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Probleme de ecologie istorică

Relaţiile omului cu mediul natural nu mai reprezintă de multă vreme o 
problematică necunoscută şi neinvestigată de către istorici. Dimpotrivă, de vreo 
câteva decenii sensibilitatea contemporanilor noştri este foarte atentă la relaţiile 
omului cu mediul natural, la ecologie, la o alimentaţie sănătoasă, şi chiar la catastrofe 
şi epidemii, - evenimente care frapează chiar şi societăţile industrializate de astăzi 
şi care au grave consecinţe în sensibilitatea contemporanilor noştri.

Fenomenele extreme, încălzirea globală, cutremure de pământ, inundaţii 
catastrofale, eryupţii vulcanice etc., provoacă mari dificultăţi chiar şi unor societăţi 
bine dotate tehnic. Este cu atât mai complicată situaţia societăţilor tradiţionale în 
care dotarea tehnică era deficitară, iar mijloacele pe care societatea şi indivizii le 
aveau la dispoziţie erau precare şi ineficiente.

Aşadar, investigarea raporturilor societăţilor cu mediul natural, resprezintă un 
dosar deschis pentru cercetările intersisciplinare din teritoriul ştiinţelor de frontieră. 
Istoricul Emmanuel Le Roy Ladurie, un eminent specialist al istoriei climatului, 
elimina o perspectivă deterministă a climatului asupra dezvltării societăţii, dar 
remarca impactul climatului şi a altor factori de mediu, în stimularea sau în 
dereglarea evoluţiilor economice sociale, demografice sau psihologice din viaţa 
societăţilor.

Uneori, aş putea spune deseori, calamităţile naturale cele mai diverse – epidemii, 
inundaţii, cutremure, variaţii climatereice – au constituit momente de mare gravitate 
în evoluţia societăţilor. Acestea sunt puse cu asemenea ocazii în situaţii limită, 
aparent fără ieşire, care generează mutaţii la nivelul sensibilităţii şi mentalităţilor 
colective. 

Studiul comunităţilor umane în asemenea momente şi în asemenea circumstanţe 
oferă instrumente adecvate de a limpezi şi ameliora relaţiile omului cu mediul 
natural, înserarea lui într-o manieră mai prietenoasă şi mai precaută în mediul 
natural.

Numărul actual al Caietelor de antropologie istorică, prin grupajul tematic pe 
care-l oferă atât specialiştilor cât şi marelui public, nu face decât să propună lecturi 
noi şi înnoitoare unei problematici incitante din trecutul umanităţii. Prin studii 
de caz şi prin perspective metodologice moderne autorii doresc să participe la 
marea dezbatere amorsată pe toate meridianele istoriografice cu privire la nevoia 
reconstruirii unei noi sensibilităţi cu adevărat ecologice, cu privire la gestionarea 
mediului şi a resurselor sale, prin forţa împrejurărilor limitate şi deloc infinite.
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