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Jean Delumeau, În aşteptarea zorilor. Un 
creştinism pentru mâine, Iaşi, Polirom, 
2006

Exponent al celei de-a treia generaţii 
de istorici grupaţi în jurul reviste 
Annales, Jean Delumeau se angajează 
în direcţia socio-culturală pe care o 
ia istoriografia practicată alături de 
Emmanuel Le Roy-Ladourie, Phillipe 
Ariès şi Pierre Chaunu. Deschiderile 
orizontului tematic şi metodologic sunt 
alăturate unei abordări sistematice a 
istoriei şi în acelaşi timp uşor de receptat 
şi lecturat şi de amatorii de literatură. 

Jean Delumeau s-a remarcat printr-o 
activitate livrescă impresionantă reali-
zând, cu precădere, cercetări în sfera 
creştinismului şi Renaşterii. Dintre cele 
mai importante publicaţii se numără 
La Civilisation de la Renaissance 
(1967), Le Christianisme va-t-il mourir? 
(1977), La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe 
siècles) (1978), Le Péché et la peur: La 
culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe 
siècles) (1983), Une histoire du Paradis. I: 
Le Jardin des délices (1992), Une histoire 
du Paradis. II: Mille ans de bonheur 
(1995), Une histoire du Paradis. III: Que 
reste-t-il du Paradis (2000)

Autorul îşi prezintă apariţia acestui 
volum drept o continuare şi o prezentare 
mai elaborată şi actualizată la a ideilor 
deja exprimate în cadrul unei publicaţii 
anterioare, Ce que je crois, apărută în 
anul 1985. După cum istoricul francez 
precizează în partea introductivă a 
cărţii, lucrarea are o finalitate precisă, 
iar argumentele discursului se axează a 
releva „permanenta actualitate a misteru-
lui creştin, cât şi absoluta necesitate 
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de a-l face credibil în societatea secu-
larizată din zilele noastre”, Jean 
Delumeau afirmând faptul că problema 
descreştinării apare ca un laitmotiv în 
majoritatea publicaţiilor sale, realitate 
care îl preocupă în mod acut încă din 
vremea studenţiei.

Având acest ţel exprimat concis, 
autorul ar putea părea drept un prozelit 
al vremurilor moderne ce încearcă tran-
smiterea unui mesaj aflat în contradicţie 
cu orizontul de aşteptare şi cu metodele 
ştiinţifice difuzate de dicteul ştiinţific 
actual. Autorul face parte din puţinele 
de voci care se angajează la o critică 
savantă a fenomenului secularizării, 
care, după opinia sa a cunoascut o ac-
centuare dramatică la începutul celui de-
al treilea mileniu, reper temporal care 
are un rol central în această lucrare.

Discursul acestei cărţi se extinde pe 
parcursul a XI capitole, ce înglobează 
şase mari categorii tematice enunţate de 
autor în introducere. Dacă primele două 
prezintă contextul în care se situează 
creştinismul în perioada actuală, capito-
lele III şi IV lansează direct una din 
liniile de forţă ale lucrării realizând o 
critică la neopozitivismul actual, şi 
mai ales la tendinţa sa de a respinge 
transcendenţa în virtutea menţinerii 
unei direcţii considerate în mod ero-nat 
ştiinţifice. Capitolele V şi VI se anga-
jează în a prezenta viziunea proprie a 
autorului asupra creştinismului, acesta 
refuzând noţiunea de vină ereditară, 
expune problema răului şi a binelui 
într-o manieră filosofică, evidenţiind 
realitatea cotidiană a binelui ce cunoaşte 
o ocultare permanentă în mass-media şi 
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discursul actual. Adresare către auto-
rităţile creştine are loc în capitolele VII şi 
VIII, unde are loc o pledoarie favorabilă 
ecumenismului. Capitolul XIX este con-
sacrat dialogului interreligios, iar cele 
din urmă două capitole oferă prospecţii 
de viitor asupra creştinismului şi subli-
niază originalitatea şi caracterul actual 
al mesajului lui Iisus.

Continuând direcţia celor peste 250 
de titluri apărute între 1893 şi 1980 
care problematizează poziţia fragilă a 
învăţăturilor christice prin întrebarea 
„Va muri creştinismul?” Delumeau în-
cearcă să răspundă la această întrebare 
prin intermediul unor statistici, atât la 
nivel European, cât mai ales francez 
pentru a oferi o imagine de ansamblu a 
credibilităţii Bisericii romane la nivelul 
diferitor comunităţi şi pentru a obţine 
un relativ raport numeric cu privire la 
modul contemporan de a privi religia şi 
problemele conexe.

Un fenomen de actualitate consta-
tat de autor este acea încercare de 
„culturalizare” a religiei, de a o „aclima-
tiza” mediului secular, transfor-mând de 
pildă catolicismul într-un fel de tradiţie, 
sau o sensibilitate ce poate coexista cu 
succes alături de lipsa apartenenţei la o 
religie, cel puţin la nivel declarativ. O altă 
realitate surprinsă de istoric este locul tot 
mai important pe care îl ocupă credinţa 
ca religie în sine, ce nu se subordonează 
vreunei religii recunoscute, aceea pe 
care autorul o numeşte „credinţa fără 
apartenenţă (religioasă)”. Argumentele 
aduse de autor pentru a prezenta rapor-
tarea lumii actuale la creştinism au 
un caracter antitetic, dus aproape de 
paroxism, exemplificând cazuri în care 
creştinismul declarativ adus în planul 
realităţii se dezice de fundamentele sale 

teoretice, cum ar fi exemplul masacrului 
din Ruanda, sau cazul menţionat anterior 
al credinţei ce există fără un cadru 
instituţional, acel tip de creştinism care 
nu mai poate fi identificat cu Bisericile.

Luând în discuţie viitorul creşti-
nismului, Delumeau subliniează nece-
sitatea adaptării sale la civilizaţia con-
temporană definită de ştiinţă şi tehnică. 
Cu toate acestea, cei mai mulţi sunt 
convinşi că un imedit efect al ştiinţei 
a fost deposedarea lui Dumnezeu de 
creaţia sa deşi autorul consideră ca 
materialul informaţional pe care îl 
avem astăzi la dispoziţie poate fi utilizat 
cu scopul de a exalta perfecţiune şi 
complexitatea Creatorului. Optimismul 
său în legătură cu viitorul relaţiei dintre 
ştiinţă şi credinţă se lansează în ideea 
că aceste două paradigme trebuie să se 
îmbogăţească reciproc.

În legătură cu creaţia şi originea, 
invitaţia de a-l accepta pe Dumnezeu 
drept sursa şi originea creaţiei se reali-
zează pe baza imposibilităţii omeneşti de 
a percepe începutul absolut al universu-
lui. El observă unicitatea materiei din 
Univers care recurge la un număr limitat 
de elemente ce rezultă în nesfârşite 
combinaţii ingenioase şi spectaculoase. 
Acest lucru este posibil doar datorită 
unei finalităţi armonice, prestabilite 
care deşi e negată de fizicieni şi chimişti, 
fiziologul nu o va putea respinge. Un 
exemplu elocvent invocat este metamor-
fozarea embrionului în fiinţă umană care 
se face după un program clar.

În discursul său ce apăra imaginea 
creştinismului în cel de-al treilea mile-
niu, istoricul francez dezbate problema 
păcatului originar, oferind o interpretare 
cu iz ştiinţific iar demersul argumentaţiei 
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sale pare a ataca una din dogmele 
principale exprimate în Catehismul 
catolic. Istoricul francez pune în contrast 
idee vinovăţiei ereditare a Sfântului 
Augustin cu cea propovăduită de 
Teofil din Antiohia şi Irineu, doctrină 
transmisă de Biserică în jurul anului 
180, subliniind nuanţările pe care cei de 
pe urmă la fac în interpretarea acestei 
probleme. Pornind de la premisa că 
evangheliile nu fac timitere la acesta, 
explică doctrina conform căreia omul 
se naşte într-o lume în care păcatul e 
deja prezent, într-un mediu impregnat 
de păcat. Fiinţa umană nu apare ca fiind 
direct vinovată de neascultării primilor 
oameni ci aflată în ambianţa lumii deja 
degenerate şi sub incidenţa sa. El vede 
cartea Facerii o parabolă a viitorului, o 
machetă a creaţiei care se va definitiva 
atunci când omenirea, sub călăuzirea 
lui Dumnezeu va ajunge la starea de 
perfecţiune definitivă.

Istoria lui Iisus astăzi are un caracter 
în parte ştiinţific o dată cu descoperirea 
manuscriselor de la Nag Hammadi, în 
Egipt, Jean Delumeau invocă probe 
pentru a demonstra suprapunerea lui 
Hristos cu Mesia, făcând apel la diferitele 
viziuni legate de viaţa sa din evanghelii 
sau textele apocrife. Miracolele care 
gravitează în jurul naşterii şi vieţii lui 
Iisus sunt explicate prin însăşi definirea 
minunii drept un eveniment care se 
sustrage legilor repetărilor şi constituie 
o intervenţie a lui Dumnezeu, creând 
„un fel de paranteză supranaturală în 
funcţionarea obişnuită a legilor care 
guvernează universul”. Cu toate acestea, 
autorul propune o perspectivă ştiinţifică 
în lecturarea Noului Testament, subli-
niind valenţa simbolică a unor relatări.

Jean Delumeau prospectează viitorul 
şi anunţă un orizont favorabil datorită 
valorii speranţei creştine. El vede din 
creştinism o religie a viitorului însă 
care necesită o adaptare la o serie 
de realităţi fără precedent la nivel 
european. Datorită numărului cel mai 
mare de aderenţi, catolicismul este vazut 
responsabil pentru iniţierea demersului 
în favoarea unificării. Autorul susţine 
necesitatea unei veritabile descentra-
lizări a conducerii Bisericii romane 
pentru a favoriza o comunicare reală cu 
credincioşii săi şi totodată de a acorda o 
mai mare autonomie parohiilor locale, 
blamând accentul excesiv pus pe 
autoritatea pontificală şi centralizarea 
romană. Ecumenismul, văzut ca o împă-
care cu sine a creştinismului, nu repre-
zintă o uniformizare ci menţinerea per-
sonalităţii fiecărei Biserici în parte, iar 
realizarea sa trebuie sa aibă loc de pe 
poziţiile egale ale ficărei participante. 
Rolul papei în acest nou construct este 
imaginat de autor nu ca unul de episcop 
sau paroh al întregii lumi, ci de purtător 
de cuvânt şi garant al unităţii.

Autorul conştientizează apropirea 
viziunii sale de utopie, însă vede în 
acesta o motivaţie pentru a asigura un 
viitor favorabil creştinismului, pentru 
a-i păstra credibilitatea. Jean Delumeau 
duce mai departe ideea pacificării reli-
gioase, aceasta extinzându-se şi asupra 
tuturor marilor religii de pe continentele 
Asia, Africa şi în alte părţi, considerând 
că mesajul evanghelic nu ar trebui să 
excludă experienţele religioase trăite în 
culturile acestor continente. Cu toate 
acestea mesajul său dă dovadă de o 
inconsistenţă în acest sens. În primul 
rând, deşi poziţionează la egalitate cele-
lalte religii faţă de creştinism, el susţine 
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că salvarea oamenilor este realizează 
doar prin Hristos, încercând să-şi 
justifice afirmaţia prin plasarea tuturor 
religiilor în cadrul unui plan divin local. 
Abordarea sa este una prea abstractă, el 
aducând în discuţie la modul concret, 
alături de creştinism doar iudaismul, 
islamul, budismul şi hinduismul. 
Dorinţa sa clar exprimată în favoarea 
pacificării religioase este atât de mare 
încât ajunge să treacă cu vederea anumite 
incongruenţe la nivel argumentativ, mai 
ales atunci când aplică un filtru creştin 
viziunii sale asupra spiritualităţii la 
nivel global.

În timp ce creştinismul cunoaşte 
revigorarea prin aportul cultelor evan-
ghelice şi harismatice acesta ar trebui 
să realizeze şi o conciliere cu ştiinţa, 

în deosebi cu medicina şi genetica 
în momentul în care se vorbeşte de 
probleme de ordin etic, situaţii care, în 
opinia lui Jean Delumeau, ar trebui să 
invoce dreptul conştiinţei individuale 
proclamate de creştinism şi libertate în 
luarea deciziilor.

Încercând să găsească un loc pentru 
creştinism în viitor, istoricul şi sociologul 
francez, pledează în această lucrare 
pentru originalitatea mesajului lui 
Hristos şi permanenţa învăţăturilor sale, 
acestea fiind văzute drept catalizator 
al identităţii europene şi mai ales al 
celei care tinde tot mai mult spre scara 
planetară. Demnitatea umană, libertatea 
şi dragostea apar ca valori fundamentale 
ale civilizaţiei umane şi care dau cu 
adevărat sens existenţei.

Ligia Baboş

***

Alun Munslow, Deconstructing history, 
second edition, Routlege, London and 
New York, 2006, 257 p

Publicată întâia oară în 1997 şi 
republicată în 2006, Deconstructing 
history rămâne o carte care pune multe 
întrebări în legătură cu cercetarea şi 
scrisul istoric şi care caută să tranşeze 
prin câteva afirmaţii solid argumentate 
situaţia „ştiinţei istoriei” în contextul 
postmodernităţii. Profesor de Istorie 
şi Teoria Istoriei la Universitatea din 
Chichester, colaborator al istoricului 
Keith Jenkins şi editor UK al Rethinking 
History: The Journal of Theory and 
Practice, Alun Munslow este un spe-
cialist prea puţin cunoscut pe malurile 
Someşului.

Cartea de faţă propune un tur de 
forţă al marilor mutaţii şi crize în istori-

ografia occidentală din ultimele decenii, 
precum şi o analiză a curentelor care 
se confruntă în planul disputelor teo-
retice contemporane. Structurată pe 
nouă părţi/capitole, lucrarea de faţă e 
prezentată de autor ca fiind rezultatul 
unei perioade prelungite de meditaţie 
asupra modurilor în care se poate scrie 
istoria. Problema centrală a lucrării este 
analizarea modului în care conţinutul 
trecutului este influenţat de forma 
prezentării, cum poate fi recuperat şi 
reprezentat conţinutul trecutului prin 
formele narativităţii. In acest sens 
autorul foloseşte patru întrebări cheie 
despre epistemologie, evidenţă, teorie 
socială şi narativitate, întrebări care vor 
constitui scheletul câtorva capitole. 

Condiţia post-modernă a scrisului 
istoric constituie premisa de la care 
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autorul purcede spre analizarea şi 
propunerea unei soluţii în privinţa 
dezbaterii care a animat în ultimele 
decenii istoriografia occidentală, în 
special teoreticienii şi filosofii istoriei. 
Două mari nume sunt prezentate ca 
răspunzătoare pentru subminarea 
ideii de obiectivitate şi adevăr istoric: 
Michel Foucault şi Hayden White, 
demersurile lor fiind continuate de 
alţi specialişti dintre care influenţa 
istoricului olandez Franklin Rudolf 
Ankersmit se remarcă de departe. 
Scrisul istoric şi posibilitatea de a reda, 
a recupera trecutul, intră într-o amplă 
criză ce pare să condamne disciplina 
istorică la pierderea statutului de ştiinţă. 
Modul în care limbajul şi narativitatea 
condiţionează reprezentarea trecutului, 
sublinierea legăturilor cu literatura şi 
rolul autorului, de conferitor de sens şi 
coerenţă «poveştii despre trecut», sunt 
câteva dintre temele pe care autorul le 
analizează, căutând, fără patetisme sau 
aere mesianice, să repună istoria pe nişte 
fundamente solide, cât se poate de reale, 
acceptând critica deconstructivistă a 
ultimelor decenii şi contextul postmo-
dernist caracterizat de relativism.

În primele două capitole autorul 
conturează cadrul general al dezbaterii 
pe care urmează să o analizeze şi face o 
trecere în revistă a teoriilor şi criticilor 
istorice din ultimul secol scoţând în 
relief momente şi direcţii majore precum: 
Şcoala Analelor, Structuralismul-Post-
structuralismul, turnura lingvistică din 
anii ’60-’70 şi Istoria Culturală, văzută 
ca una dintre cele mai actuale direcţii, 
care asumă în bună-măsură criticile şi 
contextul actual. Titlul celui de-al doile 
capitol «The Past in a Changing Present» 
pune în evidenţă condiţia contemporană 

a scrisului istoric, subliniind precaritate 
reperelor şi referinţelor care ar putea 
fundamenta reprezentarea trecutului. 
Reactualizarea continuă a trecutului, 
numeroasele versiuni cu pretenţii de 
explicaţie şi descriere ultimă a aceluiaş 
trecut şi relativizarea marilor teorii 
explicative, conturează un context şi 
o bază fragilă pentru orice pretenţie de 
Adevăr şi Istorie „aşa cum a fost”. Critica 
unor concepte precum: clasă, revoluţie, 
feudalism, create de către istorici pentru 
a proiecta sens şi coerenţă în naraţiunile 
oferite drept „Istorie”, scoate în evidenţă 
distanţa dintre conţinutul trecutului şi 
reprezentarea sa.

Sunt prezentate trei direcţii majore: 
Istoria ca Reconstrucţie, Istoria ca şi 
Construcţie şi Istoria ca Deconstrucţie, 
următoarele patru capitole analizând 
tezele şi criticile propuse de teoreticienii 
fiecărui curent, precum şi evoluţia 
acestora datorită contactului cu cele-
lalte. În cazul primelor două direcţii 
autorul surprinde câteva premise care 
fundamentează discursul istoric: în 
primul rând prezumţia existenţei unei 
metodologii obiective care permite 
discernerea şi reconstrucţia cu acurateţe 
şi independenţă a adevărului istoric; a 
doua este prezumţia că adevărul istoric 
poate fi distins de ficţiune şi judecăţile 
de valoare, istoria descoperind ceea ce 
chiar s-a întâmplat; că istoria posedă 
propria epistemologie, sursele jucând 
aici un rol fundamental; de aseme-nea 
prezumţia că narativitatea, ca mediu 
al reconstrucţiei trecutului, nu influ-
enţează/condiţionează demersul.

În descrierea şi analiza critică a 
diverselor direcţii autorul prezintă o 
serie de teoreticieni „moderaţi” care au 
asumat o parte din criticile venite dinspre 
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direcţia deconstructivistă, în special 
în privinţa condiţionărilor impuse de 
narativitatea şi limbaj – direcţie în care se 
plasează şi autorul - fără a renunţa la idea 
că trecutul poate fi redat prezentului, 
aşa cum a fost. Prezentarea direcţiei 
deconstructiviste include o serie de 
răspunsuri date criticilor venite dinspre 
cele două direcţii, plasând demersul 
istoric în contextual postmodern, ca 
o poveste despre un trecut, ce asumă 
subiectivitatea şi diversele condiţionări 
ale autorului, fără a considera că astfel 
istoria îşi pierde din valoare. Practice, 
asumarea acestei posturi diminuează 
efectul ideologizant prin relativizare şi 
prin refuzul viziunilor teleologice.

Penultimele două capitole se apleacă 
asupra celor doi mari teoreticieni: Michel 
Foucault şi Hayden White, prezentând 
şi analizând contribuţia acestora la 
evoluţia disciplinei. Ideea foucaldiană 
conform căreia nu există acces nemediat 
către cunoaşterea umană a realităţii şi a 
adevărului, datorită faptului că mediul 
lingvistic, condiţionat ideologic, filtrează 
experienţa umană. Analizând modul în 
care discursul ştiinţific interferează cu 
puterea, Foucault critică prezumţia de 
obiectivitate a autorului, surprinzând 
strânsa legătură dintre acesta şi mediul 
social şi cultural în care activează. 
Analiza bazelor discursurilor despre 
trecut şi ştiinţă poate releva modul 
în care cunoaşterea se construieşte 
ca un discurs al puterii ordonatoare, 
fundamentele cunoaşterii empirice fiind 
subminate.

Un rol central în evoluţia teoriei 
istorice şi în elaborarea lucrării lui 
Munslow îl joacă istoricul american 
Hayden White. Analiza lui White des-
pre modul în care istoricii descriu şi 

evaluează trecutul, ba chiar inventează 
trecutul, este probabil, cea mai radicală 
dezvoltare în metodologia istorică, din 
ultimii treizeci-patruzeci de ani. În 
viziunea acestuia, narativitatea nu este 
un vehicol neutru care poate transmite 
realitatea trecutului, fapt ce modifică 
semnificativ datele scrisului istoric. 
Propunând teoria formalistă a tropilor, 
istoria apare ca un proces continuu de 
rescriere intertextuală coordonat de către 
istoric, fiind, în primul rând, un act de 
creaţie literară. Dat fiind că interpretarea 
istorică rezidă în structura sa narativă, 
cunoaşterea istorică e generată de 
dezbaterile constante dintre diferitele 
naraţiuni-interpretări, mai mult decât 
de către urmele primare ale trecutului.

Argumentând în favoare direcţiei 
deconstructiviste, Alun Munslow con-
sideră că acceptarea criticilor şi a 
limitelor discursului istoric, nu face 
din disciplina istorică un simplu 
exerciţiu mental sau lingvistic, ci doar 
aboleşte anumite pretenţii imposibil 
de argumentat şi acceptat. Asumând 
contextual postmodernist şi limitele 
posibilităţii de a descrie trecutul, isto-
ria capătă un plus de onestitate şi de 
realism, trecutul neputând fi redat 
decât sub forma unor poveşti cât mai 
verosimile şi mai coerente, fără pretenţia 
de a fonda noi ordini şi fără a legitima 
diferite proiecte politice sau culturale. 
Ideea că adevărul poate fi redescoperit în 
urmele vizibile, este în opinia autorului, 
o concepţie specifică modernismului 
secolului al XIX-lea care nu mai are loc 
în scrisul istoric contemporan.

Provocând cititorul şi mai ales 
istoricul la o evaluare riguroasă a funda-
mentelor şi rostului istoriei, cartea de faţă 
reuşeşte să disloce o serie de argumente 
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tradiţionale „tari” şi să forţeze asumarea 
unei condiţii mai smerite a scriitorului de 
istorie, atoateştiutor şi atoateînţelegător. 
Construirea unor evenimente şi fapte 
istorice pornind de la diferite urme, 
mărturii şi discursuri despre trecut, 
articulate printr-o logică dătătoare de 
sens şi coerenţă proiectată de „făcătorul” 

de istorie, nu mai poate avea pretenţia 
de adevăr unic indiferent de proiectul 
pe care-l legitimează. Istoricul e dator 
să ofere o poveste, o versiune cât mai 
verosimilă a unui trecut – fragment de 
trecut – fără a mai avea mizele politice 
şi ideologice anterioare.

Valer Simion Cosma

Lucian Boia, Napoleon III cel neiubit, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.

Istoric al imaginarului, al ideilor, al 
miturilor si mitologiilor, Lucian Boia s-a 
preocupat cu mult succes şi de teoria 
istoriei, în orice caz de lucrări generale 
sau cel puţin inedite, astfel că Napoleon 
III cel neiubit este prima lucrare „mai 
cuminte”. Poate prea structurată, publi-
cată iniţial în Franţa, subiectul pare 
ales „la comandă” de editorii fran-
cezi. Cu toate acestea lucrarea este 
impregnată de stilul personal atractiv 
al istoricului, opusă rigidităţii cărţilor 
de istorie tradiţionale. Cu siguranţă îşi 
pune amprenta, exercitându-şi puternica 
personalitate istorică, asupra subiectului 
tratat, creând inevitabil propriul său 
Napoleon al III-lea, după cum recunoaşte 
în introducere: „în spatele oricărei recon-
stituiri se ascunde istoricul”1. Nu se teme 
să tragă concluzii, să lanseze verdicte, 
deloc tranşante după cum ne-a obişnuit, 
imprimând un caracter general ideilor 
sale. Chiar întrebarea lansată de Boia 
la începutul lucrării este universală, de 
actualitate, care i-a separat pe istoricii 
pozitivişti de reprezentanţii noului 
curent istoriografic: „[…]eroii istoriei. 

1 Lucian Boia, Napoleon III cel neiubit, Edit. 
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 8.

Să fie oare istoria dominată de acţiunea 
lor[…]sau dimpotrivă, marii oameni 
nu fac decât figuraţie, iar esenţialul se 
joacă la nivelul structurilor profunde şi 
prin acţiunea maselor[…].”2 Ne invită 
la lectură titrând „Napoleon III: drama 
unui om care a vrut cu orice preţ să facă 
realitate din visele sale.”3

În debutul lucrării, Lucian Boia 
descrie drama personajului istoric 
Napoleon III, a cărui imagine a oscilat 
nepermis de mult pe axa bine-rău. 
Cu toate că imaginea împăratului s-a 
ameliorat pe măsura trecerii timpului, 
istoricul afirmă că: „Ura, măcar, consi-
derabilă pe vremuri, s-a tocit între timp, 
evoluând spre o ostilitate mai puţin 
pătimaşă. Sentimentul cel mai curent e 
o totală indiferenţă.”4 Împăratul se află 
acum la periferia imaginarului istoric, 
în ciuda rolului notabil, de netăgăduit, 
în istoria Franţei, dar şi a Europei. Boia 
identifică cele două lucrări diametral 
opuse, lucrări în care Napoleon III este 
ori devorat de Victor Hugo în Napoleon 
le Petit, ori glorificat de osanalele aduse 
mai recent de Philippe Seguin în Louis-
Napoleon le Grand. 

2 Ibidem, p. 8.

3 Ibidem, p. 9.

4 Ibidem, p. 11.

***
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Inteligenţa împăratului, spune pro-
fesorul Boia, se ascute în funcţie de 
numărul de ani scurşi de la epoca 
acestuia, astfel că Ludovic Napoleon pare 
mai iscusit pentru istoricii contemporani. 
Generalizând, autorul descrie că „vedem 
mai bine de aproape, dar poate că, de 
departe, înţelegem mai bine. Deficitul de 
observaţie ar fi compensat de o privire 
mai detaşată, mai puţin convenţională 
şi lipsită de prejudecăţile secolului al 
XIX-lea.”5 În orice caz contradicţiile îl 
frapează pe autor, care încă de la început 
tinde să devină avocatul lui Napoleon 
III, în special în faţa atacurilor nemiloase 
ale contemporanilor împăratului, 
întrebându-se, pe bună dreptate Ce nu-i 
în regulă cu Napoleon III?! 

Scriitorii, spune Jean Tulard citat de 
autor, pot crea sau distruge personalităţi 
istorice, în acest mod „literatura l-a învins 
pe Napoleon III. Împotriva lui au scris 
Zola, Victor Hugo mai ales, dar şi Marx, 
până şi Dumas.”6 De acord doar parţial 
cu Tulard, Boia ne aduce la cunoştinţă 
că istoricii favorabili lui Napoleon III au 
fost retraşi, iar cei care l-au „demolat” au 
fost agresivi şi foarte citiţi în epocă. Cu 
toate acestea, altele sunt cauzele lipsei 
de popularitate a împăratului, întrucât 
oricât de mult nu l-au plăcut Hugo şi 
Zola, cei doi scriitori n-au făcut decât 
să urmeze curentul, adică, în termeni 
de marketing, au scris ceea ce publicul 
dorea să citească. Trebuie căutat mai 
adânc…

5 Ibidem, p. 16.

6 Jean Tulard, Une époque charniere de 
notre histoire, în Le Figaro Litteraire, 12 
octombrie 1995, p. 4, apud. Lucian Boia, 
Napoleon III cel neiubit, edit. Humanitas, 
Bucureşti, 2008, p. 17.

Aprofundând, Boia analizează anu-
mite declaraţii şi scrieri ale lui Napoleon 
III care demonstrează că, departe de a fi 
idiot (A. Thiers, J. Favre) sau confuz (de 
Tocqueville), se dovedea a fi mai lucid 
decât contemporanii săi. Adăugând că 
împăratul a avut parte de o mediatizare 
mai intensă decât Napoleon I, Ludovic-
Filip sau orice alt Bourbon, totuşi 
francezii nu l-au iubit, pentru că nu avea 
carismă, era absent, şovăielnic, nu ştia să 
comunice, era lipsit de forţă etc. Eugenia 
de Montijo, împărăteasa, era respectată, 
dar deloc plăcută. Multe neajunsuri 
remarcă Boia, care trage linie şi afirmă: 
„Există nedreptate în acest destin. Însă 
ataşamentul nu e la comandă. Şi, 
mai ales, nimeni nu se poate lupta cu 
destinul.”7

Ludovic Napoleon, prinţul preşedinte, 
îşi începe domnia neinspirat, printr-o 
lovitură de stat nedorită de o societate 
franceză ataşată valorilor specifice 
libertăţii şi democraţiei, ucigând a tânăra 
Republică Franceză. Într-o comparaţie 
cu unchiul său, Ludovic Napoleon iese 
şifonat, astfel că Lucian Boia observă 
pe bună dreptate că 18 Brumar a lui 
Napoleon a pus capăt unui regim 
violent, în schimb Ludovic Napoleon 
a pus capăt unui sistem statal aflat 
încă la început. Argumentul adeziunii 
majorităţii la proiectele împăratului nu 
conta foarte mult, întrucât aceasta era 
formată din ţărani, Parisul fiind cel care 
dădea tonul politicii franceze. Sedan, o 
înfrângere generată de mediocritate şi 
proastă organizare, contribuie cel mai 
mult la defăimarea lui Napoleon III. Prin 
acest eşec a reuşit să fragmenteze însuşi 

7 Lucian Boia, Napoleon III cel neiubit, Edit. 
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 29.
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corpul naţiunii prin pierderea Alsaciei 
şi Lorenei. În contrapondere, Waterloo 
este o înfrângere dramatică şi care nu a 
generat decât pierderi teritoriale câşti-
gate în prealabil de Napoleon Bonaparte. 
„Început puţin glorios, sfârşit absolut 
jalnic.”8, concluzionează Boia. 

Lipsa de coerenţă specifică lui 
Napoleon III si implicit a celui de-al Doilea 
Imperiu se regăseşte şi la personajele din 
cercul de putere al împăratului. Prinţul 
Napoleon, vărul lui Ludovic-Napoleon, 
era de stânga, împărăteasa era o catolică 
frenetică şi conservatoare, Morny, 
fratele vitreg, era lipsit de principii, 
iar Persigny, cel mai fervent susţinător 
al lui Napoleon III, era poate singurul 
bonapartist convins, dar el e nebun, după 
cum remarcă însuşi împăratul. În orice 
caz perioada Imperiului lui Napoleon III a 
fost o soluţie de compromis, acceptată dar 
nu dorită de societatea franceză. Ideologia 
imperiului se plasa, remarcă autorul, 
între conservatorismul Restauraţiei, 
liberalismul Monarhiei din iulie şi 
democraţia propovăduită de Revoluţie. 
Boia concluzionează că spiritul timpului 
ar fi cerut mai degrabă un regim liberal 
asemenea Monarhiei din iulie.

Tot în această primă parte întâlnim 
un discurs istoriografic bine redactat şi 
documentat, autorul trecând în revistă 
majoritatea scrierilor importante cu 
privire la Napoleon III şi cel de-al Doilea 
Imperiu. Remarcă lucrări în care opiniile 
pot varia drastic, de la condamnarea 
irevocabilă la reabilitarea totală, dar asta 
nu ne mai miră. Oricum „istoria, chiar şi 
cea mai scrupuloasă, nu se poate detaşa 
de ideologie”9, spune istoricul.

8 Ibidem, p. 22.

9 Ibidem, p. 29.

Demontează cu argumente politice, 
dar şi argumente care ţin de persona-
litatea împăratului, aberaţia anumitor 
istorici, în special americani dar nu 
numai, de a pune semnul egal între 
Napoleon III şi Hitler şi între cel de-al 
Doilea Imperiu şi fascism. Departe de a 
fi fascist, împăratul este acuzat de Boia 
pentru lipsa de democraţie, demonstrată 
prin numeroasele acţiuni plebiscitare 
iniţiate de acesta. Istoricul susţine că 
în acest mod se înăbuşă dezbaterea, iar 
liderul devine atotputernic. Idee mai 
veche a autorului, susţinută în lucrarea 
Mitul democraţiei.10 Chiar dacă după 2 
decembrie 1852 a fost restabilit votul 
universal(masculin), regimul era unul 
personalizat şi autoritar. Aminteşte 
despre neplăcerile create generalului-
preşedinte Ch. de Gaulle, generate din 
pricina comparaţiei anumitor contempo-
rani cu Napoleon III. Amândoi au fost 
adepţii democraţiei directe, deşi aveau 
personalităţi şi principii total diferite. 
Cea de-a V-a republică franceză, constată 
autorul, fondată de Charles de Gaulle, 
poate fi catalogată drept o republică 
monarhică sau o monarhie republicană, 
cu o forţă a executivului crescută.

Personalitatea, primele gesturi, 
modul de a gândi, de a face politică, sunt 
aprofundate de autor în ceea ce numeşte: 
Portretul unui prinţ. Un personaj care era 
conştient de greutatea numelui său: „[…]
aştept, cu resemnare dar cu încredere, 
fie să-mi trăiesc viaţa providenţială, 
fie să-mi cunosc sfârşitul fatal […]”11 

10 Lucian Boia, Mitul democraţiei, Edit. 
Humanitas, 2007.

11 Ludovic Napoleon către Hortense Cornu, 
19 septembrie 1945, Lettres de Napoleon 
III a Madame Cornu, publicate de Marcel 
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Declaraţie făcută în condiţiile vitrege 
ale detenţiei de la fortăreaţa din Ham. 
Închis pentru tentativa de a răsturna 
regimul, în 1840 la Boulogne, precedată 
de insurecţia de la Strasbourg din 1936. 
Îşi stabileşte excelent priorităţile, fiind 
convins de importanţa destinului său. 
Totul este ruinat în final de capacitatea 
organizatorică rudimentară. Cele două 
insurecţii ilustrează, spune Boia, modul 
în care nu trebuie organizat un complot. 

Împăratul suferă de indecizie cronică, 
uneori favorabilă politicii, alteori de-
zastruoasă. Boia laudă atitudinea pe 
care prinţul a afişat-o în perioada în 
care a fost preşedinte al Republicii. A 
ştiut să aştepte momentul magistral 
pentru lovitura finală dată republicii 
în 2 decembrie 1852. În acelaşi timp 
condamnă inerţia în care s-a aflat 
împăratul în 1866, atunci când nu a fost 
capabil să aleagă între Austria şi Prusia. 
Victoria prusacilor a detronat Franţa 
din funcţia de lider al continentului 
european şi a anticipat momentul 1870. 
Francezii nu-l vor ierta.

Fără să fie „nepotul unchiului său” 
ar fi rămas un ilustru anonim. Moment 
savuros al cărţii, Boia descrie semnele 
de întrebare legate de paternitatea 
împăratului. Mama acestuia, regina 
Hortense, era departe de a fi fidelă. 
Pentru a pipera mai puternic povestea, 
susţine că împăratul nici măcar nu se 
apropie de standardele temperamentale 
şi fizice ale familiei Bonaparte. Pro-
gramele politice erau fundamental 
diferite, pe lângă multe alte aspecte, 
pacea fiind scopul „civilului” Napoleon 

Emerit, vol. II, Paris, 1937, p. 201, apud. 
Lucian Boia, Napoleon III cel neiubit, edit. 
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 66.

III: „Unii, mai neîncrezători, îşi spun: 
Imperiul înseamnă război. Eu însă vă 
spun: Imperiul înseamnă pacea”.12 

Cosmopolit, a primit o educaţie pre-
ponderent germană. Italia i-a insuflat 
principiul naţionalităţilor, atât de pre-
zent în politica externă. Anglia l-a 
impresionat datorită principiilor econo-
mice şi sociale, inspirându-l în multe 
din proiectele sale. În detenţia de la 
Ham se va maturiza, va citi şi va scrie 
lucrări, care, deşi utopice, demonstrează 
avangardismul ideilor sale. Anticipează 
prevalenţa economicului şi socialului în 
societăţile ce vor urma, remarcă Lucian 
Boia. Deşi un orator slab, incapabil 
să argumenteze şi să contrazică, Boia 
îl consideră un personaj cultivat, 
un intelectual „în sensul esenţial al 
cuvântului, care priveşte mai puţin 
amploarea cunoştinţelor sau validitatea 
judecăţilor, cât un fel anume de a 
privi lumea.”13 Filosofia politică a 
prinţului era complexă şi, cum altfel 
decât contradictorie. Credea în acelaşi 
timp în dreptul popoarelor dar şi în 
cel al suveranilor! Saint-simonist care 
susţinea cu tărie capitalismul, credea că 
poate împăca democraţia şi autoritatea, 
ordinea şi libertatea, dirijismul şi în 
acelaşi timp liberalismul economic. Ce 
harababură! 

Visul lui Napoleon III. Influenţat de 
experienţa londoneză, împăratul inten-

12 Discursul de la Bordeaux, în La politique 
imperiale exposee par les discours et 
proclamations de l’Empereur Napoleon 
III, Paris, 1865, p. 154, apud. Lucian Boia, 
Napoleon III cel neiubit, Edit. Humanitas, 
Bucureşti, 2008, p. 76.

13 Lucian Boia, Napoleon III cel neiubit, Edit. 
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 88.
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ţiona ca pe măsură ce îşi va consolida 
tronul, să liberalizeze regimul, ceea ce 
s-a şi întâmplat. Atunci când privatul 
va deveni suficient de puternic, dorea 
o politică intervenţionistă foarte redusă. 
În orice caz, punea economicul pe prima 
treaptă a priorităţilor. Miza enorm pe 
dezvoltarea căilor de comunicaţie, 
revigorarea agriculturii prin defrişare 
şi mai târziu, atunci când concepţia 
împăratului se rafinase, spune Boia, a 
realizat importanţa enormă a mijloacelor 
de finanţare: băncile şi creditul. Dorea 
reconstrucţia Parisului, proiect pe care 
l-a dus la bun sfârşit. Chiar şi atunci, 
remarcă autorul, a fost acuzat că scopul 
ar fi fost doar facilitarea unor intervenţii 
ale armatei. Intenţia principală era alta: 
circulaţie, salubrizare, înfrumuseţare. 
Visa la o strânsă colaborare franco-
britanică pe care „doar interese secun-
dare sau rivalităţi meschine le-ar putea 
dezbina”.14

Naţiuni şi imperii la care se adaugă 
primatul Franţei, era în opinia autorului 
viziunea politicii externe a împăratului. 
O contradicţie totală. Împăratul înţelegea 
foarte bine, în schimb, conceptul de 
naţiune, drept dovadă stă una din 
primele definiţii ale acesteia pe care 
Lucian Boia o redă: „[…]naţionalităţile 
nu ţin doar de comunitatea de limbă şi 
similitudinea de rasă; ţin mai ales de 
configuraţia geografică şi de comunitatea 

14 „Response de l’Empereur a une adresse 
du lord-maire de la cite de Londres”, 
21 aprilie 1855, La politique imperiale 
exposee par les discours et proclamations 
de l’Empereur Napoleon III, Paris, 1865, 
p. 216, apud. Lucian Boia, Napoleon III 
cel neiubit, Edit. Humanitas, Bucureşti, 
2008, p. 100.

de idei care se naşte din amintiri istorice 
comune.”15, spunea Napoleon III. 

Pe plan european, împăratul dorea 
destrămarea alianţei consfinţite la Con-
gresul de la Viena din 1815. Vedea 
însă mai departe de Europa, visa la un 
imperiu colonial bazat pe principiile 
neocolonialismului, deplângea pierderea 
Louisianei şi a Canadei, îi invidia pe 
englezi şi dorea stoparea influenţei tot mai 
crescute a Statelor Unite. Ar fi preferat 
canalului Panama, un altul construit în 
Nicaragua. Napoleon III chiar a scris o 
lucrare pe această temă în care a prezentat 
binefacerile unui astfel de proiect. 
Unul dintre argumentele principale 
era că, astfel, ar fi blocat expansiunea 
SUA. Acelaşi motiv l-a invocat atunci 
când a început să „propovăduiască” 
importanţa geostrategică a Mexicului, 
la care se adaugă, desigur, creşterea 
influenţei Franţei în America Latină. Îl 
interesau în mod expres Mediterana şi 
America Latină, în acest sens profesorul 
bucureştean recunoaşte instrumentele 
pe care împăratul le dorea pentru 
implementarea proiectului: latinitatea 
şi catolicismul. Politica religioasă a lui 
Napoleon III presupunea şi o apropiere 
de lumea islamică. „Sunt, deopotrivă, 
împăratul arabilor şi al francezilor”16, 

15 Napoleon III către Emile Olivier, 7 
noiembrie 1869, în Emile Ollivier, 
L’Empire liberal, vol. 12, Paris, 1908, pp. 
146-147, apud. Lucian Boia, Napoleon III 
cel neiubit, Edit. Humanitas, Bucureşti, 
2008, p. 103.

16 „Lettre de l’Empereur au gouverneur de 
l’Algerie”, 6 februarie 1863, în La politique 
imperiale exposee par les discours et 
proclamations de l’Empereur Napoleon 
III, Paris, 1865, pp. 390-394, apud. 
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declara acesta la mijlocul cronologic 
al domniei. Nu dorea să cucerească, 
ci să civilizeze. Pentru punerea în 
practică a proiectului, împăratul a găsit 
un instrument în persoana lui Abd El 
Kader, lider algerian reţinut în 1847, pe 
care l-a eliberat în 1852. Câte proiecte, 
cât de diverse şi înainte de toate, cât de 
ambiţioase! Lucian Boia concluzionează: 
„un vis ce nu avea nici o şansă de a fi 
realizat integral”.17

În a doua parte a lucrării, Lucian 
Boia face bilanţul reuşitelor şi eşecurilor 
lui Napoleon III, în Franţa, Europa şi pe 
plan mondial. Ne atenţionează să nu 
cădem în capcana de a pune semnul egal 
între împărat şi cel de-al Doilea Imperiu. 
Trebuie să fim vigilenţi, întrucât sunt 
numeroase aspecte care pot interfera între 
decizia iniţială a liderului şi rezultatul 
final. Cercul intim al împăratului, factorii 
de decizie din administraţie, l-au susţinut 
uneori puţin, alteori deloc. Adăugăm şi 
lipsa de comunicare a lui Napoleon III. 
„De cele mai multe ori, a rămas singur 
în confruntarea lui cu Istoria.”18, afirmă 
Boia. 

Un Paris haussmannian sau un Paris a 
lui Napoleon III?! Soluţia se află la mijloc, 
spune Boia, arătând cu degetul înspre 
cei care au văzut în Haussmann singurul 
artizan al reconstrucţiei Parisului. 
Autorul înclină chiar să-i atribuie un 
rol mai important împăratului, care a 
avut ideea iniţială, iar, ce-i drept, „fără 
Napoleon III, Haussmann nici n-ar fi 

Lucian Boia, Napoleon III cel neiubit,
Edit. Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 114.

17 Lucian Boia, Napoleon III cel neiubit, Edit. 
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 117.

18 Ibidem, p. 118.

existat”.19 Modelul economic propus de 
împărat a funcţionat excelent şi a fost 
definit prin legătura strânsă între stat 
şi privat, între instituţiile financiar-
bancare şi economie. Boia găseşte un 
echivalent contemporan de succes al 
acestui model economic, China şi, până 
de curând, Chile sau Coreea de Sud. 

În timpul celui de-al Doilea Imperiu 
s-au construit aproape 15.000 de 
kilometri de cale ferată, reţeaua fiind 
mărită de şase ori faţă de lungimea 
acesteia în 1850. De apreciat! Canalul 
Suez, opera lui Ferdinand de Lesseps, 
nu ar fi fost brăzdat de nici o navă într-
un timp rezonabil, fără intervenţiile 
lui Napoleon III. S-a făcut un progres 
remarcabil şi în domeniul puterii 
maşinilor cu abur, a extracţiei de 
huilă, a siderurgiei, în plus autorul ne 
reaminteşte de, ceea ce el numeşte, 
lovitura de stat comercială, definită 
prin semnarea unui tratat de liber-
schimb cu Anglia. A impulsionat astfel 
concurenţa, implicit şi capitalismul. 
Cu toate acestea, la o analiză statistică 
mai atentă, creşterea economică din 
timpul celui de-al Doilea Imperiu nu 
a fost deloc spectaculoasă, ba chiar, 
în raport cu Monarhia din iulie, a fost 
mai redusă. Autorul învinuieşte pentru 
acest fapt, creşterea scăzută înregistrată 
de sectoarelor tradiţionale, consistente, 
ale economiei. Totodată laudă înnoirea 
mentalităţii economice şi sociale pe care 
măsurile le-au avut asupra societăţii 
franceze. Aminteşte construcţia de 
locuinţe sociale şi ameliorarea situaţiei 
muncitorilor.

Revenind la politică, istoricul bucu-
reştean condamnă lipsa de reacţie a 

19 Ibidem, p. 121.
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lui Napoleon III, atunci când anumite 
manifestări împotriva loviturii de stat 
au fost înăbuşite violent de guvern. 
Împăratul a pierdut astfel susţinerea 
aripii de stânga a eşichierului politic. 
După 1860 Napoleon III începe procesul 
de liberalizare a regimului. Senatul, 
Corpul legislativ sunt treptat învestite cu 
atribuţii, iar până la sfârşitul regimului 
pot chiar iniţia legi, la care se adaugă 
introducerea răspunderii ministeriale. 
Totuşi, alegerile legislative din 1869 
au dat o lovitură puternică regimului, 
spune Boia. Atunci opoziţia a câştigat 
fără drept de apel în Paris. Dar „Parisul 
conta mai mult decât toate satele Franţei 
la un loc”20, iar sfârşitul părea iminent. 
Liberalizarea s-a făcut în folosul tuturor 
categoriilor sociale, punctează Boia, 
datorită voinţei împăratului şi nu a 
presiunii populare. 

Politica externă i-a adus grave 
prejudicii de imagine lui Napoleon III. 
Primele momente decisive ale carierei 
de împărat s-au petrecut în Crimeea. 
Războiul „a fost nu atât o operaţiune 
antirusească, cât una probritanică”. 
Napoleon III dorea în primul rând 
să disperseze alianţa antifranceză 
consfinţită la Viena în 1815. A reuşit, 
dar costurile umane au fost ridicate. Boia 
concluzionează că efortul a fost aproape 
inutil, atâta vreme cât francezii au pierdut 
la Sedan. În orice caz, pe moment, Franţa 
a fost desemnată arbitrul Europei. 

„Napoleon III, împărat al francezilor 
şi mare prieten al românilor” scrie pe 
soclul unui bust al împăratului din 
capitală. Pe bună dreptate autorul 
studiului este supărat pe istoriografia 
franceză, care tratează cu superficialitate 

20 Ibidem, p. 139.

şi ignoranţă subiectul unirii Principatelor 
Dunărene şi rolul jucat de Napoleon III. 
Pentru asta simte nevoia să remedieze 
situaţia şi face o scurtă introducere în 
istoria modernă a României. În articol, 
Boia descrie pe larg jocurile de culise şi 
auspiciile favorabile românilor, pentru 
ca în final, după Unire, Napoleon III 
să-l susţină pe Carol ca şi domnitor al 
României, fapt care avea să-l regrete 
mai târziu. În orice caz, nu trebuie omis 
faptul că în dese rânduri Napoleon III 
a oferit la troc Principatele Dunărene 
austriecilor, în schimbul rezolvării 
problemei independenţei Italiei sau 
Poloniei. Lucian Boia tranşează în final 
problema, admiţând că „Fără Franţa 
şi fără Napoleon III, nu este sigur că 
România ar fi apărut pe lume.”21 

Eliberarea Italiei şi formarea unei 
confederaţii era planul împăratului. 
O ţară pe care o îndrăgea mult susţine 
autorul. Ceea ce nu dorea Napoleon III 
era unificarea Italiei şi transformarea 
acestuia într-un stat naţiune, care ar 
fi putut la un moment dat să concu-
reze Franţa. Italienii trebuie să-i fie 
recunoscători împăratului pentru vic-
toriile împotriva habsburgilor de la 
Magenta şi Solferino. Lombardia a fost 
eliberată, dar indecizia lui Napoleon III 
şi-a spus din nou cuvântul. S-a oprit 
aici. În fine, rezultatul îl ştim, Italia s-a 
unificat prin propriile forţe, iar Franţa 
şi-a însuşit bucata de caşcaval promisă: 
Nisa şi Savoia. Împăratul a reuşit din nou 
să-i dezbine pe francezi, spune autorul 
studiului, care fie erau susţinătorii papei, 
fie ai Italiei! Cazul Poloniei, în schimb, 
i-a unit pe francezi. Toţi doreau eliberare 
Poloniei! Napoleon III nu a reuşit, deşi 

21 Ibidem, p. 163.
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a încercat numeroase „scheme” mai 
mult sau mai puţin utopice, unele chiar 
realizabile, dar puterile europene nu 
au dorit colaborarea. Cu toate că nu a 
realizat nimic, a stricat prietenia cu ruşii, 
pe englezi i-a pus în gardă, aceştia din 
urmă suspectându-l de tendinţe specifice 
Primului Imperiu, în plus nu mai este 
perceput drept arbitru al Europei. 

Lucian Boia ne informează că fără 
îndoială Napoleon III a subestimat Prusia. 
O vedea chiar mai slabă decât Italia. 
Scopul împăratului era să distribuie 
forţa germanilor, o parte Austriei şi alta 
Prusiei. În 1866 a făcut chiar greşeala 
strategică finală, atunci când a îndemnat 
Italia să se alăture Prusiei pentru a-i 
învinge pe austrieci. Totuşi, încă din 
1865, împăratul admira puterea armatei 
prusace: „pentru o organizare militară 
care permitea unei puteri având jumătate 
din populaţia Franţei să mobilizeze o 
armată aproape la fel de numeroasă”22 
După Sadowa, Napoleon III a încercat 
să reformeze din temelii armata, pentru 
a-i creşte consistent contingentele. Nu a 
reuşit. Inevitabil a sosit momentul 1870. 
Încolţit de presă, clasa politică şi de 
opinia publică pariziană, Boia detaliază: 
„Cedase deja prea mult […] Alternativa 
era să câştige…sau să sfârşească o dată 
pentru totdeauna. Ludovic Napoleon 
crezuse întotdeauna în destin. Se lăsa 
încă o dată pe mâna acestui stăpân 
implacabil. Era o tragedie în sensul antic 
al cuvântului.”23 A pierdut… tronul, 
imperiul, prestigiul… tot!

22 Contele Glotz către regele Wilhemlm I, 29 
august 1865, Die Rheinpolitik, vol. I., p. 68, 
apud. Lucian Boia Napoleon III cel neiubit, 
Edit. Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 180.

23 Lucian Boia, Napoleon III cel neiubit, Edit. 
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 193.

În restul lumii, politica lui Napoleon 
III este la fel de ambiguă, cu reuşite şi 
eşecuri şi cu multe, multe, jumătăţi 
de măsură. A încercat să reformeze 
Algeria, dar probabil că nici împăratul 
nu ştia cum. Amintim expediţia incertă 
din Siria şi dezastrul din Mexic. În 
Mediterană, Imperiul Britanic şi-a 
păstrat supremaţia economică, cu toată 
opoziţia împăratului. Totuşi Napoleon 
III s-a extins în Africa. Boia apreciază 
prestaţia din Senegal. Madagascarul a 
fost colonizat doar după prima confla-
graţie mondială. A obţinut, în schimb, 
Cochinchina, Cambodgia, Noua 
Caledonie etc. Cu toate că, Napoleon a 
avut o serie de proiecte utopice, în rare 
ocazii a şi dorit să le pună în practică, 
exceptând Mexicul. Regretabil, spune 
Boia, este faptul că Franţa nu reuşea să 
profite economic, ca urmare a influenţei 
politice din anumite regiuni. 

Succese şi nereuşite. Bilanţul incert. 
Contează istoricul, cultura acestuia, 
ideologia epocii şi de aici interpretarea 
inevitabil subiectivă, punctează istoricul 
bucureştean. Unii istorici, printre care 
Pierre de la Gorce şi Jacques Bainville, 
pun eşecul lui Napoleon III pe seama 
susţinerii politicii naţionalităţilor. 
Ernest Denis spune că tocmai lipsa 
de seriozitate în aplicarea principului 
naţionalităţilor l-a costat pe împărat 
coroana şi damnarea. Autorul îl con-
trazice pe Gheorghe Brătianu şi a sa 
teză prin care sugera, mai mult decât 
Denis, că înfăptuirea completă a politicii 
naţionalităţilor ar fi asigurat hegemonia 
Franţei, prin adeziunea noilor state 
create la politica externă a Franţei. Cel 
de-al doilea Război Mondial a dovedit 
opusul! În final, expune argumente, 
prin care doreşte să demonstreze că 
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declinul Franţei era într-o oarecare 
măsură inevitabil: din punct de vedere 
demografic, populaţia din hexagon a 
scăzut în raport cu celelalte state, o ţară 
agrară care s-a acomodat greu revoluţiei 
industriale, creşterea importanţei lumii 
extraeuropene. Pentru susţinerea acestor 
idei îi citează pe: Prevost-Paradol şi 
Raudot. Încheie cu explicaţia de ordin 
psihologic prin care explică eşecul lui 
Napoleon III: „[…] pe Napoleon III îl 
interesa totul, prezentul ca şi viitorul, 
destinul Franţei în primul rând, dar şi 
cel al Europei şi al umanităţii.” 

Moderat, temperat, adept al soluţiilor 
de mijloc, Lucian Boia a realizat o 
lucrare echilibrată. A reuşit să prezinte 

numeroase puncte de vedere, pe care 
le-a comentat critic. Are avantajul 
neutralităţii etnice, spre deosebire de 
francezii care au putut să fie mai mult 
sau mai puţin influenţaţi de propria 
cultură. Putem afirma, nu fără riscuri, 
că studiul profesorului bucureştean este 
unul care, fără a face un scop din asta, 
îl reabilitează pe Napoleon III. Titlul 
sugerează acelaşi lucru: cel neiubit. Îl 
readuce în actualitate. Nu-i mai puţin 
adevărat că ideile originale au o frecvenţă 
scăzută în raport cu precedentele lucrări. 
Nu a impresionat, dar a reuşit să ne 
trezească interesul şi să realizeze un 
studiu apreciabil.

Cristian Manolachi

Nr. special al „Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica”, Geneza şi 
semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă 
în Principatul Transilvaniei (secolele XVI-
XVIII), Ed. Altip, Alba Iulia, 2010, 238 p.

Acest număr special oferă spre 
lectură materialele prezentate şi 
propuse spre dezbatere la conferinţa 
internaţională „Geneza şi semnificaţiile 
ideii de toleranţă religioasă” găzduită 
de Universitatea din Alba Iulia în iulie 
2010. În Argumentul ce inaugurează 
volumul se menţionează că dorinţa de 
a înţelege mai profund circumstanţele 
de natură istorică şi teologică ce au 
determinat impunerea unui sistem con-
fesional fundamentat pe principiul re-
cunoaşterii privilegiilor religiilor numite 
recepte (Reformată/Calvină, Luterană/
Augustană, Unitariană/Antitrinitariană 
şi Romano-Catolică) şi al tolerării 
confesiunii ortodoxe răsăritene, în 
Transilvania celei de-a doua jumătăţi 

***

a secolului al XVI-lea, precum şi 
analizarea acestui sistem în contextul 
avansului Contrareformei şi al politicii 
etatiste promovate de Habsburgi în cea 
de-a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea, constituie premisele de la care a 
pornit această conferinţă.

Cele două premise majore menţionate 
structurează volumul în două părţi: 
Dimensiunile conceptului de toleranţă 
în context european şi semnificaţiile 
sale transilvănene şi Sistem politic şi 
identităţi confesionale în Principatul 
Transilvaniei. Ideea de toleranţă a 
coagulat preţ de câteva zile, şi ulterior 
preţ de câteva pagini, reprezentanţi ai 
etniilor şi confesiunilor transilvănene, 
precum şi câţiva invitaţi „externi”, 
aducându-se în discuţie teme şi aspecte 
insuficient cunoscute în istoriografia 
autohtonă.

Prima secţiune este inaugurată de 
studiul lui Henk van den Belt, fiind o 
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succintă trecere în revistă a concepţiei 
despre toleranţă a lui Jean Calvin, a 
evoluţiei acestei pe parcursul mai multor 
scrieri şi a interferenţei cu viaţa politică. 
De la definirea şi apărarea toleranţei, 
un pas mare în sensul libertăţii de con-
ştiinţă, şi până la închegarea şi întări-
rea absolutismului religios al statului, 
regres înspre exclusivismul religios, 
prezentarea sumară a traseului gândirii 
lui Calvin precizează limitele unei epoci.

Următorul studiu, semnat de István 
Pásztori-Kupán, analizează hotărârile 
Dietei de la Turda din 1568, reprezentând 
un mare pas în sensul reglementării laice 
a coexistenţei comunităţilor confesionale 
şi a dreptului liber de a alege o învăţătură 
de credinţă. Deşi subliniază diferenţele 
dintre ideea de toleranţă ca libertate de 
opţiune a individului şi statuarea unor 
principii de convieţuire paşnică, hotărâte 
de comun acord de către nobilimea 
transilvană, în contextul în care Europa 
era măcinată de conflicte religioase, 
exemplul Transilvaniei (autorul prezintă 
succint şi cazul asemănător al Poloniei) 
e lăudabil.

Parcă o prelungire a studiului pre-
cedent, textul lui Jan-Andrea Bernhard 
aduce în discuţie cazul Moraviei ca „ţinut 
al toleranţei” şi legăturile cu provinciile 
în care erau situaţii apropiate. Moravia 
e prezentată ca un ţinut ce atrage 
nonconformişti şi dizidenţi religioşi 
din multe zone ale Europei (în special 
nordul Italiei) datorită îngăduinţei şi 
protecţiei oferite de marii magnaţi, din 
motive politice, economice şi religioase.

Un caz similar oferă şi Peter Šoltés
vorbind de comitatele Sáros şi Zemplén
din Ungaria nord-estică. Diversitatea et-
nică şi confesională, mobilitatea popu-
laţiei şi raporturile interconfesionale 

structurate în timp, au stăvilit eforturile 
reconquistei catolice din secolul al 
XVIII-lea. Uzul comun al unor biserici, 
cimitire precum şi căsătoriile mixte 
şi contactele constante au dus la 
atenuarea diferenţelor teologice şi a 
unor stereotipuri. În cazul acestui ţinut, 
Edictul de toleranţă emis de Iosif al II-
lea n-a adus toleranţa religioasă, aceasta 
fiind o realitate anterioară, o stare de 
normalitate.

Ádám Hegyi analizează raporturile 
transilvănenilor cu Universitatea din 
Basel şi influenţa cărţilor editate sub 
patronajul acesteia, în special importanta 
lucrare a ortodoxiei protestante raţionale 
Opuscula theologica, a lui Samuel 
Werenfels. Influenţa Universităţii s-a 
exercitat prin studenţii ardeleni şcoliţi la 
Basel, pe de o parte, şi prin cărţile aduse 
în Principat, pe de altă parte. Un bun 
exemplu îl constituie cazul lui József 
Teleki, fondator al celebrei Biblioteci 
din Târgul Mureş.

În categoria dialogului interconfe-
sional este şi studiul părintelui-profesor 
Jan Nicolae, care analizează semni-
ficaţiile şi ecourile lucrării istorice a isto-
ricului şi teologului luteran Gottfried 
Schwarz, Initia Religionis Christianae 
inter Hungaros Ecclesiae Orientali 
adserta din 1740. Tezele despre rolul 
episcopului Hierotheos în creştinarea 
maghiarilor, apartenenţa sa faţă de 
biserica orientală şi legăturile cu ducele 
Gyula, prezentate şi argumentate de 
istoricul iluminist, au stârnit o serie de 
polemici cu istorici iezuiţi, precum şi 
un dialog cu o serie de istorici de primă 
mână.

Prima secţiune se încheie cu studiul 
lui Botond Gudor, despre dezbaterea 
iluministă asupra ideii de toleranţă 
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pornind de la două cazuri paradigmatice 
care l-au avut ca actor central pe Voltaire. 
Dacă în primul caz, al arderii pe rug a 
lui Michel Servet în Geneva calvină, a 
denunţat intoleranţa şi dogmatismul 
calvin, în cazul Jean Calas tunurile 
au fost puse pe Biserica Catolică din 
Franţa. În cadrul acestor ample dezbateri 
s-a forjat mare parte din principiile 
toleranţei moderne şi ale libertăţii de 
conştiinţă.

A doua secţiune debutează cu studiul 
lui Lehel Molnár, care ne prezintă în 
câteva pagini dezbaterile teologice cărora 
se datorează ivirea unitarianismului 
şi importanţa hotărârilor Dietei de la 
Turda din 1568, pentru legiferarea unui 
cadru care să permită supravieţuirea 
şi dezvoltarea diferitelor confesiuni 
întâlnite în Transilvania. Studiul 
constant al Bibliei este văzut ca origine 
a noii confesiuni, aşa că importanţa 
tipăririi de cărţi pentru răspândirea şi 
întărirea Reformei, este subliniată.

Luând ca exemplu Clujul şi Braşovul, 
Edit Szegedi prezintă raporturile dintre
politica autoritară a unor principii arde-
lenii din secolul al XVII-lea şi evoluţia 
oraşelor libere regeşti. Aduce o serie de 
nuanţări în privinţa limitelor toleranţei 
religioase ale epocii prezentând rapor-
turile confesiunilor majoritare, cazul 
unitarienilor clujeni, majoritari pentru 
o vreme, şi al luteranilor braşoveni, cu 
confesiunile minoritare.

Ernst Christoph Suttner compară 
situaţia confesională din Principatul 
Transilvaniei cu situaţia din Ungaria 
medievală când, în opinia sa, diferenţele 
dintre „latini” şi „greci” ţineau mai mult 
de formele vieţii religioase, fiind sesizate 
doar în cercurile teologice. Reforma 
nu e privită ca aducătoare a libertăţii 

religioase, ci doar a recunoaşterii reci-
proce a celor patru confesiuni recepte 
– chiar în cazul acestora existând 
inegalităţi. Românii ortodocşi nu au 
beneficiat de recunoaştere juridică şi au 
fost ţinta eforturilor de protestantizare. 
Unirea religioasă e prezentată ca debut al 
ameliorării situaţiei acestora, în special 
după edictul de toleranţă iosefinian.

În paginile următoare Greta-Monica 
Miron ne prezintă raporturile dintre 
românii ortodocşi şi uniţi din timpul 
mişcării călugărului Sofronie. Deşi 
decretul de toleranţă faţă de ortodocşi, 
emis de Maria Tereza în iulie 1759, 
era condiţionat de încetarea ofensivei 
anti-unire, acesta a fost interpretat de 
Sofronie şi adepţii săi ca undă verde
pentru acţiunile lor, astfel că propa-
ganda, presiunile şi violenţele se 
intensifică. Prezentând situaţia preoţilor 
şi a enoriaşilor, reacţiile lor pe parcursul 
acestor vremuri tulburi, exemplele de 
toleranţă sau violenţă, de convertire şi 
reconvertire, incapacitatea celor mai 
mulţi de a înţelege diferenţele dintre 
confesiuni, sunt chestiuni care nuan-
ţează considerabil problema, atât de des 
simplificată şi trunchiată.

Cristian Barta analizează modul în 
care uniţii şi-au elaborat propaganda, 
studiul abordând cazul episcopului 
Grigore Maior. Intensivă şi rodnică, 
activitatea sa misionară a reuşit să 
readucă în ograda Bisericii Unite 
multe comunităţi care au defectat în 
timpul mişcărilor călugărilor Visarion 
şi Sofronie. Discursul său, adaptat 
interlocutorilor din lumea rurală, re-
fractari la schimbare şi înspăimântaţi 
de discursurile apocaliptice, s-a axat 
pe definirea greco-catolicismului ca şi 
continuare a „legii” strămoşeşti. Defini-
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rile, dihotomiile şi explicaţiile folosite în 
clarificarea nedumeririlor ce frământau 
anumiţi enoriaşi, par a fi jucat un rol 
esenţial în reconfigurarea celor două 
biserici.

Edictul de toleranţă emis de împă-
ratul Iosif al II-lea în 1782, este lecturat 
din perspectiva consecinţelor benefice 
avute asupra bisericii unitariene, de 
către Sándor Kovács. Încorporarea 
Principatului în Imperiul Habsburgic 
la finalul secolului al XVII-lea urmată 
de ofensiva Contrareformei catolice au 
provocat mari probleme unitarienilor. 
Confiscarea de biserici şi şcoli, inter-
dicţiile şi alte măsuri restrictive au dat 
lovituri grele acestei confesiuni, astfel 
că edictul iosefinian vine ca o salvare, 
fiind urmat de o perioadă de înflorire 
şi dezvoltare pentru comunitatea uni-
tariană.

Volumul se încheie cu studiul lui 
Daniel Dumitran care priveşte comparativ 
Edictul de toleranţă /Patenta imperială 
în variantele sale pentru Ungaria şi 
respectiv cea pentru Transilvania. In-
sistând asupra dezbaterilor din Consiliul 

de Stat anterioare emiterii, subliniază 
situaţia Transilvaniei unde statutul 
confesiunilor recepte făcea ca edictul 
să pară mai degrabă respectiv. Astfel că 
formularea şi reglementările aferente 
caută să etatizeze situaţia confesiunilor.

Modelul de toleranţă şi convieţuire 
religioasă şi etnică (cu limitele sale, 
bineînţeles) oferit de Transilvania seco-
lelor XVI-XVII este un capitol insuficent 
cunoscut atât în cultura autohtonă cât şi 
la nivel european. Fără a cădea în efuziuni 
de nuanţă protocronistă, merită subliniat 
faptul că în momentul în care Europa 
Occidentală era măcinată de războaie 
religioase, în Principatul Transilvaniei 
– nu numai – s-a putut ajunge la un 
consens, în spiritul creştinismului, între 
diferitele confesiuni religioase. Aducerea 
în discuţie a pro-blemei toleranţei 
religioase şi a cazului transilvănean, prin 
intermediul acestui volum de studii, 
poate deschide o serie de cercetări mai 
ample, şi poate contribui la înlăturarea 
treptată a unor clişee belicos-vindicative 
cultivate de-a lungul timpului.

 Valer Simion Cosma

***

Roger Chartier, Lumea ca reprezentare. 
Istoria între certitudini şi nelinişte, 
traducere din limba franceză şi intro-
ducere de Dragoş Jipa, Ed. România Press, 
Bucureşti, 2010, 285 p.

Istorie culturală, mentalităţi colective, 
utilaj mental, structuri de gândire, 
habitudini mentale, istoria ideilor, istorie 
socio-economică, viziune despre lume, 
reprezentări colective, identităţi sociale 
– cartea ţine locul unui manual de 
istoriografie, având instrucţiuni de folosire 
a unor concepte în diverse paradigme. Ea 

poate avea pentru cititor rol de iniţiere 
în „tainele”, dezbaterile, „şovăielile”, 
interogaţiile istoriei, rol de clarificare, 
de sistematizare a ideilor fundamentale 
din istoriografie sau rol de aide-mémoire, 
ca depozitar a unor informaţii vitale în 
domeniu. Novice sau specialist, cititorul 
are nevoie de această carte.

Privirea lectorului trebuie să se 
oprească încă de la început asupra titlului, 
detaliu semnificativ ce îi poate orienta 
lectura şi îi poate da piste valoroase de 
interpretare. Veţi vedea şi de ce Roger 
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Chartier publică în 1998, la Editions 
Albin Michel, cartea cu titlul „Au bord 
de la falaise, L’histoire entre certitudes 
et inquiétude”, în variantă românească 
– „Lumea ca reprezentare. Istoria între 
certitudini şi nelinişte”. Expresia 
plastică cu „încărcătură ficţională” („au 
bord de la falaise”) atrage atenţia şi 
trezeşte multe speculaţii. Autorul este 
conştient de libertatea de interpretare pe 
care o dă o astfel de sintagmă şi ţine să-i 
lămurească semnificaţia încă înainte de 
Partea I a cărţii. Dar se pune problema 
de ce a utilizat autorul încă din titlu 
o imagine metaforică, ambiguizantă 
pentru o problemă teoretică. Utilizarea 
unei expresii plastice, a unei figuri de stil 
poate fi mai cuprinzătoare, mai sugestivă 
decât o sintagmă rigidă dintr-un limbaj 
teoretic de specialitate. 

Lămurirea este vitală şi orice 
recenzie a cărţii de faţă cred că o va 
conţine: „au bord de la falaise” este o 
expresie folosită de Michel de Certeau 
prin care descria trăsăturile operei lui 
M. Foucault, preluată de R. Chartier 
pentru a caracteriza „toate încercările 
intelectuale care, precum cea de faţă, 
îşi propun să analizeze relaţiile dintre 
discursuri şi practicile sociale.” (p. 17)
Ar fi interesantă o lămurire a lui Dragoş 
Jipa (traducătorul român) pentru 
opţiunea traducerii sintagmei „au bord 
de la falaise” prin „lumea ca repre-
zentare”, care nu are acelaşi impact ca 
titlul iniţial. Ce-i drept, în româneşte, 
„pe marginea prăpastiei”, nu sună atât 
de poetic ca în limba franceză, ci, mai 
degrabă, aventuros. Dar şi acest adjectiv 
se potriveşte atitudinii („aventuroase”, 
nu-i aşa) a intelectualului faţă de analiza 
istoriei, moment tensionant ca într-un 
thriller.

Tot din prima pagină, autorul 
ţine să epuizeze încă o semnificaţie 
a expresiei metaforice. „A merge pe 
marginea falezei” redă starea de criză şi 
– R. Chartier adaugă diplomat – cea de 
incertitudine a istoriei. Ni se deconspiră, 
astfel, ce conţin cele aproape 300 de 
pagini ale cărţii. Este vorba despre 
o radiografie a mai multor etape din 
viaţa istoriografiei, analiză făcută într-o 
plimbare nu printr-o pădure narativă, ci 
pe marginea unei faleze. 

Subtitulul cărţii merită şi el atenţia 
cititorului. „Istoria între certitudini şi 
nelinişte” ne surprinde prin jocul de 
plural - singular pe care îl au cele două 
substantive raportate la istorie. Cu alte 
cuvinte, istoria are mai multe certitudini 
(poate fi vorba aici de paradigmele pe 
care le utilizează) şi o Nelinişte, stare 
de acedia, de îndoială, de interogare a 
fiecărei certitudini. Interesant este faptul 
că atât titlul, cât şi subtitlul vorbesc 
despre nişte stări de spirit raportate 
la universul unei cercetări teoretice, 
critice, analitice a istoriei; domeniul 
afectiv ajunge să definească, să exprime, 
să esenţializeze un domeniu teoretic 
devenit vulnerabil, nesigur ca nişte 
nisipuri mişcătoare. 

Autorul consemnează principalele 
certudini şi nelinişti pe care le-a avut 
istoriografia (franceză, în special, 
dar nu numai) începând cu mutaţia 
majoră făcută de şcoala de la Annales 
din anii ’20-’30. Întâlnim şi detalii ce 
ţin de mondenitatea domeniului: ce se 
mai vorbeşte prin târgul academic, ce 
discursuri şi ce „vedete” sunt interogate 
(a se vedea „critica” adusă lui H. White), 
ce cuvinte sunt în trend şi ce dezbateri 
se susţin în timpul talk-showurilor 
istoriografice. În acest context, ni se 
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vorbeşte despre interesul istoricilor 
pentru arhivă (p. 21) şi consecinţele 
acestei mode. (p.23) Observator iscusit, 
autorul înregistrează şi noţiunile de 
dezbatere actuală: discurs, practică, 
reprezentare. (p. 28)

Reluăm cu conştiinciozitate aceste 
aspecte prezentate în capitolul „Pe 
marginea falezei”. Interesul pentru 
text i-a făcut pe istorici să se întoarcă 
la arhive, făcând din ele nu un obiect 
auxiliar, secundar, cu un obiect de studiu 
în sine, „în organizarea lor discursivă şi 
materială, în condiţiile lor de producere 
şi în utilizăriloe lor strategice.” (p. 23) 
Spre exemplu, „paleografia şi studiul 
diplomelor s-a transformat astfel într-o 
istorie a folosirii sociale a scrisului”. 
(p. 23) Vom reveni asupra noţiunii 
de „sociologie a textelor” elaborată 
de McKenzie. Lipsa de inhibiţie şi 
familiarizarea faţă de texte pe care o 
adoptă istoricii este o trăsătură întâlnită 
mult mai devreme la istoria literaturii, a 
filozofiei şi a ştiinţelor. 

Istoricii devin conştienţi că şi ei 
sunt „producători de texte” (p. 24), ei 
pun pe tapet imaginea scrierii istoriei 
ca o poveste. De aici este un pas mic 
până la luarea în discuţie a gradului 
de ficţionalitatea a povestirii istorice. 
Deconstrucţia se produce treptat, sub
ochii noştri, dintr-un discurs al adevă-
rului absolut, o prezentare definitivă a 
evenimentelor trecutului, din imaginea 
istoricului ca deţinător al adevărului; 
iată noul tablou: istoricul devine un 
„povestaş” care îşi confecţionează per-
sonajele, care prin limbaj deformează 
realitatea, construind fără să vrea ficţiuni 
şi realităţi posibile. Nu numai istoricii, 
dar şi cititorii de istorie, încep să pună 
la îndoială adevărul istoric, certitudinile 

li se zdruncină şi se resimte o nelinişte 
generală. 

Autorul nu ne lasă suspendaţi în 
hăul relativismului. El evocă în conti-
nuare, sub expresia lui P. Ricoeur, 
„realismul critic al cunoaşterii istorice”, 
„a new theory of objectivity”, pentru a 
atribui istoriei „statutul de cunoaştere 
adevărată”, un punct nevralgic de 
astăzi ce trezeşte neliniştea. R. Chartier 
conturează un posibil traseu al istoriei 
către cunoaştere, „de la arhivă la text, 
de la text la scriitură şi de la scriitură la 
cunoaştere” (p. 27).

O trăsătură a cărţii este caracterul 
didactic, detaliile (autobiografice şi nu 
numai) care ţin de formarea ca istoric, 
ceea ce m-a determinat să îi dau operei 
de faţă statul de manual de istoriografie. 
Autorul vorbeşte, dându-se ca exemplu, 
despre două exigenţe ale activităţii unui 
istoric. Este vorba în primul rând de 
specializare: „identitatea fiecărui istoric 
este dată de munca lui într-un teritoriu 
specific care îi defineşte competenţa 
proprie”. (p. 28) A doua cerinţă este 
ca istoricul să dialogheze şi cu alte 
discipline, cu alte abordări ca cele 
filozofice, literare, sociologice. Cartea 
însăşi este structurată pe scheletul 
format de aceste exigenţe. 

În Introducerea primei părţi a 
studiului, R. Chartier se plasează în 
tradiţia istoriografiei socioculturale, 
în descendenţa Şcolii de la „Annales”, 
ceea ce nu-l împiedică să se interogheze 
mereu asupra conceptelor vehiculate 
în revista Şcolii. Impresia că istoria a 
intrat în criza din anii 1960 vine, susţine 
autorul, din lepădarea de certitudini, 
adică a paradigmelor folosite în acei 
ani. Urmează, astfel, prezentarea unor 
concepte, a câtorva mutaţii şi ciocniri 
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de idei. Paginile ce vin au menirea de a 
clarifica concepte mari, uneori vagi, sau 
cum spune R. Chartier, „acest teritoriu 
imens şi confuz” (p. 37), ca istoria 
intelectuală, istoria mentalităţilor, istoria 
ideilor. Sunt concepte de care s-a făcut 
abuz, s-au vulgarizat, s-au banalizat. 

Ce cuprinde istoria ideilor sub 
cupola sa atât de generoasă, „precum o 
debara primtoare”, aşa cum o compară, 
la un moment dat, Dupront? (p. 53) 
Expresia „histoire des idées”, ne spune 
autorul, nici nu a existat în Franţa, 
pentru că monopolul şi orientarea 
vocabularului au fost preluate de 
istoricii de la „Annales”. Aceştia ignoră 
anumite aspecte şi domenii ce nu le 
trezesc interesul. Istoricii francezi, 
reuniţi în jurul crezului mentalităţilor 
colective, au trăit exclusivist, au fost 
reticenţi la alte forme de manifestare, 
cum ar fi analizele istoriei intelectuale 
inspirate din epistemologie, astfel că 
revista „Annales”-lor nu semnalează 
apariţiile cărţilor lui Bachelard, Koyré, 
Canguilhem. Refuzul i-a privat pe 
francezi de nişte concepte ce le-ar fi 
putut fi utile în obstinanta analiză 
cantitativă şi statistică, consideră R. 
Chartier. (p. 57) Autorul nu se fereşte 
să amendeze această îndoctrinare a 
istoricilor francezi care au neglijat şi 
alte abordări, de care s-ar fi putut lăsa 
inspiraţi cu folos în cercetările lor. Ei 
au mai neglijat şi relaţia dintre opere 
şi societate, distanţându-se de istoricii 
literaturii şi ideilor. 

Bătălia formulărilor potrivite, optime, 
lupta cuvintelor, dar şi imprecizia 
traducerilor au făcut ca fiecare ţară să 
aibă o sintagmă proprie: istoriografia 
americană cuprinde „intellectual 
history” şi „history of ideas”, în Germania 

se foloseşte „Geistesgeschichte”, în Italia 
este uzuală „Storia intellettuale”.

Preluând clasificarea lui R. Darnton 
din „The Past Before Us...”, istoria 
intelectuală cuprinde „istoria ideilor 
(studiul gândurilor sustematice, în 
general în tratate filozofice), istoria 
intelectuală propriu-zisă (studierea 
gândurilor informale, a curentelor de 
opinie şi a tendinţelor literare), istoria 
socială a ideilor (studiul ideologiilor şi 
al difuzării ideilor), şi istoria culturală 
(studiul culturii în sens antropologic, 
incluzând viziunile despre lume şi 
mentalităţile colective)”. (p. 36) 

Pentru a clarifica noţiunea de 
mentalitate, R. Chartier îl citează pe R. 
Mandrou: „ceea ce este gândit şi simţit, 
câmpul inteligenţei şi al afectivităţii” 
(p. 47) De la J. Le Goff preia prezentarea 
noţiunilor de „mentalitate a unui 
individ” („este tocmai ce are el în comun 
cu ceilalţi”, chiar dacă este o mare 
personalitate) şi de „istoria mentali-
tăţilor” („nivelul istoriei mentalităţilor 
este cel al cotidianului şi al automatului, 
este ceea ce scapă subiecţilor individuali 
din istorie pentru că defineşte conţinutul 
impersonal al gândirii lor”). (p. 46) 

Întâlnim numeroase fragmente care 
esenţializează principalele proiecte de 
cercetare în istoriografie. Reconstituirea 
sentimentelor şi a sensibilităţii unei 
epoci face parte din demersul lui L. 
Febvre. „Categoriile psihologice esen-
ţiale, cele care constituie timpul şi 
spaţiul, producţia imaginarului, percep-
ţia colectivă a activităţilor umane, sunt 
observate şi investigate în ce au ele mai 
deosebit în funcţie de epocile istorice.” 
(p. 48) 

Apariţia istoriei culturale ca domeniu 
inovator este datată din anii 1960, deşi nu 
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este un univers cu totul nou. R. Chartier 
susţine că ea preia din „problematicile şi 
metodologiile care au asigurat succesul 
istoriei socio-economice”, (p. 49) ceea ce 
presupune abordarea domeniului mental 
şi afectiv, utilizând documente, statistici, 
operând cu grile sociale şi profesionale, 
cu clasificări intelectuale, profesionale, 
culturale. În contextul acestei domnii a 
cantitativului, în anii 1960 apar câteva 
nume – cum ar fi L. Goldmann, J. Ehrard 
– care pun accentul pe excepţional, 
singular? ca fiind reprezentativ pentru 
reconstituirile istorice. Marii scriitori 
şi filozofi exprimă cu cea mai mare 
coerenţă, prin operele lor esenţiale, 
conştiinţa grupului social din care fac 
parte; ei sunt cei care ating «maximum 
de conştientizare posibilă a grupului 
social pe care îl exprimă»”. (p. 53) Astfel 
se explică refuzul istoriei culturale de 
a aborda dimensiunea cantitatitativă în 
cercetare. Tot de aici provine apropierea 
faţă de texte şi încrederea în puterea lor 
de sugestie.

Dimensiunea limitat-încorsetată a 
acestei cronici nu permite să ne oprim 
asupra unui subcapitol („Decupaje sub 
semnul întrebării”) extrem de inspirat 
care tratează cuplurile de opoziţii savant 
– popular, creaţie – consum, realitate – 
ficţiune. 

O mutaţie importantă s-a produs 
datorită unei noi optici – istoria a fost 
văzută ca o povestire, ceea ce a apropiat-o 
de literatură şi de ficţiune. Capitolul 
„Istoria între naraţiune şi cunoaştere” 
reprezintă câteva pagini concludente 
în acest sens. Sunt amintiţi câţiva 
susţinători care vin să argumenteze în 
favoarea noii viziuni: M. de Certeau, 
P. Ricoeur, J. Rancière. Discursul de 
ficţionalizare şi literaturizare excesivă 

sau exculusivă a istoriei trebuie tem-
perat. „Chiar dacă scrie într-o formă 
«literară», istoricul nu face literatură. Şi 
asta din cauza dublei sale dependenţe. 
Dependenţă faţă de arhivă, deci faţă de 
trecutul a cărui urmă este aceasta. (...) 
Dependenţă apoi în raport cu criteriile 
de ştiinţificitate şi cu operaţiile tehnice 
specifice «meseriei»”. (p. 109) 

Deşi autorul se află în acord cu 
perspectiva unei istorii ţesută ca nara-
ţiune, cusătura acestei povestiri trebuie 
să meargă pe urma unei croieli fine, 
rigide, bazate pe ştiinţificitate şi adevăr. 
Concluzionând, R. Chartier vine să reteze 
mişcările separatiste şi extremiste. „Să 
abandonăm această intenţie de adevăr, 
poate lipsită de măsură dar cu siguranţă 
fundamentală, ar însemna să lăsăm 
loc liber tuturor falsificărilor, tuturor 
impostorilor care, trădând cunoaşterea, 
rănesc memoria. Istoricii, făcându-şi 
meseria, trebuie să fie vigilenţi.” (p. 
111) Citatul consolidează funcţia acestui 
studiu de manual pentru formarea unui 
istoric onest. Se întrevede aici spiritul 
didactic, „sfătos” al autorului. 

Următorul capitol tratează în special 
opera lui H. White, analizându-i meto-
da, limbajul şi teoriile propuse. Sancţi-
onează, astfel, ambiguitatea discursului 
(p. 114) printr-o tehnică ce face uz de 
numeroase interogaţii. Aceste întrebări 
formulate de R. Chartier îi creează o 
complicitate cu cititorul, solicitându-l 
să participe în analiză. Paginile devin o 
cercetare vie, ce intrigă, incită cititorul 
şi dinamizează discursul. Autorul pune 
semnul întrebării şi la metoda lui H. 
White. 

„Introducerea” celei de-a două părţi, 
„Lecturi”, debutează cu o interogaţie, 
după ce autorul se plasează într-o 
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generaţie, sub sfera de influenţă a lui 
M. Foucault, M de Certeau şi Louis 
Marin. (p. 133) Urmează câte un capitol 
– caracter sintetic, critic şi analitic 
– destinat fiecărui „mentor”, în care 
subliniază ideile operelor lor. 

Ultima parte este concretizarea 
proiectului de deschidere a istoriei către 
alte discipline. Fiecare capitol tratează 
relaţia istoriei cu geografia, sociologia, 
filozofia, respectiv cu critica literară. 
Abordările deschid piste numeroase de 
cercetare, un cititor specialist le poate 
lua drept sursă de inspiraţie. Numai în 
relaţia istoriei cu literatura se deschid 
abordări ca istoria cărţii, critica textuală, 
sociologia culturală. 

Pledoaria, prin studiile lui D.F. 
McKenzie, pentru bibliografie şi biblio-
teci este convingătoare, cuceritoare într-o 

lume în care tehnologiile electronice tind 
să dea altă valoarea cărţilor. Istoricul 
trebuie să fie din nou vigilent la aceste 
aspecte în care este implicat textul – 
relaţia cu editorul, cu librarul, ancorarea 
sa în contextul istoric, dependent 
de lecturile care îi dau materialitate, 
semnificaţie şi îl valorizează. Astfel, 
responsabilitatea istoricului este mare. 

Privită prin ochii autorului, istoria 
capătă valoare nu atunci când se 
izolează, ci atunci când este generoasă 
şi deschisă colaborării cu alte domenii. 

Călătoria prin paradigmele istorio-
grafiei din secolul al XX-lea – pornind 
din anii 1920, de la şcoala Annales – 
vine să le pună sub semnul interogaţiei 
şi al ochiului critic, pentru a arăta criza 
sau, diplomatic spus, neliniştea în care 
se află istoriografia astăzi.

Ioana Manta-Cosma

***

Mihai Cojocariu, Zimbrul şi vulturul. 
Cercetări privitoare la unirea Principatelor, 
Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan 
Cuza, 2010, 242 p.

Despre unirea din 1859 s-a scris 
foarte mult în istoriografia română, atât 
de mult încât poate părea dificil a găsi 
ceva nou de adăugat. Şi totuşi, există, 
aşa cum demonstrează domnul Mihai 
Cojocariu, aspecte încă necunoscute, 
puţin cercetate, chiar eronat abordate 
în cercetările dedicate acestui subiect. 
Mihai Cojocariu, conferenţiar universitar 
la Facultatea de Istorie a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi-a 
dedicat cea mai mare parte a cercetărilor 
sale problematicii unirii principatelor. 
Lucrarea „Zimbrul şi vulturul. Cercetări 
privitoare la unirea Principatelor”, pu-

blicată în colecţia Historia la Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
în 2010, continuă şi completează, aşa 
cum însuşi autorul recunoaşte, o mai 
veche lucrarea apărută în 1995, „Partida 
Naţională şi constituirea statului român 
(1856-1859)”. 

„Zimbrul şi vulturul....” este struc-
turată sub forma unor capitole-eseuri 
indepedente cu subiecte diverse, dar 
cu unitate tematică: universul politico-
social românesc din preajma unirii din 
1859. Unele dintre ele, precum „Al 
doilea proces de presă în Moldova: 
Jean Alexandre Vaillant împotriva 
redacţiei jurnalului Steaua Dunării”, 
„Mihail Kogălniceanu în Adunarea 
ad-hoc a Moldovei (1857)”, „O lansare 
de carte în 1857: Manolachi Drăghici 
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Istoria Moldovei pe timp de 500 ani”, 
„Problema evreiască în contextul luptei 
pentru unirea Principatelor”, „O ipoteză 
nouă privind dubla alegere ca domn a 
colonelului Alexandru Ioan Cuza”, 
publicate anterior ca articole în diferite 
volume sau reviste, se regăsesc, aduse la 
zi, în acest volum. 

Câteva aspecte se impun a fi menţio-
nate în legătură cu abordarea domnului 
Mihai Cojocariu. În primul rând dorinţa 
sa de a clarifica, de a aduce un plus de 
lumină, mergând până la a denunţa drept 
minciuni sau falsuri, anumite interpretări 
care au fost date evenimentelor sau 
personajelor implicate în evenimentele 
din jurul anului 1859. Punctul culminant 
al acestui demers este reprezentat fără 
în-doială de capitolul „Ipoteza masonică 
cu privire la alegerea lui Alexandru Ioan 
Cuza ca domn al Principatelor Unite”, 
capitol care arată punctele slabe, erorile 
de interpretare ale istoricilor masoni, 
mai mult sau mai puţin calificaţi 
după aprecierea, justificată de altfel a 
autorului, care atribuie alegerea sur-
prinzătoare a lui Alexandru Ioan Cuza 
şi faptul împlinit în faţa căruia au fost 
puse marile puteri europene unei cons-
piraţii externe masonice. Deşi mai 
puţin spectaculoasă, o demonstraţie si-
milară o regăsim în capitolul „Unirea 
Principatelor în viziunea lui Nicolae 
Iorga”. În paginile dedicate marelui 
istoric, autorul încearcă să evidenţieze 
contribuţiile şi opiniile acestuia asupra 
unirii din 1859, dincolo de limitele care 
i se pot imputa lui Iorga în mod obiectiv 
sau a trunchierilor, a frazelor şi opiniilor 
extrase din context care s-au transmis în 
istoriografia noastră. 

Un al doilea aspect important care 
merită menţionat este legat de natura 

profund umană pe care autorul o 
recunoaşte personajelor sale. Invidiile, 
interesele personale politice, economice, 
prestigiul social sunt motive la fel de bine 
întemeiate ca şi interesele statale pentru 
a justifica acţiuni ale unora dintre actorii 
ce s-au remarcat în înainte de 1859, în 
contextul Adunărilor ad-hoc sau după 
momentul unirii. Asfel, capitolul „Exilul 
politic de după 1848 şi chestiunea 
românească: din perspectiva lui Dimitrie 
Bolintineanu” prezintă evoluţia poetului 
D. Bolintineanu după 1848, referindu-
se la cauzele plasării acestuia pe un 
al doilea palier al imigraţiei româneşti 
(în principal tinereţea şi originea sa 
neboierească), dar şi la situaţia sa dificilă 
din punct de vedere financiar mai ales, 
dar şi social, politic, acompaniate însă de 
o operă importantă şi de o permanentă 
independenţă a propriilor opinii ce l-au 
exclus, după întoarcerea în ţară, dintre 
„favoriţi”. 

Capitolul „Un aspect mai puţin 
cunoscut din istoria Adunărilor ad-
hoc” se ocupă de conflictele interne, 
de ciocnirile unora dintre cei actorii 
importanţi ai grupării unioniste din Ţara 
Românească, cauzate de dominaţia şi 
prestigiul pe care încearcă să şi-l asigure 
unii dintre ei, exemplul evident fiind cel 
al lui C.A. Rosetti. Tot motivaţii personale 
apar şi in cazul scandalului scolastic din 
Iaşi din 1857-1858, interesele politice 
ale administraţiilor separatiste Balş şi 
Vogoride, resentimentele unor grei ai 
partidei separatiste precum Nicolae 
Istrati şi Gheorghe Asachi, dar şi 
dezbinarea generaţiei paşoptiste refugiate 
în Moldova ducând la înlăturarea lui 
August Treboniu Laurian din funcţia 
de „inspector general al şcoalelor” şi la 
plecarea acestuia la Bucureşti în 1858. 
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Străinul şi poziţia opiniei publice 
faţă de acesta reprezintă o altă faţetă 
importantă în argumentaţia construită 
de domnul Cojocariu, grupurilor etnice 
precum evreii, turcii, grecii fiindu-le 
asociată o imagine eminamente negativă. 
Însă, aşa cum se demonstrează nu este 
vorba neapărat de atisemistism sau de 
xenofobie, ci de nemulţumiri punctuale 
cauzate de anumite situaţii destul de 
precis determinabile. Astfel, în cazul 
evreilor, prezenţi într-un număr extrem 
de mare în Moldova, opoziţia faţă 
de acordarea de drepturi politice şi 
imaginea lor negativă sunt determinate 
de caracterul lor de sudiţi, supuşi ai 
Austriei, şi de privilegiile şi scutirile 
de care s-au bucurat, neputându-se 
vorbi de un antisemitism similar celui 

din secolul XX. Într-un mod similar, 
respingerea străinilor se poate manifesta 
în momentul în care interesele naţiunii, 
sau ale conducătorilor ei, sunt, în mod 
real sau perceput, atacate. Acesta este 
şi contextul în care s-a desfăşurat „Al 
doilea proces de presă din Moldova: Jean 
Vaillant împotriva redacţiei jurnalului 
Streaua Dunării”. 

Regăsim în consecinţă în lucrarea 
d-lui Mihai Cojocariu o contribuţie 
inedită, având ca fundament vaste 
surse primare, unele noi, altele uitate 
sau ignorate, la istoriografia dedicată 
unirii din 1859, o încercare spre a 
atinge adevărul istoric, dar şi de a oferi 
noi interpretări conforme unei istorii ce 
mereu se înnoieşte, unor evenimente şi 
situaţii deja cunoscute. 

Mara Leonte 

***

Iurie Colesnic, Generaţia Unirii, Bucu-
reşti, Fundaţia Culturală Română, 2004, 
542 p.

Iurie Colesnic s-a născut la 12 august 
955 în satul Dereneu, Călăraşi, într-o 
familie de învăţători. A absolvit Facul-
tatea de Mecanică (1973-1978) din cadrul
Institutului Politehnic S. 
Lazo din Chişinău. Este
membru al uniunii scriito-
rilor din Moldova, Membru 
corespondent al Academiei 
de Cadre din Kiev (2000), 
Doctor Honoris Causa al Uni-
versităţii Umanistice din 
Chişinău (2000). Dintre cele
mai cunoscute opere ale 
sale sunt: Puiul îndrăzneţ 
(versuri-1980), Ţara cu luce-
feri (versuri-1986), Doina do-

rurilor noastre (1990), Arheologii inte-
rioare (versuri-1991), Învăţ să zbor (ver-
suri-1992), Scurtă istorie a cărţii româ-
neşti (coautor, 1994), Necazul ariciului 
(versuri-1996), Sfatul Ţării. Enciclopedie 
(1998), Basarabia necunoscută (Vol. 
I-1993, II-1997, III-2000, IV-2002). A 

scris şi scenarii de film: 
Binecuvântare (1989), Stro-
pul de ceară (1990), Bubu-
ruza (1991), Harap-Alb (în 
colaborare, 1991), Filosoful 
din Cubolta (1997).

Cartea a apărut în anul 
2004 la Editura Museum din 
Chişinău. Este împărţită în 
şapte subdiviziuni. În locul 
unei introduceri autorul ne 
face să înţelegem necesitatea 
unei asemenea cărţi, a unui 
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asemenea dicţionar cronologic, alfabetic 
şi tematic prin subdiviziunea Miracolul 
Unirii. După expunerea accentelor 
cronologice autorul trece la a prezenta 
în ordine alfabetică provinciile care 
au avut un aport deosebit în cadrul 
unirii. Rând pe rând în subdiviziunile 
Basarabia, Bucovina, Transilvania şi 
Banatul, Transnistria, Regatul, sunt pre-
zentate tot în ordine alfabetică şi crono-
logică, acte, personalităţi, ziare, clădiri, 
monumente implicate direct sau indirect 
în procesul de construcţiei şi formare al 
României Mari. Acolo unde este nevoie 
de informaţii suplimentare acest lucru 
este furnizat de anexele foarte bine alese 
şi puse în valoare de la finalul cărţii.

Autorul îşi începe construcţia primei 
subdiviziuni, Miracolul Unirii, cu un 
îndemn sau un moto: „Românilor care 
au trăit, trăiesc şi vor mai trăi luminaţi 
de un singur ideal”, un îndemn la adresa 
generaţiei moldovene româneşti actuale 
care trăieşte cu speranţa unirii, cu 
realizarea acestui deziderat care a umplut 
de bucurie inimile tuturor în 1918. 
Autorul compară momentul unirii cu 
cel al unui miracol, al supravieţuirii şi îl 
leagă de renaşterea armatei române după 
criza suferită în 1916 prin triumfurile de 
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Toate tezele 
conturate în istorio-grafia de specialitate 
converg spre un singur numitor comun 
în realizarea unirii, o generaţie întreagă, 
„generaţia unirii”.

Totuşi autorul vorbeşte în această 
primă parte despre un „catalizator” 
fundamental al principalelor evenimente 
din 1918, în persoana lui Constantin 
Stere, cunoscut ca un om care a trecut 
prin ocna şi puşcăriile ţariste, el a reuşit 
să disloce o parte a membrilor „Fracţiei 
Ţărăneşti” şi să îi apropie de „Blocul 

Moldovenesc” partizan al unirii, astfel 
unirea să fie votată cu o mare majoritate 
şi doar câteva voturi împotrivă. Col-
portarea ideilor de unire a fost adusă pe 
pământ basarabean şi prin intermediul 
intelectualilor bucovineni, bănăţeni, 
regăţeni, macedoneni şi transilvăneni, 
care au fondat „Comitete ale refugiaţilor 
români”. Ei au încurajat idealul de 
unire într-o zonă în care rădăcinile 
româneşti erau slab conştientizate din 
cauza propagandei ţariste care dădea 
României o opinie negativă, deputaţii 
ştiau puţină carte, iar partidele politice 
proprii lipseau.

Procesul de unire a avut loc în două 
etape: 27 martie 1918-27 noiembrie 1918, 
prima când Sfatul Ţării a votat unirea 
cu România în care erau formulate 11 
condiţii şi etapa a II-a la 27 noiembrie 
1918 când a fost votată unirea fără 
condiţiuni. Toate aceste evenimente pot 
fi urmărite prin intermediul accentelor 
cronologice, deschise de autor la data 
de 22 martie 1917, când la Chişinău îşi 
începe activitatea Sovietul Deputaţilor 
Soldaţi şi merge până la 15 octombrie 
1922 când regele Ferdinand şi regina 
Maria sunt încoronaţi ca suverani ai 
României Mari la Alba-Iulia.

După cum am mai precizat ur-
mătoarele cinci subdiviziuni sunt alocate 
unui dicţionar cronologic, alfabetic şi 
tematic care cuprinde personalităţi ale 
generaţiei unirii din Basarabia, Bucovina, 
Transilvania, Banatul, Transnistria şi 
Vechiul Regat, dar şi acte, ziare, clădiri 
sau monumente. Prima poziţie îi este 
alocată Basarabiei, începe cu un cuvânt 
a lui Onisifor Ghibu aici fiind trecute 
doar câteva nume mai importante: Actul 
Unirii Basarabiei cu România-mamă de 
la 27 martie 1918, Alexandri Nicolae, 
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Elena Alistar, Arbore-Rally Zamfir, 
Balamez Ştefan, Biroul de organizare 
a Sfatului Ţării, Bogos Dumitru, 
Bosie-Codreanu Nicolae, Bulat Ştefan, 
Buzdugan Ioan, Cancelaria Sfatului 
Ţării, Cateli Emanuil, Cazacu Petru, 
Cijevschi Vasile, Consiliul Directorilor 
Generali, Costin Ion T., Decrete, Donici 
Matei, Dumitraşcu Ion, Edificiul Sfatului 
Ţării, Epure Boris, Erhan Dionisie, Erhan 
Pantelimon, Florea Vasile, Formular al 
Biroului de Organizare, Forţele Militare, 
Fracţiuni, Frăţiman Iustin, Gafencu 
Vasile, Ghibu Onisifor, Gore Pavel, 
Groppa Alexandru, Gurie Mitropolit, 
Halippa Pantelimon, Harea Vasile, 
Holban Ştefan, Hoteluri, Iacobescu 
Teodor, Inculeţ Ion, Iov Dimitrie, 
Jurământul, Koşco Veaceslav, Leancă 
Constantin, Limba Sfatului Ţării, Mare 
Gheorghe, Matei Ion, Minciună Mihail, 
Monumentul Unirii, Năstase Gheorghe, 
Neaga Teodor, Nour Alexie, Organizaţii 
revoluţionare, Partidele Politice în 
Basarabia, Păscăluţă Ion, Pelivan Ioan, 
Popovschi Nicolae, Recepţii, Rezoluţia 
Întâiului Congres Ostăşesc despre 
Sfatul Ţării, Secară Nicolae, Secară 
Vasile, Sinadino Pantelimon, Stere 
Constantin, Şedinţele Sfatului Ţării, 
Şmidt Alexandr, Teme discutate în 
Sfatul Ţării, Tudor Gheorghe, Ţanţu 
Vasile, Usinevici Ştefan, Văitoianu 
Artur, Văleanu Alexandru, Ziare.

Respectând ordinea alfabetică, dar şi 
cronologică, urmează Bucovina. După 
un scurt cuvânt al marelui om de stat 
Ion I. Nistor, aici sunt trecute doar câteva 
din numele importante trecute regăsite 
în lucrare: Actul Unirii Bucovinei cu 
România, Adunarea Naţională de la 
Cernăuţi de la 27 octombrie 1918, Bejan 
Dionisie, Bodnărescu Victor, Bucevschi 

Dimitrie, Consiliul Naţional Român, 
Cuciurean I. Gheorghe, Declaraţia de 
Unire, Decrete Regale, Dieta Bucovinei, 
Doboş Filaret, Etzdorf Josef, Flondor 
Iancu, Flondor Nicu, Grămadă Ion, 
Grecu Vasile, Hurmuzachi Alexandru, 
Hurmuzachi Constantin, Ieşean Alexan-
dru, Isopescu-Grecu Constantin, Jemna 
Gheorghe, Kwiatkowski Stanislav, 
Legea Fundamentală asupra Puterii 
Ţării Bucovinei, Lupu Florea, Mardari 
Toader, Monumentul Unirii Bucovinei 
cu România, Morariu Aurel, Morariu 
Constantin, Nastasi Constantin, Nistor
I. Ion, Onciul Aurel, Partidele Politice, 
Procopovici Alexe, Puşcariu Sextil, 
Repta Vladimir, Rotică Gavriil, Sârbu
Gheorghe, Şandru Gheorghe, Ştefanelli 
Teodor, Tarnavschi Ipolit, Tofan 
Gheorghe, Ursachi Ion, Vitencu 
Alexandru, Vlad Nicolae, Ziarul Glasul 
Bucovinei.

Urmează a fi redate câteva nume 
importante din multele pe care le oferă 
autorul în subdiviziunea Transilvania 
şi Banatul: Actul Unirii Ardealului, 
Bârseanu Andrei, Blaga Iosif, Brediceanu 
Caius, Consiliul Naţional Român 
Central din Transilvania, Cristea Miron, 
Diaconovici Corneliu, Dragomir Silviu, 
Flueraş Ion, Goga Octavian, Goldiş 
Vasile,Groza Petru, Haţieganu Emil, 
Hossu Emil, Isac Emil, Jumanca Iosif, 
Lapedatu Alexandru Ion, Lapedatu I. 
Ion, Lege asupra Unirii Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei, Sătmarului şi 
Maramureşului cu Vechiul Regat al 
României, Lucaciu Vasile, Lupaş Ioan, 
Maniu Iuliu, Mihalyi Teodor, Nistor 
Pompiliu, Partidele Politice, Pop de 
Băseşti Gheorghe, Pop-Ciceo Ştefan, 
Tăslăuanu Octavian, Tilea Virgil, Ursu 
Ioan, Vaida Voevod Alexandru, Vlad 
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Aurel, Vuia Traian, Ziarul Luceafărul, 
Ziarul Transylvanie.

În subdiviziunea următoare se regă-
sesc câteva nume din Transnistria: 
Adresare, Batalionul Românesc din 
Transnistria, Congresul Românilor 
Transnistrieni, Programul Congresului.

Ultima subdiviziune a dicţionarului 
este lăsată conform ordinii alfabetice 
şi tematice Vechiului Regat şi vom 
reda câteva din numele elaborate de 
Iurie Colesnic în acest segment spaţial: 
Angelescu Constantin, Argetoianu 
Constantin, Averescu Alexandru, 
Brătescu-Voineşti Ioan Alexandru, 
Brătianu Ion (Ionel) I. C., Brătianu Vintilă 
I. C., Broşteanu Ernest, Cantacuzino Ioan, 
Coandă Constantin, Constantinescu 
Grigore, Dimitriu Vasile, Drăghicescu 
Dumitru, Enescu George, Ferdinand 
I, Fotografi ai Unirii, Găvănescu Ion, 
Hârjeu Constantin, Ionescu Tache, Iorga 
Nicolae, Lugoşianu Ion, Lupu Nicolae, 
Marghiloman Alexandru, Mironescu 

George G., Murgoci-Munteanu George, 
Negulescu Petre, Oanea Laurenţiu, 
Oţetea Andrei, Prezan Constantin, 
Rădulescu-Motru Constantin, Râşcanu 
Ion, Slăvescu Victor, Ştirbei Barbu, 
Titulescu Nicolae, Trancu-Iaşi Grigore.

Cercetarea exhaustivă şi elaborată 
scriitorului Iurie Colesnic a dus la 
apariţia unei lucrări deosebit de 
importante nu numai pentru spaţiul 
basarabean din care el se trage, ci pentru 
întreg ţinutul românesc bucovinean, 
bănăţean, transilvănean, transnistrian 
sau regăţean. Informaţii utile şi la care 
se poate accede rapid se află în această 
deosebită lucrare, la dispoziţia cititorului 
stând personalităţi marcante ale unirii, 
actele oficiale ale unirii, monumente, 
clădiri, ziare, toate cuprinse în acest 
amalgam al unirii şi completate de 
anexele care cuprind decrete regale, 
procese verbale, telegrame, adrese şi 
discursuri.

Marius-Nicolae Pop

***

Valeriu Popovschi, Biroul de organizare 
a Sfatului Ţării. (27 octombrie – 21 
noiembrie 1917). Studiu şi documente, 
Chişinău, Editura Pontos, 2010, 107 p.

Valeriu Popovschi s-a 
născut în 1950 în satul 
Ţâra, comuna Floreşti în 
Republica Moldova. Este 
absolvent al Universităţii 
de Stat din Moldova, fiind 
de altfel şi doctor în istorie. 
Activează de mai mulţi ani
în cadrul Institutului de 
Istorie al Academiei de Şti-
inţe a Moldovei, în prezent 
fiind cercetător ştiinţific su-

perior. A publicat o serie de articole, 
studii şi eseuri consacrate istoriei miş-
cării naţionale din Basarabia din anii 
1917-1918.

Cartea a apărut în anul 
2010 la Editura Pontos din 
Chişinău sub egida Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. 
Este împărţită în şapte sub-
diviziuni, iar cea mai con-
sistentă parte a acesteia o
constituie documentele de 
epocă expuse la finalul aces-
teia în secţiunea anexelor. 
După un scurt cuvânt intro-
ductiv prin care se face o 
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trecere succintă prin istoriografia pro-
blemei, autorul ne face cunoştinţă cu
Congresul militar-moldovenesc şi crearea 
Biroului de organizare a Sfatului Ţării. 
Structura Biroului de organizare a Sfatului 
Ţării, Aspecte ale activităţii Biroului de 
organizare a Sfatului Ţării, Semnificaţia 
înregistrării Biroului de organizare a 
Sfatului Ţării de către instanţele juri-
dice ale vremii şi 21 noiembrie 1917: 
deschiderea Sfatului Ţării şi sfârşitul 
activităţii Biroului de organizare, sunt 
alte subdiviziuni ale cărţii care scot 
în evidenţă esenţa aces-teia şi anume: 
formarea, activitatea şi semnificaţia 
acestei instituţii. Cuvântul de încheiere ar 
trebui să deschidă apetitul pentru anexele 
care urmează, documente care luminează 
cu prisosinţă trecutul im-perios şi benefic 
al acestei instituţii.

Cuvântul introductiv pare a fi o 
adevărată reparaţie morală asupra 
acestei instituţii, Biroul de organizare a 
Sfatului Ţării, care în studiile apărute 
în ultimii 90 de ani a fost lăsat în praful 
documentelor de arhivă, importanţa 
parlamentului basarabean eclipsând 
această instituţie pregătitoare, în 
istoriografia de specialitate. Istoriografia 
problemei – moldovenească, română, 
sovietică sau străină – a tratat superficial 
acest subiect, limitându-se doar la unele 
constatări modeste şi doar câteva date 
sumare cu toate că Biroul era condus de 
un preşedinte, câţiva vicepreşedinţi şi 
secretari şi avea în componenţa sa 53 
de membrii.

Crearea Biroului de organizare a 
Sfatului Ţării a fost opera Congresului 
militar-moldovenesc care a avut loc 
în octombrie 1917 la Chişinău prin 
participarea a peste 800 de delegaţi 
(ostaşi, marinari, ofiţeri moldoveni 

împrăştiaţi pe toate fronturile). Dintre 
hotărârile acestui congres două au avut 
o importanţă aparte. Prima hotărâre 
a fost adoptată la 21 octombrie 1917, 
referitoare la autonomia teritorială şi 
politică a ţinutului în baza dreptului 
popoarelor la autodeterminare. A doua 
hotărâre luată două zile mai târziu cerea 
constituirea cât mai grabnică a Sfatului 
Ţării ca organ suprem de conducere al 
Basarabiei. În baza acestei prevederi la 
27 octombrie 1917 a fost ales din rândul 
militarilor un comitet numit Biroul de 
organizare a Sfatului Ţării. Activitatea 
acestui organism a debutat o zi mai 
târziu cu prima din cele 15 şedinţe care 
vor urma şi va funcţiona până în 21 
noiembrie 1917, când se va autodizolva 
o dată cu deschiderea înaltului for le-
gislativ basarabean.

Conform structurii Biroului de 
organizare a Sfatului Ţării acesta avea 
în componenţa sa 53 de membrii, 
după ce iniţial îşi începuse activitatea 
cu doar 27 de membrii, fiind condus 
de preşedintele sublocotenent Vasile 
Ţanţu. Biroul elabora şi adopta în regim 
de urgenţă, prin şedinţe în plen sau în 
cadrul unor comisii, hotărâri extrem 
de importante pentru buna organizare 
a Sfatului Ţării. Activitatea Biroului 
era coordonată de un prezidiu din care 
făceau parte preşedintele Biroului, trei 
vicepreşedinţi şi doi secretari. Biroul a 
avut cancelaria şi ştampila sa, avându-şi 
sediul pe strada Livezilor 31 în localul 
fostului liceu nr. 3 de băieţi, devenit la 
21 noiembrie 1917 Palatul Sfatului Ţării.

Privind unele aspecte ale activităţii 
Biroului de organizare a Sfatului 
Ţării, au fost unele şedinţe care s-au 
evidenţiat prin importanţa lor. În cadrul 
acestor şedinţe deosebit de importante 
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şi istovitoare (5-7 ore) s-au luat unele 
hotărâri necesare pentru bunul mers al 
viitoarei legislaturi basarabene precum: 
adoptarea unei „scheme de repartizare 
a locurilor de deputat”, s-a examinat 
şi acceptat proiectul cu privire la 
administrarea Basarabiei, organizarea cât 
mai grabnică a ziarului „Sfatul Ţării” ca 
organ al legislativului, clădirea liceului 
nr. 3 de băieţi să devină sediul Sfatului 
Ţării, casa lui Pronin şi Hotelul Palace 
să fie folosite pentru cazarea deputaţilor, 
iar Sfatul Ţării să fie deschis de cel mai 
în vârstă deputat ales, Nicolae Alexandri.

Cei care s-au îngrijit de buna activitate 
a Biroului au dat dovadă de o deosebită 
perspicacitate înregistrând organismul 
la Tribunalul regional din Chişinău, 
dovedind astfel că nu a avut un caracter 
ilegal, după cum au instigat istoriografii 
sovietici moldoveni. Însăşi structura 
Biroului de organizare şi modul său de 
activitate, au servit drept model pentru 
structura şi modelul de activitate ale 
Sfatului Ţării.

Deschiderea Sfatului Ţării a avut în 
onorifica zi de 21 noiembrie 1917 în 

prezenţa a 95 de deputaţi şi a fost descrisă 
ca o „sărbătoare a sărbătorilor”, chiar în 
ziua hramului Sfinţii Mihail şi Gavriil. 
Sfatul Ţării a fost deschis „în mod festiv 
de către cel mai în vârstă deputat ales, 
Nicolae Alexandri, în aplauzele frenetice 
ale întregii săli; în acordurile melodiilor 
Deşteaptă-te române şi Pe-al nostru steag 
e scris unire.”

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o 
monitorizare a activităţilor Biroului de 
organizare a Sfatului Ţării, organism 
ce a stat la baza formării viitoarei 
adunări legislative basarabene, Sfatul 
Ţării. Printr-o documentare riguroasă 
şi conformă cu cerinţele cercetării 
actuale, autorul expune în această carte 
scurta activitate şi conduita acestui 
organism vital care a precedat legislatura 
basarabeană. Munca sa de cercetare 
aduce în prim-plan tot ceea ce ţine de 
acest Birou de organizare şi corectează 
greşelile existente în bibliografia de 
specialitate prin intermediul surselor pe 
care le expune în Anexele acestei lucrări.

Marius-Nicolae Pop


