduc 
prin diverse abordări ale doliului, de la 
analiza psihanalitică a doliului pe care 
autorul o respinge, citând din Freud, 
Ricoeur, J. Kristeva, la imagini ale morţii 
de astăzi. Mare parte a cărţii se desfăşoară 
după scenariul următor: preluarea unui 
citat din cartea lui Leon W., urmat de 
un comentariu al scriiturii şi temei, apoi 
câteva momente reflexive pe care cititorul 
are datoria de a le continua. Există, desigur, 
numeroase cazuri în care fragmentele scapă 
de sub acest tipar şi alunecă în probleme 
tabu: spre exemplu, cât de mult se poate 
face un compromis pentru a adapta tradiţia 

kaddishului. De multe ori, vocea lui Leon 
W. se suprapune cu cea a lui M. Mihăieş. 
Este şi cazul exemplului de mai sus - se 
acceptă participarea femeilor la ritual, 
nu pot fi refuzate. Şi ele au dreptul să fie 
îndurerate. 

„Despre doliu” este o carte cu mai 
multe feţe, proteică. Poate fi citită şi ca un 
roman, odată cu fragmentele de ficţiune. 
Textul în care M. Mihăieş îşi imaginează 
călătoria mamei lui Leon W. în Timişoara 
anului 1939 (călătorie pe care mama 
acestuia chiar a făcut-o) poate fi privit sub 
lentila critificţiunii. „...Le charme d`un 
discours inventif et libre, qui se laisse 
ocasionnellement inspiré par une lecture. 
De ce discours sans attaches, disons 
qu`il tend à devenir lui-même littérature, 
l`object dont il parle ne comptant plus 
qu`à titre de prétexte, ou de citatin 
incident.” („Faire de l`histoire” II, sous la 
direction de J. Le Goff et de Pierre Nora, 
Éd. Gallimard, Paris, 1974, p. 230-231). 
Discursul se desprinde de dimensiunea 
critică şi intră în literatură. Jocul, oscilaţia 
dintre realitate şi ficţiune, inserările unor 
pasaje literaturizate devin un specific al 
scriiturii lui M. Mihăieş.

11 iunie 2010. „Despre doliu” primeşte 
Premiul pentru Critică şi Istorie Literară, 
din partea Uniunii Scriitorilor pe anul 
2009. Cartea atrage atenţia prin tematică 
(moartea şi doliul sunt subiecte care incită 
mereu), o scriitură de profunzime, prin 
abordarea nouă pe care o propune o carte 
despre altă carte.

Ioana Manta-Cosma




