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Georges Minois, Cuţitul şi otrava; Asasi-
natul politic în Europa (1400-1800), Edi-
tura Institutul European, Iaşi, 2004 

Studiul referitor la asasinatul politic 
european în intervalul a patru secole (XV-
XVIII), atât de necesar spaţiului istorio-
grafic al Noii Istorii, a fost elaborat de 
istoricul francez Georges Minois. Doctor 
în istorie şi filologie, specialist în istoria 
socială şi cea a mentalităţilor, şi-a dedicat 
timpul studiului unor fenomene specifice 
personalităţii umane, precum tendinţele 
suicidale, credinţa în infern, apariţiile 
diavolului, râsul şi batjocura, nefericirea, 
melancolia şi depresia etc.1 Carţile sale 
au suscitat dezbateri, mărturie în acest 
sens stau lucrările traduse şi publicate în 
România, astfel adiacent acestei lucrări 
mai identificăm: Istoria sinuciderii, societatea 
occidentală în faţa morţii voluntare;2 Istoria 
infernurilor;3 Diavolul;4 

Câteva din afirmaţiile lansate de isto-
ricul francez, încă din primele rânduri ale 
lucrării, pot oferi o imagine de ansamblu 
a viziunii pe care acesta încearcă să o 
transmită. Identifică apariţia asasinatului 
politic odată cu primele forme de organi-
zare umane, constantă a umanităţii5, primul 

1 Informaţii preluate de pe site-ul http://
www.humanitas.ro/georges-minois, acc-
esat online la data de 13 ianuarie 2011.

2 Georges Minois, Istoria sinuciderii, societa-
tea occidentală în faţa morţii voluntare, editura 
Humanitas, Bucureşti, 2002.

3 Idem, Istoria infernurilor, editura Humanitas, 
1998.

4 Idem, Diavolul, editura Corint, 2004.
5 Idem, Cuţitul şi otrava, Asasinatul politic 

în Europa (1400-1800), editura Institutul 
European, Iaşi, 2004, p. 7.
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exemplu al acestui gest fiind plasat 
tocmai în Biblie, odată cu Cain şi Abel. 
La întrebarea referitoare la impactul pe 
care asasinatele politice îl pot avea asupra 
istoriei, Minois, hazardându-se spunem 
noi, declară că asasinatul politic este un 
factor revelator[…]mai întâi, prin eliminarea 
prematură a anumitor personalităţi capabile să 
influenţeze în mod decisiv cursul istoriei[…].6 
Putem întrevedea în această afirmaţie că 
istoricul nutreşte o credinţă în ideea că 
asasinatele pot influenţa indirect cursul 
istoriei. Cu toate acestea, îşi temperează 
afirmaţia, notând că asasinatul este departe 
de a fi un epifenomen.7 Un punct de vedere 
divergent este oferit de profesorul englez, 
Lindsay Porter, cu a sa lucrare Asasinatul. 
O istorie a crimei politice.8 Aici identificăm 
că întreaga filozofie a studiului se bazează 
pe afirmaţia prim-ministrului britanic, 
Benjamin Franklin: „Asasinatele n-au 
schimbat niciodată istoria lumii”9 Desigur că 
Minois nu atestă contrariul, dar diferendul 
poate fi uşor sesizat. Identifică termenul 
de tiranicid ca şi sinonim al asasinatului, 
pentru că toate dezbaterile de până la 
tranziţia către asasinatul politic modern 
sunt raportate la uciderea conducătorului 
nedrept. 

Istoricul observă evoluţia motivaţională 
a asasinatului de-a lungul celor patru sute 
de ani de istorie zbuciumată. Prezintă 
chiar o periodizare rigidă, astfel că îşi ia ca 
punct de reper dezbaterea generată de Jean 

6 Ibidem, p. 7.
7 Ibidem, p. 7.
8 Lindsay Porter, Asasinatul. O istorie a crimei 

politice, ed. Art, Bucureşti, 2010.
9 Ibidem, p. 7.
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Petit în 1408 şi spune că mobilul crimelor 
politice timp de un veac şi jumătate au 
fost interesele familiale şi dinastice. Mai 
apoi, în perioada războaielor religioase, 
asasinatul politic s-a adaptat, justificat 
fiind în acest nou context istoric de cauze 
mai mult sau mai puţin profund religioa-
se. Între 1610 şi 1750 s-a petrecut opusul, 
tiranicidul a fost secularizat, luând forma 
luptei împotriva absolutismului. Dezba-
terile de ordin filosofic, teologic sau poli-
tic, spune Minois, toată această luptă de 
justificare a crimei politice, în special din
perioada celor patru secole, marcată desi-
gur de exemplele antichităţii, creează, anti-
cipează şi motivează atentatul politic de 
formă modernă. 

Cu toate că există exemple concrete 
de acalmie a crimelor motivate politic, 
nu se poate găsi o interdependenţă cu 
nivelul de civilizaţie. Drept mărturie stă 
tentativa de asasinat în care a fost implicat 
Ludovic al XV-lea, care avea loc în plin 
secol al Luminilor, la care mai adăugăm că 
jumătate din împăraţii Bizanţului au fost 
constrânşi să abdice sau au fost asasinaţi. 
Exemplele pot continua.

În prima parte a lucrării, Georges 
Minois, ne face o retrospectivă a princi-
palelor asasinate politice, oferind o gamă 
variată de exemple din spaţiul vest-
european al sfârşitului de secol XIV şi al 
secolului următor. Identifică şi clasifică 
ceea ce el numeşte o tipologie a crimei politice, 
care variază în funcţie de spectrul cultural 
şi de construcţia mentală determinată de 
experienţa istorică şi civilizaţională al 
fiecărui spaţiu prezentat. Astfel, autorul 
identifică în Europa intereselor dinastice 
şi familiale, Europa secolului XV şi prima 
jumătate a secolului XVI, trei tipuri de 
crime politice: crima în stil englezesc – un 

asasinat discret în numele pragmatismului 
dinastic; crima în stil franţuzesc – asasinarea 
consilierilor regali prea puternici, în numele 
libertăţilor feudale; crima în stil italian – 
asasinarea în public a tiranului în numele liber-
tăţii populare.10 Istoricul francez declară 
aceste tipologii ca fiind universal valabile, 
mult prea uşor spunem noi, din cauză că, 
dacă ar fi să ignorăm cele câteva excepţii, 
sunt avute în vedere doar asasinatele din 
cele trei spaţii europene invocate. 

Perioada de relativă încetare a asasina-
telor politice din răstimpul cuprins între 
800 şi 1300 este pus de Minois pe seama 
feudalismului clasic, caracterizat de legă-
turile puternice dintre seniori şi vasali. 
Uşor idealistă ideea lui Minois, fiind 
greu de contestat că fărâmiţarea acestui 
sistem a dus la o sporire a numărului de 
asasinate. În orice caz, încă din secolul 
XIV în Anglia, tendinţele de modernizare 
a statului, concepţia legată de monarhie şi 
aspectul revoluţionar al asasinatului, pot fi 
principalele motive ale declanşării valului 
de asasinate, în care cad pradă printre 
mulţi alţii: Eduard II, Richard II, Henric 
al VI-lea şi Eduard al V-lea, în 1327, 1400, 
1471 şi 1483. Regii sunt iniţial dezveliţi de 
manta protectoare a regalităţii, după care, 
cu pragmatism, sunt eliminaţi de un asasin 
anonim, reprezentant al noii puteri. 

În Franţa lucrurile sunt orânduite 
într-un mod opus cazului englez. Aici 
se încearcă stoparea avansului statului 
modern, la care adăugăm rolul din ce în 
ce mai crescut al monarhiei franceze, care 
interzice rezolvarea conflictelor nobiliare
pe cale armată începând cu 1294 şi conti-

10 Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Insti-
tutul European, Iaşi, 2004, p. 36.
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nuând cu ordinele regale din 1304 şi 1361. 
Nobilii se văd astfel nevoiţi să apeleze 
la crimă, care se transformă într-un nou 
instrument al puterii şi al onorabilităţii. 
Astfel de reacţii centrifuge sunt puse 
pe seama tendinţei tot mai mare de 
centralizare a monarhiei. 

Tocmai lipsa unei autorităţi centrale 
puternice este sursa multitudinii de asa-
sinate din Italia. Deloc lipsite de origina-
litate, Minois învinuieşte chiar sistemul 
politic italian pentru excesele la care 
sunt expuse unele comunităţi, de chiar 
tehnicianul guvernului, potentatul, pus în 
fruntea urbei tocmai pentru a media între 
diferitele categorii sociale. Cu toate că erau 
numiţi pe perioade determinate, relativ 
scurte, exemplele de conducători, mai 
mult sau mai puţin tiranici, creaţi de acest 
sistem, abundă în istorie. Minois vorbeşte 
în continuare de interesele familiare 
meschine aflate în spatele tentativelor de 
schimbare, pentru că sunt rarisime cazurile 
în care comploturile obţin adeziunea 
populară. Această lipsă de reacţie a celor 
simpli, Machiavelli o pune pe seama 
preferinţei pentru sclavie a poporului, 
dar Minois îl contrazice cu argumente mai 
realiste, contând pe maturitatea politică a 
florentinilor, veneţienilor etc. Adaptare a 
tiranicidelor antice, crima politică în stil 
italian este, după cum se poate observa, 
publică, spectaculoasă, cu tendinţa de 
a implica, desigur, doar la actul final, 
întregul popor.

Atentatul adresat lui Olivier de Clisson, 
conetabil al Franţei, din 1392, l-a făcut pe 
regele Carol al VI-lea să afirme aici e vorba 
de mine11, ceea ce i-a făcut pe unii jurişti şi 
istorici să suţină că e vorba de crimă de 

11 Ibidem, p. 19.

lezmajestate. Inspirat din dreptul roman, 
această acuzaţie era adusă celor care 
lezau imaginea regelui, prin asasinatele 
adresate persoanelor înrudite sau a celor 
care deţineau funcţii publice, cum e cazul 
de faţă. Cu toate că a fost vorba de o simplă 
răfuială feudală, iar conetabilul nu se afla 
în exerciţiul funcţiei, o parte a juriştilor 
din epocă au stabilit că poate fi vorba 
de lezmajestate. În orice caz, Carol VI a 
pornit o întreagă campanie de pedepsire 
a celui care a ordonat asasinatul, ducele 
de Bretagne, Jean IV, dar a înnebunit în 
timpul expediţiei, se spune, din cauza 
temerilor legate de un posibil asasinat 
la adresa sa. Din acest punct, Minois, 
porneşte o altă discuţie referitoare la teama 
regilor, prinţilor şi a marilor feudali, de 
a fi asasinaţi şi consecinţele acestei stări 
de fapt. 

Teama regilor de a fi asasinaţi devine o 
constantă începând cu perioada timpurie 
a epocii moderne. Dacă Carol al VI-lea se 
amesteca în mulţime îmbrăcat fiind ca un 
om simplu, Ludovic al XI-lea, legendar pentru 
precauţiile sale, este obsedat de teama unui 
atentat, îndeosebi spre sfârşitul vieţii.12 Gărzile 
de corp în timpul regimului acestuia 
vor deveni din ce în ce mai numeroase, 
iar spre finalul vieţii se va retrage într-o 
adevărată fortăreaţă. Pericolul însă, 
spune cercetătorul francez, nu venea 
doar din partea nobililor supuşi regelui. 
Picquigny(1475), localitatea de întâlnire 
dintre Ludovic XI şi regele Angliei, 
este dovada unor măsuri de securitate 
obsesive. Pentru aceasta s-a construit 
un pod, iar […]în mĳocul acestui pod fură 
construite zăbrele puternice de lemn, ca la 
cuşca leilor; şi distanţa dintre bare permitea 

12 Ibidem, p. 23.
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doar strecurarea unui braţ.13 Acelaşi Ludovic 
XI ordona autopsierea tuturor deceselor a 
căror cauză nu era clar stabilită. Carol VII a 
suferit chiar o depresie generată de teama 
de a fi asasinat de delfinul Ludovic. O 
întreagă psihoză s-a stabilit la curtea regilor 
Franţei, din cauza acestor noi şi puternice 
arme politice. Fără efecte notabile, spune 
Minois generalizând, paza regilor este 
mult întărită şi în secolul al XVI-lea, dar 
fără efecte considerabile. 

În Florenţa familiei de Medici observăm 
o altă dimensiune a asasinatului politic. 
Cea a creşterii prestigiului celui vizat. 
Este şi cazul lui Lorenzo de Medici şi a 
fratelui acestuia Giuliano. Aceştia vor fi 
ţinta unui atentat desfăşurat în spaţiul 
sacru al bisericii, acolo unde „cei mari” 
erau lipsiţi de paza gărzilor de corp. 
Conspiraţia familiei Pazzi a dus la uciderea 
lui Giuliano, dar conspiraţia a reprezentat 
un real eşec, de pe urma căreia Lorenzo 
de Medici va intra în confreria principilor. 

Familia Borgia, în schimb, poate fi 
confundată cu titlul lucrării lui Minois, 
caracteristica principală a acesteia fiind 
cea definită de termenii „cuţitul şi otrava”. 
Papa Alexandru VI Borgia şi fiul acestuia, 
Cesare Borgia, în ultima parte a secolului 
al XV-lea, au folosit această armă pentru 
a-şi duce la bun sfârşit numeroasele ambiţii 
seculare. Cardinali, prinţi, adeversari mai 
modeşti, rude, nimic nu conta, toţi au 
fost eliminaţi brutal sau discret şi odată 
cu aceasta, cei din familia Borgia s-au 
transformat în principi de necontestat ai 
lui Machiavelli. 

13 Commynes, Memorii, IV, 9, apud. Georges 
Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul politic 
în Europa (1400-1800), editura Institutul 
European, Iaşi, 2004, p. 25.

Capitolul dedicat teoriei şi teoretici-
enilor din această primă parte a cercetării 
istoricului francez, este predominat de 
gânditorii din secolele XV-XVI, începând 
cu Jean Petit şi sfârşind cu atotprezentul 
Machiavelli. Nici anticii nu sunt excluşi 
din ecuaţia a cărui necunoscută e formată 
din concepţia legată de tiranicid. Astfel, 
filosofii secolului XV s-au inspirat din 
scrierile antice păgâne, dar şi viziunile 
teologice legate de asasinat au contat în 
formarea unor opinii. Antichitatea are o 
înclinaţia înspre a susţine cauza tirani-
cidului. Rând pe rând, filosofi de calibru 
precum Xenofon, Platon, Aristotel, Seneca, 
Suetoniu, Quintilian, dar şi alţii, sunt de 
partea asasinilor. Tradiţia creştină este 
ambiguă. Există în Vechiul Testament 
exemple de asasinate de pe urma cărora a 
rezultat pacea, spre marea bucurie a poporului.14 
Noul Testament se plasează mai degrabă 
de partea ordinii civile, Daţi Cezarului cei al 
Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce-i aparţine15, 
cu toate că se pot găsi şi ambiguităţi, 
cum ar fi îndemului lui Sf. Petru de a-l 
asculta pe Dumnezeu, mai degrabă decât pe 
oameni.16 Sf. Augustin susţine că cei care 
nu guvernează în numele poporului pot fi 
executaţi de magistraţi, dar Minois pune 
legitima întrebare: cine sunt magistraţii 
care pot lua o decizie atât de importantă. 

În evul mediu, dezbaterea se mută pe 
planul disputei dintre împărat şi papă. 
Cine este mai puternic; poate fi destituit 
împăratul de către papă sau supuşii trebuie 
să-şi menţină jurământul de credinţă 

14 Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Insti-
tutul European, Iaşi, 2004, p. 61.

15 Ibidem, p. 61.
16 Ibidem, p. 61. 
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indiferent de practicile reprezentaţilor 
puterii temporale, sunt câteva dintre 
întrebările care animă spaţiul intelectual 
al timpurilor medieval. De partea puterii 
spirituale, astfel a ierarhiei creştine, 
au poziţii tranşante: Isidor din Sevilla, 
Grigore al VII-lea, cel care îl destituie pe 
Henric IV, John de Salisbury, Inocenţiu 
al III-lea, Inocenţiu al IV-lea, care a avut 
o dispută cu împăratul Frederic al II-lea 
etc. Grigore cel Mare, în secolul XVI, 
spune că indiferent de practicile prinţului, 
acesta nu poate fi atins decât dacă papa 
îl readuce la starea de om simplu. Apare 
astfel, o întreagă teorie a rezistenţei, care 
conţine chiar în germene, ideea de contract 
social17, concluzionează Geroges Minois. 
Un alt punct de vedere interesant apare 
la Sfântul Toma din Aquino, care în secolul 
XII lasă să se întrevadă, prin scrierile sale, 
dreptul la răscoală, la nesupunere, a celor 
care sunt conduşi de un tiran. În acest caz, 
cuţitul destinat tiranului poate sta în mâna 
celor îndemnaţi de porunca divină, a unei 
autorităţi publice etc. 

Revenind la civili, în veacul XIV din 
Italia, Dante îl condamnă pe Brutus, 
găsindu-i un echivalent în Iuda. Această 
teorie îşi găseşte adepţi printre cei care 
contestă întâietatea urmaşilor lui Sf. Petru. 
Asasinatul politic este încurajat, spune 
cercetătorul francez, pentru că supuşii 
terorizaţi vor fi nevoiţi să apeleze la otravă 
sau cuţit, pentru a se elibera de justiţia 
oarbă a prinţului. 

Asasinarea ducelui de Orleans, frate-
le regelui nebun Carol al VI-lea, de către 
popularul duce de Burgogne, Ioan fără 
frică, în 1407, l-a făcut pe acesta din 
urmă să apeleze la serviciile profesorului 

17 Ibidem, p. 64.

Universităţii Sorbona, Jean Petit pentru a-i 
legitima gestul. Petit îl acuză pe Ludovic 
d’Orleans de lezmajestate, prin faptul că 
a întreprins acţiuni împotriva regelui şi a 
avutului obştesc al regatului.18 Regele nu a 
putut să-l împiedice pe ducele de Orleans 
din cauza nebuniei sale, astfel că ducele 
de Burgogne a fost nevoit să intervină, aşa 
cum orice supus este îndreptăţit în acest 
caz, pentru a-l anihila pe cel care a devenit 
sau a încercat din greu să devină părtaş la 
cârma ţării fără a avea dreptul.19 După cum 
se poate observa, Jean Petit vorbeşte mai 
degrabă de lezmajestate, făcând un elogiu 
al crimei sau un panegiric, cum ar spune 
romanii. Biserica contraatacă teoriile lui 
Petit, prin Consiliul de la Constance. Dar 
totul se opreşte aici, întrucât episcopii 
şi ordinele monahale nu vor adera la 
condamnarea scrierilor teologului fran-
ciscan, declarând că apologia făcută 
tiranicidului nu reprezintă o chestiune 
de credinţă. Universitatea din Sorbona, 
dominată de Jean Gerson, va condamna 
nouă dintre afirmaţiile cele mai importante 
ale textului lui Petit, iar Parlamentul va 
interzice orice formă de manifestare 
intelectuală prielnică tiranicidului. Din 
nou ambiguitate, spune Minois, Biserica, 
cel puţin, propune un aggiornamento 
problemei.

Umaniştii vor fi mai reţinuţi. Erasmus 
va îndemna la calm, pace şi îndurare: Nu 
vă revoltaţi dacă aceşti oameni ne rănesc, ne 
lovesc, ne întemniţează, ne omoară. Ar trebui 
mai degrabă să avem milă de orbirea lor şi să 

18 Ibidem, p. 68.
19 BN, ms fr 5733, f031v0, apud. Georges 

Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul politic 
în Europa (1400-1800), editura Institutul 
European, Iaşi, 2004, p. 69.
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nu răspundem prin rău la rău[…].20 La acesta 
primează ordinea publică, care trebuie 
menţinută cu orice preţ, totuşi scrierile 
sale lasă loc şi de interpretări: Dacă pietatea 
evanghelică ne va cere într-o bună zi să le 
încălcăm ordinele, trebuie să facem acest lucru 
cu moderaţie[…].21 Thomas More, cancelarul 
englez, în creaţia sa utopică, Utopia, nu 
întrevede vreo situaţie în care se poate 
ajunge la crimă, dar dacă conducătorul 
va avea tendinţe dictatoriale va fi înlăturat 
de către un parlament. Principii altor 
popoare, în schimb, vor putea fi asasinaţi, 
pe principiul mai bine salvăm numeroase 
vieţi prin moartea unuia singur, o viziune 
cinică, care se apropie de Machiavelli, 
spune Minois. 

Secretarul florentin, Machiavelli, se 
foloseşte de numeroasele exemple ale 
istoriei pentru a construi, ceea ce el nu-
meşte, principele perfect. Există trei 
lucrări în care acesta abordează subiectul 
asasinatului, Principele, Istoria oraşului 
Florenţa şi în Discurs asupra primei decade 
a domniei lui Titus Livius. Lucrările sale, 
republicate cu multe ocazii în secolul XVI, 
vor dovedi, spune Minois, că asasinatul 
politic a fost banalizat în epocă. Traducerea 
târzie a lucrărilor lui Machiavelli, Minois 
o pune pe seama diferenţei la nivel mintal 
dintre Italia şi restul Europei. Biserica nu 
reacţionează, fiind ea însăşi scufundată 
în crime şi vicii de orice natură, decât 
mai târziu, în 1557. Florentinul susţine 
că principii trebuie să evite situaţia de 
a fi asasinaţi, prin promovarea unei 

20 Erasmus, Prafraze, Paris, 1991, p. 632, apud. 
Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Institu-
tul European, Iaşi, 2004, p. 74.

21 Ibidem, p. 74.

politici care să nu suscite duşmănia umană. 
Dezonorarea soţiilor sau a fiicelor, poate fi 
un alt motiv pentru care principii pot cădea 
pradă asasinatelor. Machiavelli vorbeşte şi 
de actul în sine, astfel spune că periculoşi 
sunt cei simpli, solitari, care nu riscă prea 
multe. Conspiraţiile sunt vulnerabile, 
pentru că întotdeauna se va găsi cineva 
care „să vorbească”. Laşitatea unora, 
neprevăzutul, pierderea cumpătului, sunt 
alte constante umane, care fac asasinatele 
greu de dus la îndeplinire. Dacă totuşi, un 
asasinat simplu sau multiplu reuşeşte, noul 
principe trebuie să-i elimine pe toţi cei care 
ar fi în măsură să-l răzbune pe defunct. Un 
alt impediment, identificat de Machivelli, 
poporul, care din ataşament pentru cel ucis 
va încerca să-l răzbune. Dacă principele 
află de vreo conjuraţie, spune secretarul 
florentin, trebuie să se asigure că îi este 
la îndemână să o anihileze rapid. Autorul 
oglindeşte comedia – mai degrabă tragedia – 
umană şi politică, concluzionează Minois. 

La Boetie, intuind statul modern, 
scrie despre robia poporului ademenit de 
tiranul care exploatează slăbiciunile naturii 
umane. Boetie sugerează că soluţia nu e 
uciderea tiranului, ci nesupunerea pasivă 
care ar duce la distrugerea întregului 
regim. Astfel că, e demontat mitul specific 
evului mediu, bazat pe relaţiile personale, 
care spune că odată cu tiranul, dispare şi 
regimul. Exemplul folosit în acest caz e 
clasic: Cezar a fost înlocuit de Octavian. 
Odată cu Boetie, Minois încheie prima 
parte a lucrării dedicată tiranicidului 
folosit ca armă politică în interesul 
familiilor şi dinastiilor. 

Religia, motivaţiile religioase mai 
precis, s-a constituit într-un leit-motiv 
al tiranicidului, specific celei de a doua 
jumătăţi a secolului XVI şi prima decadă 
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a celui următor. Cronologia exactă a lui 
Minois ne oferă drept ani extremi 1550 – 
1610, ultimul an însemnând asasinarea 
lui Henric al IV-lea de către instabilul 
Ravaillac, iar odată cu aceasta urmează o 
sută cincizeci de ani de linişte în spaţiul 
asasinatului politic. Reforma iniţiată 
de Luther pare a fi cauza principală a 
creşterii înregistrate de cazurile de crime si 
tentative de asasinat îndreptate împotriva 
tiranilor. Tocmai din acest motiv, centrul 
de greutate al asasinatului înregistrează 
un transfer geografic, din Italia în Europa 
de nord-vest, după cum susţine Minois. 
Ţările rămase catolice – enumerăm aici 
Italia, Spania dar şi altele – au înregistrat 
un evident regres al asasinatelor politice, 
scenariul fiind de acum înainte scris de 
lupta dintre protestantism şi catolicism.

Politicul nu va putea fi niciodată exclus 
din tagma tiranicidului, indiferent de 
context, epocă sau motivaţie. Va continua 
să subziste asemenea unui parazit care 
se adaptează unor condiţii oricât de 
vitrege. Chiar dacă în a doua jumătate 
a secolului XVI, religia va deveni vioara 
întâi, orchestra nu ar putea fi completă fără 
de politică. Noul asasin religios, de cele 
mai multe ori va fi lipsit de sprĳinul unei 
conspiraţii, a unui complot şi va acţiona 
singur. Cu toate acestea rolul liderilor 
continuă să fie consistent, întrucât participă 
la crearea unei ambianţe care contrbuie la 
motivarea fanaticilor, cu menţiunea că 
interesele acestor lideri sunt de cele mai 
multe ori seculare, susţine profesorul 
francez. Lipsit de o motivaţie personală, 
aşa cum era cazul răfuielilor personale 
din epoca precedentă, asasinul trebuie de 
acum îndoctrinat, convins de actul divin pe 
care-l săvârşeşte, în căutarea gloriei eterne. 
Predispuşi la astfel de gesturi vor fi spiritele 

vulnerabile, deobicei tineri izolaţi, aflaţi la 
marginea societăţii, dispreţuiţi şi frustraţi, 
aruncaţi în prăpastie de preoţi şi teologi 
zeloşi. Dacă înainte scrierile referitoare 
la tiranicid erau urmarea unor crime deja 
comise, acum registrul se schimbă, în cele 
din urmă, scrierile, discursurile şi predicile vor 
pregăti de acum înainte unele spirite pentru 
crime.22 

Minois face o scurtă incursiune în 
teoria asasinatului religios, evocându-i 
pe liderii reformei şi modul în care ideile 
cu privire la tiranicid au suferit modificări 
de o sută optzeci de grade. Luther era 
adeptul supunerii vizavi de autoritatea 
civilă, seculară. Admite că natura umană 
este coruptă şi astfel conducătorii, trimişi 
de Dumnezeu, sunt indispensabili, find 
şi până la el o constantă a umanităţii. 
Calvin, în principiu de acord cu Luther, 
adaugă că magistraţii publici se pot opune 
tiranului. Mai adaugă, idee periculoasă de 
astfel, că unii creştini pot executa un tiran 
cu condiţia să existe aşa numita chemare 
divină. Melanchton, alt lider al reformei, se 
opune total nesupunerii puterii pământene. 
Calvinismul însă, odată cu schimbarea de 
generaţii, se îndreaptă către o susţinere 
din ce în ce mai directă a ideii de tiranicid, 
dând naştere mişcării antimonarhiste. 
Până la înscăunarea protestantului Henric 
de Navarra în 1589, antimonarhiştii vor 
influenţa desfăşurarea evenimentelor, cu 
precădere în Franţa, în Europa zbuciumată 
de luptele religioase. Gândirea acestora 
era o mixtură de teologie şi drept, ima-
ginându-şi triunghiul Dumnezeu, popor,
rege, ca pe un contract social în formă 

22 Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Institu-
tul European, Iaşi, 2004, p. 88.



266

embrionară. Textul, reprezentativ pentru 
ideologia antimonarhistă, apărut în 
1520, semnat simbolic de Iunius Brutus,
spune că Dumnezeu încheie un contract 
cu poporul, care îşi obţine astfel suve-
ranitatea, pe care o subcontractează 
regelui, iar acesta din urmă devine astfel 
dublu responsabil, odată lui Dumnezeu 
şi odată poporului. Dacă principele este 
lipsit de legitimitatea dinastică în schimb, 
atunci oricine poate proceda la ucidere 
acestuia. În caz de principe legitim, dacă 
încalcă legile pământeşti, acestuia i se pot 
opune magistraţii, deţinătorii de drept ai 
suveranităţii, mai spun antimonarhiştii. 

De cealaltă parte a baricadei, teologii 
catolici, puţini sunt cei care nu susţin crima 
motivată religios. Iezuiţii sunt vârful de 
lance, adesea punându-se semnul egal între 
aceştia şi asasinatul religios. Reprezentativ 
pentru Compania lui Iisus este Juan 
de Mariana, cu al său tratat intitulat De 
rege et regis institutione. Istoric la bază, 
vehiculează ideea de contract întâlnită 
şi la protestanţi, susţine că regele trebuie 
mai întâi admonestat, iar apoi îndepărtat. 
În cazul în care întrunirile publice sunt 
interzise, necesare pentru admonestarea 
sau îndepărtarea regelui, atunci oricine 
îl poate asasina pe monarh. Asasinul se 
poate folosi de orice mĳloace, întrucât 
este mai slab decât regele, cum ar fi otrava 
sau un mercenar. Mariana va sfârşi ars 
pe rug odată cu asasinarea lui Henric al 
IV-lea. Cardinalul Bellarmin, oficial înalt 
aflat în cercul restrâns al papei, susţine 
indirect asasinatul religios, prin ideea că 
papa poate dezlega oricând poporul de 
jurământul depus suveranului. Regele, 
lipsit astfel de protecţia oferită de funcţie, 
va fi expus exceselor de orice natură. 
Odată cu secolul al XVII-lea tratatele 

teologice sunt înlocuite, la Paris cel puţin, 
de predici şi pamflete, rostite şi scrise de 
oratori agresivi, favorabili tiranicidului. 
Argumentele folosite vor fi atât politice, 
cât mai ales religioase.

În capitolul, inspirat intitulat, între 
politică şi religie, Minois îşi mută obiectul 
cercetării în Rusia. Caz atipic, după cum 
punctează profesorul francez, deşi lipsit de 
probleme religioase, asasinatul politic se 
acutizează în ţaratul rusesc, pe fondul unei 
crize dinastice generate de urmaşii lui Ivan 
al IV-lea. Apar aşa-numiţii falşi Dimitri, 
care se declară fii ai lui Ivan al IV-lea, 
încercând să obţină puterea cu sprĳinul 
anumitor facţiuni ale nobilimii ruse dar şi 
cu ajutor extern. Adesea intervin polonezii 
şi suedezii, care susţin candidaţi convertiţi 
la catolicism din oportunism, iar aici pot fi 
întrezărite anumite motive religioase, dar, 
concluzionează Minois: „crima politică nu 
se sprĳină pe nici o teorie a tiranicidului. Este 
doar o aventură cu lupte sălbatice între clanuri 
rivale ce vor să pună mâna pe putere.”23

Revenind pe meleagurile occidentale, 
Minois redă atmosfera din Parisul mă-
cinat de luptele îndreptate împotriva 
consilierilor regali deveniţi mult prea 
puternici, pe fondul unei crize a dinastiei 
regale. Noaptea Sfântului Bartolomeu, sau 
mai bine zis masacrul înfăptuit de catolici 
în noaptea dintre 23 şi 24 august 1972, se 
pare că a avut la bază conotaţii exclusiv 
politice, care mai târziu au fost transferate 
într-un cadru religios. Tentativa de 
asasinat vizându-l pe Gaspar de Coligny, 
amiral şi totodată consilier al regelui Carol 
al IX-lea, a avut rolul de detonator pentru 
masacrul colectiv, tentativă care Minois o 
aseamănă cu Sarajevo 1914. Se spune că, 

23 Ibidem, p. 110.
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de frica răzbunării hughenote şi a liderului 
acestora Henric de Navarra, Caterina de 
Medici şi puternica familie de Guise au 
organizat măcelul. Aflându-se în propiul 
pat, amiralul a fost străpuns de sabie şi 
mai apoi aruncat pe fereastră, târât pe 
stăzile Parisului şi mai apoi spânzurat. 
Dezumanizare care trădează transferul 
dinspre politic spre sacru, punctează 
Minois. Un alt consilier ajuns să posede o 
influenţă imensă, Henric de Guise, de data 
aceasta catolic, chiar şeful Ligii Catolice, 
va fi asasinat din ordinul direct al regelui 
Henric al III-lea. Puternicul duce se făcea 
vinovat de crimă de lezmajestate, asemenea 
cazului lui Ludovic de Orleans din 1407, 
după cum remarcă Minois. Odată cu acesta 
a fost asasinat şi Ludovic de Guise, fratele 
ducelui şi cardinal, ceea ce a stârnit mânia 
papei care l-a ameninţat cu excomunicarea 
pe rege. Urmează justificări ale regelui 
în faţa papei, a poporului francez, dar şi 
în faţa propriei mame, versiune pe care 
autorul francez o cataloghează drept 
cea mai credibilă şi care demonstrează 
motivaţiile strict politice. 

Henric al III-lea va plăti pentru asa-
sinarea catolicului de Guise, la care se 
adaugă o atitudine tolerantă vizavi de 
protestanţi, coroborată cu nepopulara 
alianţă încheiată cu regele Navarei. 
Facultatea de teologie de la Sorbona îi va 
dezlega pe supuşi de jurământul depus 
regelui, iar ameninţarea de excomunicare 
scrisă de papa Sixtus Quintus îl va 
marca decisiv pe bietul călugăr, instabil 
şi frustrat, Jaques Clement, care îl va 
înjunghia pe Henric III direct în stomac. 
Asupra următorului rege, Henric IV, vor 
plana suspiciuni şi mai mari. Adiacent 
orientărilor sale vădit protestante, acesta 
va fi acuzat de uzurparea tronului, din 

cauza înrudirii sale indirecte cu fostul rege. 
Mai concis, Georges Minois, punctează 
următoarele: „[…] tiran uzurpator, ce poate 
fi asasinat de oricine. Candidaţi vor fi din plin: 
istoria aminteşte de mai mult de douăzeci[…]
Domnia lui Henric al IV-lea este un veritabil 
laborator pentru studiul asasinatului politic.”24 
Există două momente cheie, pe care 
istoricul francez le accentuează, şi anume 
tentativa de asasinat a lui Jean Chastel 
şi asasinatul comis de, arhicunoscutul, 
Ravaillac. Tânăr cuprins de remuşcări, 
Chastel încearcă să-l asasineze pe Henric 
al IV-lea în 1594, pentru a-şi răscumpăra 
păcatele. Instabil, dar totodată plin de 
religiozitate, în locul unei sinucideri, care 
l-ar duce mai aproape de infern, alege 
această cale. Şcolit de iezuiţi, la procesul 
ce a urmat s-a încercat transferul din 
planul personal, al unui asasin izolat, la 
planul general, al unei conspiraţii globale a 
iezuiţilor. Drept urmare, aceştia din urmă, 
au fost îndepărtaţi din Regatul Franţei. 
Minois, bun argumentator, pentru a-şi 
susţine teoria ne oferă un citat din Louis 
Dole, responsabilul cu finanţele Franţei: 
„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu treizeci 
sau patruzeci de ani în urmă, vom descoperi că 
n-a fost conspiraţie potrivnică regelui la care 
să nu fi fost părtaşi(n.r. iezuiţii).”25 

Asasinarea regelui Henric al IV-lea 
este surprinsă limpede de profesorul 
francez, concluziile putând fi redate prin 
trei simple afirmaţii: „[...] în preajma anilor 

24 Ibidem, p. 124.
25 Citat de F.T. Perens, Biserica şi statul în Franţa 

în timpul domniei lui Henric al IV-lea şi regenţa 
Mariei de Medici, vol. I, Paris, 1872, p. 198, 
apud. Georges Minois, Cuţitul şi otrava, 
Asasinatul politic în Europa (1400-1800), edi-
tura Institutul European, Iaşi, 2004, p. 129.



268

1610 asasinatul a devenit o adevărată obsesie 
în Franţa”26, „[…] asasinarea lui Henric al IV-
lea în 1610 va constitui şocul decisiv care va 
provoca refluxul ideii de tiranicid timp de un 
secol şi jumătate.”27 şi „[…] cuplul Henric al 
IV-lea – Ravaillac stă alături de Cezar-Brutus, 
iar dacă gestul lui Brutus împarte opinia 
publică în două tabere, cel al lui Ravaillac 
este condamnat în unanimitate.”28 Referitor 
la ultimul citat, cercetătorul francez 
ridică pertinenta întrebare privitoare la 
anul de graţie 1610, este astfel acesta cel 
al asasinării lui Henric al IV-lea sau al 
execuţiei lui Ravillac, având în vedere 
cruzimea demnă de un veritabil barbarism 
al atrocităţilor fizice suferite de asasin, cu 
ampla colaborare a poporului, marcat de 
o ură ce atinge cote nemaiîntâlnite. 

Anglia şi Ţările de Jos fac la rândul lor 
obiectul cecetărilor lui Georges Minois, 
în această parte a lucrării dedicată asa-
sinatului religios. Elisabeta I, adeptă a 
confesiunii anglicane, este ţinta a nume-
roase comploturi ce se intensifică odată 
cu excomunicarea reginei din 1570. Un 
aspect notabil al domniei acesteia este 
execuţia Mariei Stuart, catolică şi un 
real pericol pentru tronul Angliei, va fi 
surprinsă în timp ce complota împotriva 
monarhiei. Eşecul complotului Minois îl 
pune pe seama unui număr prea mare 
de conspiratori şi a metodelor poliţiste 
aplicate de Walsingham, secretar principal 
al Elisabetei, care va folosi agenţi dublii. 
Toate aceste comploturi vor instiga la ura 
religioasă manifestată vizavi de catolici. 

26 Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Institu-
tul European, Iaşi, 2004, p. 133.

27 Ibidem, p. 133.
28 Ibidem, p. 153.

Iacob I este reţinut din pricina conspiraţiei 
prafului de puşcă, complot care urmărea 
anihilarea fizică a unui număr însemnat 
de personaje din conducerea regatului. 
Profesorul francez remarcă odată cu 
acest complot banalizarea crimei politice. 
Urmările tentativei, dejucate în ultimul 
moment, este impunerea unui jurământ 
special pentru catolici, care teoretic 
anulează o eventuală excomunicare. Un 
alt caz aparte este cel al lui Wilhelm de 
Orania, împuşcat, în cele din urmă, în 
inimă de un tânăr din Franche – Comte. 
Familia acestuia din urmă va fi înnobilată 
şi împroprietărită de Filip al II-lea, interesat 
de urmările politice ale asasinatului. 

Treptat, Europa a alunecat odată cu anii 
premergători anului de graţie 1610 în era 
absolutismului. Astfel că asasinatul politic, 
în lunga perioada propusă de Georges 
Minois 1610-1750, va fi reorientat împotriva 
absolutismului şi a tendinţelor consilierilor 
regali de a acapara întreaga scenă politică. 
Poate că dezbaterile defavorabile uciderii 
prinţilor vinovaţi de tiranie, dar unşi de 
Dumnezeu, vor avea rolul de a-i imuniza 
pe aceştia, creându-se premisele necesare 
instaurării absolutismului. 

Un prim efect major şi concret, după 
cum până acum istoria ne-a învăţat, a 
fost reconsiderarea rolului iezuiţilor 
în societatea occidentală măcinată de 
crime politice. Aceştia vor lua peniţa în 
mână şi vor încerca să-şi apere imaginea, 
detaşându-se de vipera de Mariana. Mai 
mult decât atât, Aquaviva, generalul 
Campaniei lui Iisus va emite un decret 
în vara lui 1610 prin care surpimă orice 
tentaţie a iezuiţilor de a propovădui 
moartea prinţilor. 

Cardinalul Bellarmin, atotprezent în 
epocă prin prisma scrierilor sale, va rea-
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firma dreptul papei de a-i excomunica 
pe prinţi, ramânând în acest mod expuşi 
oricărui nebun va crede de cuvinţă că regele 
se face vinovat de tiranie. Parlamentul din 
Paris va condamna scrierea, dar această 
acţiune va fi contraatacată de chiar regenta 
Maria de Medici, temându-se că astfel vor 
fi iremediabil alterate relaţiile monarhiei 
franceze cu papalitatea. În cele din urmă 
toată afacerea va fi muşamalizată. Tonul a 
fost dat şi timp de două decenii, după cum 
afirmă profesorul francez, vor mai exista 
anumite opinii timide, dacă ţinem cont 
de scrierile secolelor trecute, favorabile 
tiranicidului. Remarcăm aici interminabila 
operă a părintelui Francisco Suarez, 
care impune un număr atât de mare de 
condiţii de îndeplinit pentru ca regele să 
fie redus la tăcere, condiţii care se contrazic 
reciproc, încât face imposibil un eventual 
asasinat politic. Martin Becan, teolog 
iezuit, îl va ataca pe regele Angliei, Sylvius, 
vice-cancelarul Academiei din Douai, va 
reafirma la rându-i dreptul de rezistenţă al 
supuşilor. Aceste ultime zvâcniri ale celor 
favorabili tiranicidului, iezuiţi de astfel 
după cum remarcă profesorul Minois, îi 
vor face pe liderii Companiei mai vigilenţi, 
astfel că în 1625 vor republica decretul lui 
Aquaviva. 

Adunarea Stărilor Generale din 1614 
va naşte alte polemici, războiul ideatic 
purtându-se în principal între clerici şi 
reprezentanţii stării a treia. Aceştia din 
urmă vor crea un articol care îl va declara 
pe rege intangibil şi independent de orice 
putere spirituală sau temporală, articol 
despre care Minois va anunţa că: ”este 
vorba, prin urmare, de stabilirea oficială a 
dreptului divin al regilor”.29 Afectând status-

29 Ibidem, p. 170.

quo-ul nedecis al relaţiei dintre papă şi rege, 
clericii vor contesta articolul, afirmând că 
oricum tiranicidul e condamnat oficial 
de Consiliul de la Constance, iar lipsa 
unei autorităţi spirituale superioare îl va 
desacraliza pe monarh. În cele din urmă 
rezultatul acestei confruntări ideologice 
va fi nedecis, regenta va accepta articolul, 
dar va interzice subtil inserarea acestuia 
în caietul celei de a treia stări. 

”A doua jumătate a secolului al XVII-lea 
cunoaşte triumful absolutismului dreptului 
divin.[…]. Alianţa dintre religie şi monarhie 
este deplină.[…] Păstrarea ordinii, care 
oglindeşte voinţa divină, devine primordială.30 
Acestea sunt principalele trei constante ale 
celei de a doua jumătăţi a secolului XVII 
în viziunea profesorului Georges Minois. 
Apar o serie de scrieri, dacă nu total 
favorabile inviolabilităţii regale, atunci 
vor admite că în anumite circumstanţe 
rezistenţa este admisă. Doar că criteriile 
necesare pentru acest drept la rezistenţă 
sunt de neîndeplinit, nerealiste după cum 
punctează cercetătorul francez. În orice 
caz, Minois subliniază apariţia în această 
perioadă a interpretărilor literale ale 
Cărţii Sfinte creştine, în urma impactului 
modernităţii. Iezuiţii la rândul lor îşi 
schimbă optica vizavi de tiranicid, iar prin 
portavocea lui Luis Maimbourg şi cea a 
lui Piere Bayle vor afirma că Jean Petit s-a 
vândut ducelui de Burgogne. 

„Expresia extremă a gândirii absolutiste”31, 
Jacques – Benigne Bossuet va fi purtătorul 
stindardului scriitorilor priincioşi monarhi-
ei de drept divin. „Sunteţi zei[…]”, Ludovic 
al XIV-lea este comparat cu ”Apollo, 
Marte, Hercule, este Dumnezeu”, iar cel ce 

30 Ibidem, p. 175.
31 Ibidem, p. 177.
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i se opune regelui ”este vrăjmaşul tihnei 
publice şi al societăţii umane”.32 Instabilitatea 
secolelor precedente îi reamintesc atât lui 
Bossuet cât şi lui Ludovic XIV că haosul se 
poate instaura oricând, iar poporul trebuie 
mai degrabă să admită un prinţ necugetat 
întrucât ”revolta supuşilor săi este infinit mai 
criminală”.33 

Minois analizează apoi raţiunea de stat, 
care în secolul XVII ”pare să fie la origine 
un hibrid ciudat, rezultatul împreunării, 
împotriva firii, dintre dreptul divin al regilor 
şi Machiavelli”.34 Secretarul florentin revine 
în forţă în ţara hexagonului cu nu mai 
puţin de şase ediţii complete în doar trei 
decenii(1614-1646), Richelieu şi mai apoi 
Mazarin vor da dovadă de o prudenţă 
paranoică, atunci când în discuţie se află 
viaţa regelui. Acest fapt va fi eficient, 
după cum remarcă Minois, dar reversul 
medaliei se va constitui în schimbarea 
celor vizaţi de crima politică, mai exact 
consilierii puternici din regat. Dacă 
Bossuet a fost cel mai vehement apărător al 
regilor, Hobbes va folosi argumente strict 
raţionale, practice, pragmatice, seculare, 
pentru ”Politica este o afacere calculată cu 
sânge rece.”35 Cinic, se opune tiranicidului 

32 Jacques-Benigne Bossuet, Politică extrasă 
din Sfânta Scriptură, cartea IV, propoziţia 
a doua şi a cincea, apud. Georges Minois, 
Cuţitul şi otrava, Asasinatul politic în Europa 
(1400-1800), editura Institutul European, 
Iaşi, 2004, p. 177-178.

33 Ludovic al XIV-lea, Memorii, vol. II. p. 285; 
apud. Georges Minois, Cuţitul şi otrava, 
Asasinatul politic în Europa (1400-1800), edi-
tura Institutul European, Iaşi, 2004, p. 178.

34 Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Institu-
tul European, Iaşi, 2004, p. 179.

35 Ibidem, p. 183.

din prisma faptului că monarhia oferă 
siguranţa necesară omului, care în lipsa 
unei ierarhi s-ar afla într-o stare perpetuă 
de război. ”Scopul supunerii este protecţia.”36 
Hobbes preferă securitatea în detrimentul 
libertăţilor individuale, pentru că în stare 
naturală cel mai puternic îl va nimici pe 
cel mai slab. 

Spre sfârşitul secolului XVII, Anglia 
reactualizează teoria dreptului la rezis-
tenţă, sub formă de contract, de această 
dată într-o nouă formă secularizată, 
punctează cercetătorul francez. Puritanii 
şi nu iezuiţii vor fi de această dată în 
centrul atenţiei, argumentele fiind însă 
unele strict seculare. Germania urmează 
de asemenea această linie ideatică. John 
Locke va fi cel care se va împotriv în mod 
făţiş monarhiei, care se face vinovată de 
tiranie prin însăşi natura ei, care descalifică 
din start suveranitatea poporului. Locke 
vorbeşte de contract, cu toate că scopul 
încheierii acestuia este diferit de contractul 
lui Hobbes. Dacă indivizii lui Hobbes 
sunt nişte sălbatici care se luptă pentru 
supravieţuire, la Locke indivizii în stare 
naturală sunt liberi, doar că ierarhia şi 
organizarea îi face superiori. Este ca un 
fel de compromis, pe care indivizii trebuie 
să-l facă. 

După 1680, la fel ca în Anglia şi 
Germania, ameninţările la viaţa regelui 
revin în actualitate, din cauza, remarcă 
Geroges Minois, izolării ”Curţii” la 
Versailles şi a lipsei de comunicare cu 
poporul, dar şi a revocării edictului de 
toleranţă de la Nantes. De asemenea 

36 Thomas Hobbes, Leviatanul, II, cap. 21, 114. 
apud. Georges Minois, Cuţitul şi otrava, 
Asasinatul politic în Europa (1400-1800), edi-
tura Institutul European, Iaşi, 2004, p. 184.
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cenzura îşi pierde din eficacitate. Cu toate 
acestea, criza conştiinţei europene37, marcată 
de o lipsă de adeziune la nivelul valorilor, 
altă dată ridicate la rang de ideologie, nu 
va oferi un suport ideatic necesar renaşterii 
unui climat adecvat unei adevărate psihoze 
a crimei politice. 

Acalmie în planul crimelor politice 
în secolul XVII, datorată, spune Minois 
citându-l pe Franklin L. Ford, primatului 
politicii în faţa însufleţirilor religioase 
din perioada precedentă.38 De asemenea, 
istoricul francez, punctează la finalul părţii 
a treia câteva elemente concrete ale istoriei 
evenimenţiale din perioada 1610 – 1750. 
Monarhii, dar şi noii vizaţi, consilierii, 
îşi îmbunătăţesc substanţial securitatea 
personală. Acest fapt poate fi cel mai uşor 
observat la Versailles. Spionajul începe 
să semene cu cel contemporan, astfel că 
Ludovic XIV va culege ”note informative” 
din mai toate colţurile regatului. Dacă 
Ludovic al XIV-lea ”a fost ferit de orice 
tentativă de asasinat”39, sentimentul de 
insecuritate slăbeşte în secolul XVIII, 
rezultând, evident, o îmblânzire a mă-
surilor de precauţie. Ludovic al XV-lea se 
va vedea astfel pus într-o situaţie jenantă 
în 1737, atunci când un oarecare funcţionar 
străin curţii, i se va arunca la picioare, dar 
în loc de cuţit, îi va oferi o carte. Celelalte 

37 Excelent teoretizată de Paul Hazard, în 
Criza conştiinţei europene: 1680-1715, trad. 
Sanda Şora, Buc., ed. Humanitas, 2007.

38 Franklin L. Ford, Crima politică. De la tirani-
cid la terorism, trad. în fr., Paris, 1990, p. 256-
266, apud. Georges Minois, Cuţitul şi otrava, 
Asasinatul politic în Europa (1400-1800), edi-
tura Institutul European, Iaşi, 2004, p. 194. 

39 Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Institu-
tul European, Iaşi, 2004, p. 199.

mari curţi auropene vor fi mai ferite 
de surprize, datorită unei etichete mai 
riguroase, punctează Minois, oferind drept 
exemplu Viena şi Madrid. 

Un alt punct de vedere pertinent, 
referitor la evenimentele din secolul 
acalmiei crimelor politice este cel al lui 
Pierre Chaunu. Istoricul francez lansează 
legitima întrebare, dacă execuţia lui Carol 
I(1649) şi cea a lui Ludovic XVI nu sunt 
la rândul lor doar nişte crime politice, 
fals legitimate de procese parodice şi 
ilegale.40 Minois, deşi uşor sceptic, tinde 
să-i dea dreptate lui Chaunu. Un alt caz 
asemănător, propus de Minois, este cel 
din 1617, aunci când Ludovic XIII, aflat 
sub regenţă, apropă tacit asasinarea 
consilierului favorit al regentei Maria de 
Medici, Concini. În nici un caz, spune 
cercetătorul francez, nu poate fi vorba de 
justiţie regală, ci doar de o crimă politică. 

Ameninţările la viaţa cardinalilor 
Richelieu şi Mazarin se va manifesta 
constant. Richelieu va fi mai mereu 
ameninţat de opozanţii grupaţi în spatele 
unor personaje cheie intangibile: regina, 
Ducele d’Orleans, fratele regelui. Scopul 
acestora era unul pur secular, obţinerea 
puterii politice. Mazarin a înţeles foarte 
bine că poate puncta la capitolul imagine, 
de pe urma tentativelor de asasinat mai 
mult sau mai puţin concrete. Minois 
oferă drept exemplu Conspiraţia Celor 
Importanţi condusă de Ducele de 
Beaufort, neserioasă după cum observă 
contamporanii. 

40 Pierre Chaunu, prefaţă la traducerea în lb. 
fr. a cărţii lui Franklin L. Ford, op.cit., p. 
11, apud. Georges Minois, Cuţitul şi otrava, 
Asasinatul politic în Europa (1400-1800), edi-
tura Institul European, Iaşi, 2004, p. 204.
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Pentru finalul părţii a treia, Minois 
păstrează un gânditor cvasi-anonim 
în epoca sa, un preot dintr-o parohie 
uitată de lume, care la moartea sa a 
lăsat moştenire umanităţii un ”document 
imens[…] rechizitoriu arzător, plin de ură, 
sistematic, împotriva lui Dumnezeu, a 
religiei, a nedreptăţii sociale, a despotismului 
politic, un imbold incendiar împotriva regilor 
şi a prelaţilor.”41 Jean Meslier, frustrat de 
ierarhia nedreaptă a Bisericii Catolice, ateu 
în convingeri, îl va înlocui pe Dumnezeu 
cu poporul francez, spune profesorul 
Minois. Lucrarea sa se va constitui într-una 
de referinţă pentru perioada de tranziţie 
dintre asasinatul politico-religios, în 
varinatele sale populare sau aristocratice, 
şi asasinatul cu motivaţii socio-politice, 
tiran fiind cel care sufocă libertatea noului 
Dumnezeu: poporul.

Ultima parte, destinată ultimelor cinci 
decenii ale secolului Luminilor, prezintă 
în opinia istoricului Georges Minois, 
caracteristicile unui veac în care, deşi la 
nivel filosofic tiranicidul este condamnat 
aproape în unanimitate, se înmulţesc 
atentatele şi crimele politice. Excepţiile 
sunt reprezentate de republicarea cărţii lui 
Buzembaum, în chiar anul de graţie 1757, 
dar şi publicarea în 1770 a unei lucrări 
favorabile tiranicidului devenită best-
seller, scrisă de abatele Raynal. Cu toate 
că iluminiştii se vor opune tiranicidului, 
specific barbariei gotice, spune ei, vor 
atenta indirect la viaţa regilor, prin 
contestarea monarhiei de drept divin. 
Perioada de acalmie s-a încheiat! 

41 Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Institu-
tul European, Iaşi, 2004, p. 214.

Până şi Sfântul Toma, considerat 
un apostol al tiranicidului42, va fi cu grĳă 
reinterpretat, în special de către domi-
nicani, cu scopul precis de a câştiga 
respectul monarhiei, dar şi de a le leza 
imaginea iezuiţilor printr-o atitudinea 
”mai catolică”. Iezuiţii vor avea multe de 
pătimit odată cu atentatul lui Damiens 
din 1757, iar cele câteva scrieri favorabile 
tiranicidului vor fi răspândite şi ridicate 
la rang de generalitate. Chiar termenul 
de iezuit, remarcă Minois, îşi va găsi 
echivalentul în tiranicid. Funestă asociere! 
Vor fi folosite toate canalele media 
existente la momentul respectiv, pentru a 
înfiera Campania lui Iisus. De la gravuri 
până la îndemnuri episcopale. Cu toate 
acestea iezuiţii rămân tăcuţi, ceea ce pentru 
istoricul francez reprezintă o condamnare 
tacită a tiranicidului. Biserica va deveni, 
exemplu elocvent fiind Revoluţia Franceză, 
un aliat perpetuu al Puterii, începând cu 
secolul XVIII. Minois pune acest gest pe 
seama unui compromis făcut de înalţii 
ierarhi, cu scopul de a-şi menţine statutul 
oficial, într-o Europă puternic secularizată 
şi care îşi pierde credinţa. 

Tentativa de asasinat a lui Damiens, 
”incident insignifiant de altfel”, după cum 
cinic remarcă Minois, ”va fi transformat 
într-un mare spectacol, care va mobiliza 
pasiunile şi va exorciza temerile”.43 Momentul 
tentativei îl va surprinde pe Ludovic 
XV descoperit la capitolul imagine. 
Instabilitatea monarhului, doamna de 
Pompadour, amanta, războiul de şapte 
ani, anticlericalismul regelui, vor contribui 
din plin la această imagine. În orice caz, 
reacţiile filosofilor, clericilor, dar şi a 

42 Ibidem, p. 226.
43 Ibidem, p. 244.
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vectorilor de opinie vor fi de unanimă 
condamnare. Vor acuza gestul de barbarie, 
fapt care îl va supăra nespus pe Gerges 
Minois, care îi acuză de ipocrizie: ”tocmai 
lovitura de cuţit a lui Damiens este cea care 
le dezvăluie monstruozitatea, pe când ei 
urmăresc în acelaşi timp, fără să clipească, 
masacrele războiului de şapte ani, război tare 
civilizat.” În faza a doua, Damiens va fi 
izolat de corpul poporului şi va fi acuzat 
de fanatism, cu toate că procesul va dovedi 
că acesta era un anticlerical convins. În 
continuare, Minois remarcă contradicţia 
dintre imaginea nefastă a lui Ludovic XV 
şi reacţia de fericire produsă de anunţul 
vindecării acestuia. Chiar întreg secolul al 
XVIII-lea suferă, spune Mona Ozouf, de un 
”dinamism planificat, imitativ şi conformist”44. 
Autorităţile au încercat, cu puţin succes, 
muşamalizarea evenimentului, cu scopul 
de a-l scuti pe rege de ruşinea de a fi 
atacat de propriul supus. Chiar asupra 
procesului planează suspiciuni, întrucât a 
fost organizat de Parlament, iar Damiens 
va declara că a fost influenţat, nu de 
iezuiţi, ci chiar de ideile parlamentarilor. 
”Damiens dezvăluie tensiunile secolului”45, 
spune Minois, iar supliciul care îl va suferi, 
va fi întru vindecarea întregului corp al 
naţiunii. 

Rusia va fi terenul de desfăşurarea a 
unor crime politice anacronice, dominate 

44 Atentatul lui Damiens. Discurs despre eveni-
ment în secolul al XVIII-lea, Presa Univer-
sitară din Lyon, 1979, p. 280-288; apud. 
Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Institu-
tul European, Iaşi, 2004, p. 253.

45 Georges Minois, Cuţitul şi otrava, Asasinatul 
politic în Europa (1400-1800), editura Institu-
tul European, Iaşi, 2004, p. 258.

încă de lupta pentru putere din sânul 
familiilor princiare. Lovituri de palat, cum 
le numeşte Minois, tributare mentalităţilor 
politice înapoiate46, istoricul se va supăra 
din nou pe iluminişti, pentru indulgenţa 
de care au dat dovadă vizavi de asasinarea 
lui Petru III, Ivan VI şi Pavel I. Ultimul în 
chiar debutul secolului al XIX-lea, moment 
în care occidentul cunoaşte o altă fază a 
asasinatului politic. Zbaterile nobilimii 
pentru putere, vor fi de asemenea cauza 
atentatelor, reuşite ori nu, din Portugalia 
sau Suedia. 

Procesul lui Ludovic XVI va fi, spune 
Minois, ”procesul de drept al tiranicidului”. 
Dacă gânditorii au avut o reacţie de 
vehementă respingere a tiranicidului, în 
1757, doar trei decenii mai târziu vor striga 
în cor că asasinarea lui Ludovic XVI ar scuti 
lumea de un barbar. Are loc o schimbare 
de atitudine de o sută optzeci de grade. 
Condamnat încă dinaintea procesului, 
uciderea monarhului nu va reprezenta 
viziunea întregii majorităţi, dar spune 
Minois, revoluţionarii îşi vor lua propriile 
măsuri de precauţie. Titlu de tiran, odată 
cu Republica Franceză, va fi adaptat, iar 
liderii revoluţiei vor ajunge să cunoască 
la rândul lor, ghilotina sau chiar cuţitul. 

Venirea la putere a lui Napoleon va 
schimba datele problemei. Se face trecerea 
la atentatul politic, de tip terorist, modern, 
punctează Gerges Minois. Fanaticii, izolaţii 
şi alte categorii asemănătoare nu se vor mai 
putea apropia de ţintă, datorită securităţii 
personale mult întărite a liderilor politici. 
Exemplul concret al primului atentat 
terorist, este cel de pe strada Saint-
Nicaise, atunci când în seara de ajun a 
anului 1800, regalişti susţinuţi puternic 

46 Ibidem, p. 275.
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de Anglia, vor ataca trăsura consulară a 
lui Bonaparte. Motivaţi ideologic, se vor 
folosi de o bombă artizanală şi astfel vor 
face numeroase victime, a căror singură 
vină este de a se fi aflat la locul nepotrivit. 
Dar nu mai conta! Totul s-a schimbat. 
Napoleon a supravieţuit dintr-o mică 
eroare de planificare a atentatorilor. În 
orice caz, Minois pune lipsa de reuşită a 
conspiraţiilor care-l vor avea în prim plan 
pe Bonaparte, pe seama lipsei sprĳinului 
popular, pe care primii terorişti încă nu 
l-au înţeles. Ce au înţeles este că, nu mai 
conta persoana vizată, ci sistemul pe care-l 
reprezenta.

În concluzie, construcţia textului este 
elaborată, prezentând asasinatul din toate 
unghiurile, deşi în anumite momente 
lucrarea oferă senzaţia unui manual 
didactic, în care se pune poate prea mult 
accentul pe detalii, textul fiind unul 
fragmentat de numeroase subcapitole. 
Se străduie insistent să prezinte toate 
evenimentele şi punctele de vedere, astfel 
că pierde la capitolul profunzime. Desigur 
că toate acestea nu sunt o constantă a 

studiului, Minois fiind uneori pus în 
situaţia de a accepta astfel de compromisuri 
lipsite de estetism, cauzate de dificultatea şi 
amploarea subiectului. Lucrarea reprezintă 
un studiu academic în adevăratul sens 
al cuvântului, printre puţinele din 
acest domeniu sufocat de numeroasele 
„studii” comerciale, concentrate pe istoria 
evenimenţială, triumfalistă, materialistă 
şi pozitivistă. Georges Minois răzbună 
toate aceste inutilităţi ale istorie, printr-
un studiu în durată lungă, presărat cu 
concluzii relevante referitoare la evoluţia 
mentalului colectiv european, în timpul 
celor patru secole studiate. Dezbate, nu 
fără spirit critic, mai toate filosofiile din 
epocă, care tratează asasinatul politic, 
deşi uneori oferă senzaţia că nu a făcut o 
selecţie riguroasă a acestora. Totuşi, relaţia 
filosofia asasinatelor politice – evenimente 
este bine negociată de profesorul francez. 
Documentarea este excelentă, iar in-
strumentul de cercetare este impecapil, 
dovadă a unei experienţe vaste şi a unei 
bune stăpâniri a subiectului.

Cristian Manolachi

Lucian Năstasă, Intimitatea amfiteatrelor. 
Ipostaze din viaţa privată a universitarilor 
„literari“ 1864-1948, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2010, 526 p.

Culisele istoriei sunt domenii fasci-
nante, mai ales când relevă, personaje, 
fapte, atitudini, sentimente, la care cititorul 
nu s-ar fi aştepat, dar care completează 
excelent restituirile istorice. O asemenea 
cercetare presupune multă pasiune şi 
talent, meticulozitate şi metodă, iar printre 
istoricii clujeni care întruchipează din plin 
aceste calităţi se numără Lucian Năstasă. 
Domnia sa este cercetător la Institutul de 

Istorie „George Bariţiu“ din Cluj-Napoca 
şi s-a remarcat printr-un bogat inventar de 
cărţi, studii şi articole, ancorate în istoria 
culturii, sociologia educaţiei, dar mai ales 
în studierea profundă a lumii universitare. 
Adept al depăşirii imobilismului istorio-
grafic, prin interdisciplinaritate şi cer-
cetarea unor teme noi, L. Năstasă a 
pledat constant pentru dezbatere onestă 
despre trecutul şi prezentul Universităţii 
româneşti, instituţie care a avut şi are un 
imens rol în cultura şi educaţia naţională. 

Studierea mediului universitar i-a pri-
lejuit autorului scrierea unor suite de cărţi, 

***
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voluminoase şi consistente în conţinut, care 
au avut ca temă centrală studenţimea, dar 
mai ales corpul profesoral al facultăţilor 
de Litere şi Flozofie din România.47 Dintre 
aceste cărţi remarcabile ne-am oprit la 
cea intitulată Intimitatea amfiteatrelor. 
Ipostaze din viaţa privată a universitarilor 
„literari“ 1864-1948, apărută la Editura 
Limes din Cluj-Napoca în anul 2010. 
Autorul a abordat în cele zece capitole ale 
cărţii o specie de analiză, care i-a permis 
abordări detaliate şi chiar picante din viaţa 
personajelor universitare. Arhiectura cărţii 
demonstrază intenţia autorului de a ne 
dezvălui aspecte inedite şi analize subtile 
despre universul intra şi extrafamilial 
universitar, într-un registru temporal 
cuprins între intrarea în viaţa universitară, 
până la ieşirea de pe scena vieţii. Titlurile 
capitolelor şi al subcapitolelor sunt 
simple,incitante, stârnesc curiozitatea şi 
interesul cititorilor. 

Specialist în istoria intelectualităţii 
româneşti Lucian Năstasă a pătruns cu 
curaj într-o lume prestigioasă, aparent 
discretă, dar plină de exprienţe inedite, 
unele chiar compromiţătoare Autorul 
mărturiseşte în Cuvânt înainte că s-a 
pasionat de multă vreme de studierea 
mediului universitar ,dar nu şi-a propus 
un demers de genul om-operă, nu şi-a 
dorit o perspectivă „hagiografică“ asupra 
personajelor implicate în lucrarea sa. 
Lucian Năstase este de părere că nu 
poată fi privilegiată opera, în detrimentul 
restituirii complexe a vieţii personajului 

47 L. Năstasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri 
din spaţiul românesc la studi în străinătate 
(1864-1944), Cluj, Editura Limes, 2006, 327 
p. Idem, „Suveranii“ universităţilor româneşti. 
Mecanisme de selecţie ţi promovare a elitei in-
telectuale, Cluj, Editura Limes, 2007, 571 p.

universitar, viaţă care a presupus aspecte 
diverse precum caracterul, sociabilitatea, 
temperamentul, aspectul fizic, familia, 
activităţile mondene şi multe altele. 
Intimitatea amfiteatrelor continuă, cu multe 
detalii inedite, incursiunea începută 
de autor cu ani în urmă în mediul 
universitarilor de la Litere şi Filozofie. 

Istoric matur şi exigent, L. Năstasă şi-a 
asumat cu onestitate parcursul extrem de 
dificil şi meticulos al căutării surselor, al 
abordării unei bibliografii copleşitoare, 
pentru a putea surprinde teme precum: 
firea sentimentală a profesorilor univer-
sitari, celibatul sau strategiile lor 
matrimoniale, prieteniile, momentele de 
criză ale cuplurilor universitare, situaţia 
materială şi chiar ieşirea din scena 
universitară a acestora, prin pensionare, 
apoi deces. Autorul cărţii a fost foarte atent 
la precizarea nuanţelor metodologice, 
şi-a propus să coboare „adânc“ în viaţa 
universitarilor „literari“, fără pretenţia de 
a acoperi întreaga complexitate a existenţei 
lor. A considerat util acest demers, tocmai 
pentru că în istoriografia noastră abundă 
volumele celebrative şi comemorative, 
care au transformat pe foarte mulţi 
universitari în valori ştiinţifice, fără ca 
toţi să aibă merite remarcabile. Autorul 
constată cu spirit critic că, „tot mai 
mult, comemorarea diverselor personaje 
s-a substituit colocviilor profesionale, 
devenind un spaţiu al mitologizării, nici 
măcar cu valoare educativă, ci numai din 
dorinţa unora de a lua loc în prezidii, de 
a-şi autocultiva imaginea pe seama celui 
celebrat etc.“ 48

48 Lucian Năstasă, Intimitatea amfiteatrelor. 
Ipostaze din viaţa privată a universitarilor 
“literari“ 1864-1948, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2010, p. 10.
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Chiar şi după 1989 „piaţa“ volumelor 
comemorative s-a dezvoltat imens, dar 
nu s-au produs multe schimbări în stilul 
biografic. L. Năstase consideră că cerce-
tarea mediului universitar merită o 
incursiune mai adâncă, dat fiind importanţa 
acestei categorii socio-profesionale, care a 
avut nu numai un rol important la catedră, 
în institute şi laboratoare, ci şi o menire 
de magister sau de mentor insttuţionalizat.49

În principiu, susţine autorul, mediul 
academic presupune un orizont cultural 
şi intelectual bazat pe competenţă, crea-
tivitate, recunoaştere publică, repere 
morale, dar unii dintre universitari au fost 
interesaţi cu predilecţie de poziţia socială 
şi ridicarea materială, de transformarea 
catedrei în trambulină pentru activitatea 
politică. În multe cazuri „giganţii“ din 
amfiteatre, subliniază Lucian Năstasă, 
au oferit predici despre onestitate, 
bunăvoinţă, imparţialitate, cultul muncii, 
naţionalism, patriotism etc, fără ca 
propriul comportament să fie supus unor 
asemenea etici pozitive. Unii universitari 
s-au remarcat prin vieţi decente, prin 
atitudini profesionale oneste, disociindu-
se de colegii lor „fabricaţi“. Este vorba 
de universitarii fără prea multă operă şi 
competenţă didactică, dar care au creat 
deseori un mediu public şi privat viciat 
de situaţii discutabile. Intenţia autorului, 
mărturisită, de altfel, la începutul cărţii, 
nu a fost aceea de a cârcoti răutăcios 
împotriva unor personaje univesitare şi a 
mediului pe care acestea l-au frecventat, 
ci a dorit să destăinuie măsura completă 
a personalităţilor luate în vizor.50

49 Ibidem, p. 11.
50 Ibidem.

Orizontul de aşteptare pozitiv legat de 
universitari a fost totdeauna foarte mare, 
aceştia având, prin diversitatea activităţilor 
universitare, naţionale, culturale şi politice 
un impact major asupra întregii societăţi. 
Personajele universitare ( Sextil Puşcariu, 
Simion Mehedinţi, Dimitrie Gusti, Vasile 
Pârvan, Ovid Densuşianu, George 
Călinescu, Eugen Lovinescu, Lucian Blaga, 
Coriolan Petranu, Silviu Dragomir şi mulţi 
alţii) au reprezentat, în principiu, modele 
intelectuale şi culturale, aflate în ierarhii şi 
competiţii, uneori neloiale, de aceea viaţa 
lor oferă imaginea mai amplă a strategiilor 
de formare şi ascensiune profesională. 
Onestitatea şi creativitatea ştiinţifică nu a 
fost egală printre universitari, unii dintre 
aceştia preferând „ciraci“ sau „protectori“, 
care să-i susţină şi să-i promoveze 
profesional. Nu au fost puţini nici cei care 
au urmărit scopuri mercantile, folosind 
deseori mĳloace necolegiale, ca intriga 
şi invidia, pentru a-şi face loc printre 
ceilalţi.Autorul a remarcat apetitul unor 
universitari spre cumularea de funcţii în 
Universitate, Academie, Instituţii, fundaţii, 
societăţi, comisii, comitete, comisii, edituri 
etc. Concurenţa profesională, prezentă 
mereu în mediul universitar i-a stimulat 
pe unii, foarte puţini, remarcă L. Năstasă, 
să se aşeze la masa creativităţii ştiinţifice 
şi didactice, în vreme ce alţii „nu au 
produs ştiinţă, decât atâta cât să-i aducă 
la o catedră universitară, după care, mai 
curând sau mai târziu şi-au contemplat 
poziţia academică, fără a mai produce ceva 
demn de luat în seamă în domeniul lor“.51 

Lumea universitară a străbătut epoci 
diferite, regimuri diferite, dar, pe departe, 

51 Ibidem, p. 400.
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cel mai oneros a fost cel comunist (1948-
1989). În perioada comunistă mulţi uni-
versitari au fost nedreptăţiţi, închiţi, per-
secutaţi, alţii fiind dispuţi să-şi salveze 
cariera printr-o apropiere de puterea zilei. 
Intimitatea amfiteatrelor ne dezvăluie feţele 
ascunse, deseori triste sau neplăcute ale 
caracterelor umane, care au fost capabile 
de gesturi generoase, tandre, dar şi de 
trădări, meschinării, plagiat, vrajbă care le 
umbresc destinul, chiar dacă au făcut parte 
din dinamica vieţii universitare. Autorul a 
mărturisit că s-a izbit de dificultatea analizei 
conduitelor sentimentale, intelectuale şi 
ştiinţifice, din cauza lipsei material docu-
mentar.Lăsând făţărnicia la o parte autorul 
cărţii ne demonstrează că idealizările sau 
chiar erorile făcute la adresa vieţii şi carierei 
universitarilor pot fi revizuite, cu decenţă şi 
respect.Lectura cărţii este tentantă, nu numai 
pentru stilul agreabil, ci şi pentru bogatul 
aparat critic şi bibliografic, pentru utilul său 
indice de nume. 

În loc de concluzii istoricul Lucian 
Năstasă mărturiseşte că lasă la latitudinea 
colegilor de breaslă şi a publicului 
apreciaerea cărţii sale, neuitând să constate 
că şi astăzi se manifestă anumite slăbiciuni 
ale vieţii universitare, precum selectarea 
şi promovarea corpului profesoral. Din 
această perspectivă autorul ( a cărui 
competenţă este indiscutabilă!) constată 
că „au devenit universitari, cam cine 
nu te aşteptai“, că unii n-au demonstrat 
foarte multă vreme (deşi aveau timp!) 
competenţa, de aceea pot fi consideraţi 
mai degrabă „belferi“, decât „magiştri“. 
Evident, L. Năstasă nu nominalizează, 
îşi păstrează tot timpul un ton elegant, 
dar este evidentă supărarea acestuia pe o 
tristă şi regretabilă evidenţă, alimentată 
chiar şi după 1989. Aceste reflecţii critice 
sunt generoase şi au menirea să provoace 
dezbateri, care să aşeze la locul potrivit 
pe cercetătorii care şi-au demonstrat 
competenţa şi vocaţia universitară.

Mihai Teodor Nicoară

Lucian Boia, „Capcanele istoriei. Elita 
intelectuală românească între 1930-
1950”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2011, 
358 p. 

Recoltele toamnei în editura Humanitas 
s-au concretizat în apariţia unei cărţi fără 
menajamente de ordin naţional, semnate 
de Lucian Boia, „Capcanele istoriei. Elita 
intelectuală românească între 1930-1950”. 

Studiul sintetizează traiectoriile vieţii 
politice a elitei intelectuale româneşti de 
la domnia lui Carol al II-lea şi până la 
instalarea regimului comunist, timp în 
care s-au perindat şapte regimuri politice. 
Perioada de timp aleasă de autor este 

***

fascinantă din acest punct de vedere (prin 
multiplele orientări şi regimuri politice) şi 
foarte dinamică. Tocmai de aceea, în 300 de 
pagini, se desfăşoară cu mare repeziciune 
destinele, opiniile, răfuielile a peste 100 de 
intelectuali. Poate părea un studiu uşor 
obositor şi greu de urmărit după mulţimea 
de informaţii şi citate. Dar toate aceste 
detalii dau cărţii un carater exhaustiv şi 
enciclopedic, cu o scriitură clară, plăcută 
la atingere. 

Viaţa universitarilor, academicienilor, 
scriitorilor şi publiciştilor este văzută 
prin prisma politicii şi a evenimentelor 
istorice majore ce s-au derulat fără să aibă 
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răbdare cu oamenii. Titlul „Capcanele 
istoriei” vine să întărească această imagine 
a istoriei buclucaşe, care se defăşoară 
într-un ritm alert şi imprevizibil. Poate 
că termenii „elită” şi „intelectuali” ar 
fi trebuit definiţi în prealabil; dar după 
ce ni se spune explicit, încă din primele 
pagini, despre ce categorii de români ni 
se va vorbi (universitari, academicieni, 
scriitori, publicişti), ne facem o idee despre 
ce înseamnă „elită” şi „intelectual” pentru 
Lucian Boia. 

Aşa cum ne-a obişnuit şi în cărţile sale 
precedente, autorul tratează un subiect 
controversat al istoriei noastre (domniile 
lui Carol II şi a lui Antonescu, personaje 
controversate, la rândul lor). Nu neglĳează 
tematicile ca nişte puncte nevralgice în 
istoriografia românească, cum ar fi pro-
blema evreiască şi antisemitismul asumat, 
programatic şi aplicat al multor intelectuali 
români. Studiul apropie de ochii noştri 
statuile „înalte” ale culturii române, 
Eugen Ionescu, Cioran, M. Eliade, Mihail 
Sadoveanu, G. Călinescu etc. De multe 
ori, statuile sunt zguduite nu de autor, ci 
de propriile cuvinte ale personajelor prin 
articolele, cărţile şi mărturiile lor. Ni se 
arată un alt chip al intelectualilor, marcat 
de compromisurile vieţii politice pentru 
a obţine diverse facilităţi. Portretele lor 
sunt, astfel, „îmblânzite”. Studiul ajunge 
să trateze atitudinea intelectualilor, 
dimensiunea umană şi nu operele lor (le 
tratează doar când acestea sunt angajate 
într-o anumită propagandă). 

Regimurile care au tronat în ţară s-au 
sprĳinit pe puterea, influenţa şi auto-
ritatea intelectualilor în manupularea şi 
propagarea unor idei (fixe). Regimurile 
totalitare o ştiu foarte bine, atunci când se 
folosesc de instrumentele intelectualilor 

în propagandă. Alain Besançon vorbeşte 
de importanţa pe care o acordă partidul 
artei şi limbajului în educaţia comunistă 
şi în răspândirea sistematică a terorii.52 Şi 
cine mânuieşte mai cu măiestrie aceste 
arme decât intelectualii? Tocmai de aceea, 
ei a fost tentaţi de atâtea ispite în arena 
politică; intelectualii trebuiau ţinuţi de 
partea puterii, oricare ar fi ea.

Sursele folosite sunt extrem de nume-
roase şi de grăitoare şi la propriu, şi la 
figurat. Sunt citaţi amplu intelectuali prin 
articole, jurnale, corespondenţe sau alte 
opere. Schema se repetă constant, dând 
un caracter uniform studiului. După 
ce inculpatul ia cuvântul preţ de câteva 
rânduri generoase, autorul intervine cu un 
verdic exclamativ, demiurgic, de cele mai 
multe ori ironic, plin de umor, ba câteodată 
glumeţ, alteori cinic. El vorbeşte însă de pe 
o poziţie privilegiată, deoarece cunoaşte, 
evident, cursul ulterior al istoriei. Vom 
reveni cu exemple atunci când vom 
dezbate conţinutul propriu-zis al cărţii. 

Citatele, deşi numeroase, sunt foarte 
sugestive, putând fi folosite în orice 
tribunal pentru un proces al istoriei 
românilor. Ele fac parte dintr-un exerciţiu 
de microlectură, ce selectează anumite 
pasaje revelatoare pentru a fi ulterior 
interpretate şi relaţionate într-un context 
mai larg. Citatele au rolul de a sintetiza 
atitudinile indivizilor în cauză.

Pentru că evenimentele şi intelectualii 
sunt schimbători şi numeroşi, autorul se 
foloseşte de liste pentru a reda întreaga 
(sau cât mai multă) informaţie. La 

52 Alain Besançon, „Originile intelectuale ale 
leninismului”, Traducere din franceză de 
Lucreţia Văcar, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2007, p. 351.
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începutul studiului, ni se prezintă o listă 
cu elita intelectuală trăitoare în decupajul 
temporal ales de autor. Enumeraţiile sunt 
folosite pentru a inventaria intelectualii 
evrei din diverse medii, minorităţile, 
simpatizanţii comunişti evrei, intelectualii 
de stânga, de dreapta, apoi cei „deplasaţi” 
înspre extreme, lista profesorilor morţi în 
închisorile comuniste, câţi bărbaţi şi români 
(foarte puţine femeie sau niciuna, respectiv 
foarte puţini evrei sau niciunul) erau în 
mediul universitar şi în cel academic. 
Pentru precizie şi de dragul „adevărului 
istoric” palpabil şi numărabil, sunt 
prezentate statistici, recensăminte. Se dă, 
astfel, impresia că studiul vorbeşte de tot 
şi despre toţi, despre toate dedesubturile 
acţiunilor elitei, gândurile intime, bârfele, 
anecdotele. 

Cartea începe cu panorama anului 
1930 unde se surprinde ciocnirea a două 
generaţii, ostilitatea dintre tineri şi bătrâni, 
modernişti şi tradiţionalişti. Curând, inte-
lectualii se separă în funcţie de afinităţile 
ideologice. Specificul generaţiei tinere, 
„experimentul”, căutarea unei noi 
morale, justifică apariţia legionarismului, 
comunismului în spaţiul românesc, şi, 
mai mult, înregimentarea pătimaşă a 
intelectualilor în aceste curente. O altă 
remarcă foarte importantă a autorului vine 
să limpezească apele tulburi ale abordării 
perioadei interbelice şi să clarifice privirea 
mioapă asupra situaţiei. „Regimul comu-
nist a făcut ca, prin contrast, România 
interbelică să pară mai democratică decât 
a fost în realitate.” (p. 48) Atuul istoricului 
este timpul prezent de pe poziţia căruia 
vorbeşte. Deşi, de multe ori, se poziţionează 
în contemporaneitate cu intelectualii pe 
care îi portretizează, pentru a înţelege mai 
bine resorturile interioare ale atitudinilor 

şi spiritul veacului. Toată această mişcare 
prezent-trecut-prezent se observă în re-
marcile autorului. Ironia aparţine prezen-
tului, citatului aparţine trecutului.

Anecdotica, informaţiile aflate din surse 
sigure, dar neprecizate, spuse aşa, ca între 
prieteni, bârfele şi zvonurile sunt presărate 
pentru o lectură savuroasă. Cartea poate 
fi, astfel, citită şi de nespecialişti, lectori 
curioşi să se apropie de o epocă inte-
resantă. Semnalarea anecdoticii îmi aduce 
aminte de reproşul lui Virgil Ierunca (în 
„Trecut-au anii. Pagini de jurnal”) la 
jurnalul Soranei Gurian. Diarista descrie 
perioada de instalare a comuniştilor, 
decembrie 1947- mai1948. Se pare că 
mânuirea anecdoticii într-o carte nu era 
pe placul lui Virgil Ierunca. Vom vedea 
în viitor care sunt reacţiile cititorilor la 
povestirile anecdotice ale lui Lucian Boia. 
Inserările anecdotice sunt interesante nu 
numai pentru cititorii nespecialişti, ci şi 
din perspectiva unui cercetător care vrea 
să reconstituie umorul epocii. Totodată, au 
un rol bine manipulat de autor, acela de a 
detensiona unele momente din carte, ca şi 
în cazul jurnalului „disperat” al Soranei 
Gurian. Tehnica se poate asemăna cu 
anecdota rabinică folosită în anumite texte 
teoretice, pentru a exemplifica anumite 
teorii şi pentru a detensiona cititorul într-
un text teoretic solicitant. Tot o anecdotă 
strategic poziţionată întâlnim la Paul de 
Man în „The Rethoric of Romanticism”.

La nivel anecdotic, ni se povesteşte cum 
şi universitarii fac greşeli de ortografie. 
Octav Botez, profesor la catedra de istoria 
literaturii române moderne a Universităţii 
din Iaşi, scrie o depoziţie care „abundă 
în erori de ortografie, de punctuaţia 
îndeosebi, pe care cineva – ironic – a avut 
grĳă să i le corecteze cu roşu!” (p. 195)
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Vom extrage, în continuare, câteva 
portrete şi situaţii prezentate de istoric, 
unde intervin ironia autorului şi ironia 
sorţii. Din discursurile concretizate în 
articole de prea-preamărire a lui Carol 
II sunt amintite cele ale lui G. Călinescu, 
T. Arghezi, F. Aderca, M. Sadoveanu, 
L. Rebreanu şi Camil Petrescu, cel din 
urmă chiar „se înfierbântă (cu argumente 
intelectuale), se înfierbântă de-a binelea.” 
(p. 125) După citatul înfierbântat al 
scriitorului, autorul intervine conform 
cutumei cu o concluzie şi o observaţie 
autoritară: „Aşa trebuie să fie, odată ce o 
spune Camil Petrescu, intelectual cu acces 
direct la Absolut şi care are întotdeauna 
dreptate!” (p. 126) Veţi recunoaşte 
intervenţiile istoricului nu atât prin 
închiderea ghilimelor la citate, cât şi prin 
semnele de exclamaţie folosite generos (şi 
cu rost!). 

Traseul lui Miron Radu Paraschivescu 
este unul interesant. Printre altele, este 
folosit jurnalul său, în care întâlnim un alt 
stil decât cel din articole, unde trebuia să 
ridice tonul vocii şi intensitatea trăirilor. 
Subliniind cele două voci, istoricul ne 
atrage atenţia „să nu ne emoţionăm: nu 
e un extras dintr-un articol din Timpul, ci 
din jurnalul intim al scriitorului.” (p. 147) 
Să nu ne emoţionăm şi să nu ne iluzionăm!

P.P. Panaitescu este des amintit, dato-
rită schimbărilor sale de atitudine. În 
octombrie 1940, el devine rectorul Univer-
sităţii din Bucureşti. „În sfârşit, în fruntea 
ierarhiei universitare: locul potrivit, 
pentru a cădea de sus!” (p. 160) Iată un 
mic artificiu de anticipare a viitoarelor 
evenimente din partea istoricului care 
domină timpul. 

În timpul dominaţiei legionare, George
Emil Palade primeşte un dosar pătat 

din partea autorităţilor, din cauza lipsei 
de moralitate (a întreţinut relaţii intime 
cu surorile din spital) şi atitudinii anti-
legionare (avea prieteni evrei). Autorul 
încheie povestea, aşa cum ne-a obişnuit. 
Cei care au semnat împotriva lui, „n-aveau 
cum să ştie că îl încondeiază atât de frumos 
pe singurul român care va lua premiul 
Nobel.” (p. 173) 

Legionar militant, Radu Gyr este con-
damnat la detenţie în timpul regimului 
antonescian şi supravieţuieşte, spre deo-
sebire de colegul de legiune Haig Acterian 
care moare pe front. Între paranteze, 
se adaugă: „nu putea rata închisorile 
comuniste care îl aşteptau” (p. 201). 
Supravieţuirea era, deci, iminentă. Cursul 
istoriei poate fi privit şi superstiţios, ca un 
destin de care nu poţi scăpa, scris deja în 
Cartea vieţii. Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus. 

Coşeriu este un student silitor faţă de 
legionari, semnează rapoarte acuzatoare 
faţă de profesorii săi nesupuşi. El devine 
Eugen Coşeriu (autorul trece de la numele 
„Coşeriu” la cel de „Eugen Coşeriu”), 
atunci când pleacă în Italia cu o bursă. Va 
deveni unul din cei mai reputaţi lingvişti 
ai secolului XX. 

Dacă cititorul nu este copleşit de o milă 
creştină faţă de corifeii elitei româneşti 
inculpaţi şi transformaţi (de ei înşişi, prin 
propriile cuvinte, mai întâi) în marionete 
ale teatrului de păpuşi politic, atunci el 
poate savura stilul acid al istoricului. 

Anii se scurg iute, ca şi schimbările de 
poziţie ale intelectualilor. Deşi jonglează 
cu ideile, studiul ne arătă că ei nu au tot 
timpul dreptate, nu trebuie să îi credem pe 
cuvânt. Prăpastia dintre operele (unii din 
intelectualii compromişi prin acest studiu 
au opere remarcabile, sunt buni scriitori) 
şi vieţile lor se adânceşte. Nu trebuie însă 
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mereu acuzaţi, cariera lor depinde de 
Putere, concluzionează Lucian Boia.

Ne aflăm acum după căderea regimului 
comunist. Niciun comunist nu a fost dat 
afară din universităţi sau din Academie, 
după căderea regimului. Unii nici nu au 
fost nevoiţi să se dezică de fostul Partid. 
Finalul ultimului capitol ne aduce în 
prezent, faţă de care să fim intransigenţi. 
„Din comunism în postcomunism au 
trecut cu toţii!” (p. 339)

„Il est très difficile de juger des choses 
proches. Par une sorte de pudeur qui me 
paraît excessive, beaucoup dh̀istoriens de 
làrt ou de la littérature sìnterdisent toute 
incursion dans lé̀poque contemporaine. 
(...) Ce qui rend véritablement difficile une 

étude des faits artistiques contemporains, 
cèst plutôt le manque de matériaux 
classé.”53 Cartea lui Lucian Boia ajută 
cercetătorii perioadei interbelice, pentru 
că el a clasat, aşa cum spune Pierre 
Francastel, numeroase materiale, a ordonat 
bibliografie, ba chiar a conspectat din 
presa şi din alte opere ale vremii. Tehnica 
citatului ne aduce mai aproape de surse. 
Deşi epoca studiată nu face parte din acele 
„choses proches”, iar privirea asupra unui 
trecut „epuizat” de mult ar fi facilitat o 
cercetare onestă, ne lipsea un studiu ca cel 
al lui Lucian Boia, în care să se prezinte 
detaşat anumite aspecte controversate din 
istoria elitelor româneşti. 

Ioana Manta-Cosma

O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul 
Ţării (1917-1918), Editura Polirom, Iaşi, 
336p.

Cartea de faţă reprezintă scoaterea 
la lumină a unui „document de epocă” 
din istoria Basarabiei. Naşterea acestui 
document a avut loc în şedinţa din 
29 decembrie 1918, când Consiliul de 
Miniştri al României a dispus instituirea 
la Chişinău a Comisiei de Lichidare a 
lucrărilor Sfatului Ţării, comisie căreia 
i s-au trasat ca sarcini sistematizarea 
actelor Sfatului Ţării pentru a fi predate 
Arhivelor Statului, alcătuirea unui studiu 
istoric despre Sfatul Ţării şi să controleze 
şi să lichideze documentaţia financiară a 
Sfatului Ţării. Urmând aceste directive 
comisia a trecut la întocmirea studiului 
istoric despre activitatea Sfatului Ţării, fapt 
anunţat prin ziarul Basarabia în numărul 
de la 18 mai 1919. Din păcate lucrarea nu 

a văzut lumina tiparului cel mai probabil 
din cauză că expirase termenul de şase luni 
acordat Comisiei de lichidare a Sfatului 
Ţării.53

Această ediţie a fost îngrĳită de către 
Ion Negrei şi Dinu Poştarencu, tot ei 
alcătuind studile introductive şi selecţia 
imaginilor anexate la sfârşitul cărţii. Este 
important de punctat că aportul celor doi, 
menţionat în nota asupra ediţiei, a constat 
în unele intervenţii de ordin ortografic şi 
stilistic, din dorinţa de a adapta textul, pe 
cât posibil, la normele lingvistice actuale, 
în puţine cazuri a fost schimbată topica 
frazei, fără a denatura sensul, şi s-au 
făcut modificări în ce priveşte ordinea 

53 Pierre Francastel, „Peinture et société. 
Naissance et destruction dùn espace plas-
tique de la Renaissance au Cubisme”, 
Édition Gallimard, Paris, 1965, p. 179.

***
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capitolelor, ele fiind aranjate în ordinea 
cronologică a desfăşurării evenimentelor.

Documentul este împărţit în două 
părţi principale: „Basarabia sub dominaţia 
rusească 1812-1917” şi „Basarabia în 
revoluţie”, fiind, la rândul lor, împărţite 
într-un numar inegal de capitole. Astfel 
pentru început ne este prezentată o scurtă 
istorie a Basarabiei până la 1812 în care 
sunt descrise, începând cu descălecatul lui 
Bogdan, principalele domnii ale Moldovei 
şi rolul lor în dezvoltarea provinciei. 

În cel de-al doilea capitol al primei 
părţi, documentul tratează subiectul 
„răpirii Basarabiei” de către ruşi, pe 
parcursul secolului XIX. „Întâia răpire” 
vine odată cu războiul ruso-turc din 
1806-1812, din dorinţa ruşilor de a 
controla peninsula balcanică sub pretextul 
apărării ortodoxismului din zonă. În urma 
Războiului Crimeii (1853-1856) Rusia este 
obligată de a se retrage de la gurile Dunării 
şi de a înapoia Moldovei cele trei judeţe 
din sudul Basarabiei, asta până la războiul 
din 1877-1878 când Basarabia este luată 
pentru a doua oară de către ruşi în urma 
tratatului de pace de la Berlin. 

În continuare este descris regimul 
administrativ până la 1828 şi încercările 
de rusificare a provinciei. Imediat după 
alipire, ţarul Alexandru I a hotărât 
instaurarea aceluiaşi regim ca şi în celelalte 
provincii mărginaşe neruse (Polonia, 
Finlanda, Armenia): scutirea de dări pe 
trei ani, precum şi scutirea serviciului 
militar care s-a prelungit până la 1874. 
Guvernatorul a fost lăsat Scarlat Sturza, 
boier autohton, iar acestuia i se dau două 
departamente. Funcţionarii trebuiau 
numiţi în următoarele proporţii, 7 din 12 
autohtoni, iar restul de 5 trebuiau să fie 
ruşi. Această mixtură va crea probleme, 

ruşii luptând împotriva acestei organizări 
pe care o considerau prea liberală. Mai 
întâi Sturza va fi înlocuit cu generalul 
Harting, care, la 30 mai 1814, va începe o 
acţiune împotriva regimului pământean. 
Încercările de rusificare se vor desfăşura 
prin principalele instituţii existente, 
biserica şi şcoala. Intrând în sânul bisericii 
ruse, Basarabiei i s-a impus de la început 
organizarea acesteia. După Gavriil 
Bănulescu- Bodoni, singurul mitropolit 
naţional, în capul bisericii vor veni numai 
arhiepiscopi ruşi. De altfel, vor veni cât 
mai mulţi preoţi ucrainieni sau ruşi, iar 
la şcolile de pregătire a tinerilor, viitori 
preoţi, limba română va fi suprimată. 
Această stare nu va pătrunde foarte mult 
în societatea moldovenească deoarece, 
îndeosebi la sate, datina străveche a 
rămas neschimbată. Predicile si serviciile 
mărunte, făcute pe la casele sătenilor, se 
rosteau în româneşte, fiind locuri mai 
ferite de funcţionarii ruşi. În ce priveşte 
şcoala, foarte slab dezvoltată în Basarabia, 
la 1824 se porunceşte ca limba de predare 
să fie rusa, iar cine doreşte să înveţe 
moldoveneasca pot să o facă pe lângă cea 
rusească. Cu toată grĳa administraţiei de a 
introduce limba rusă efectul este aproape 
nul. Contele Tolstoi, procurorul suprem 
al Sinodului, aflat în inspecţie în şcolile 
basarabene la 1867, se cutremură găsind 
peste tot limba română. În urma raportului 
înaintat de procuror se iau măsuri pentru 
înmulţirea şcolilor la oraşe şi alegerea 
învăţătorilor filoruşi. Arhiepiscopul Pavel 
Lebedev (1871-1882) va instaura un regim 
de rusificare sistematică. Nemulţumit de 
cele 179 de şcoli ruseşti ce funcţionau pe 
lângă biserici şi mânăstiri, el închide alte 
336 de biserici care nu puteau încă oficia 
ruseşte. Suspendă revista preoţească ce 
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apărea în două limbi, închide tipografia 
mitropolitului Gavriil, îndepărtează toţi 
preoţii care în doi ani nu au învăţat ruseşte. 

Pe lângă încercările de rusificare prin 
şcoli şi biserici, Imperiul Rus a apelat la 
colonizări şi strămutări de populaţie. În 
zonele depopulate au fost aduşi colonişti 
bulgari şi nemţi, dânduli-se o serie de 
privilegii, iar populaţia moldovenească 
a trebuit să suporte strămutări în diferite 
părţi ale Rusiei – Siberia, Caucaz, regiunile 
Amurului, Turkestan etc. 

Măsurile luate de administraţia ru-
sească vor modela şi clasele sociale din
Basarabia. Astfel un număr mare din 
boierii basarabeni s-au format din ruşii 
veniţi ca funcţionari civili sau militari 
şi care, mai ales prin căsătorii, au 
devenit mari proprietari de pământ. 
Din diferite motive şi boierii autohtoni 
încep a renunţa la limba şi obiceiurile 
moldoveneşti, aceştia fiind promotorii 
acelui inexistent „separatism” basarabean. 
Conservatorismul tipic bisericesc va face din 
cler păstrătorul cuvântului moldovenesc 
în mĳlocul poporului. De altfel încă pe 
la 1875 „serviciul se oficia moldoveneşte, 
neauzindu-se în ruseşte decât Gospodi, 
pomilui”. Din cauza împrejurărilor strâns 
legate de misiunea lor, preoţii neputând 
lua parte la sugrumarea vechiului regim, 
aceştia au fost îndepărtaţi de la alcătuirea 
rânduielilor. În ce priveşte ţărănimea, 
ruşii au găsit majoritatea populaţiei rurale 
bucurându-se de o libertate aproape 
desăvârşită. Pe parcursul secolului al 
XIX-lea administraţia rusească a încercat 
să schimbe această stare prin legi care îi 
leagă pe ţărani de moşia pe care lucrau.

Odată cu secolul XX şi după revoluţia 
din 1905 conştiinţa naţională va da naştere 
unor acţiuni de suprimare a elementului 

rusesc din societatea moldovenească. 
Apare astfel „Societatea moldovenească 
pentru răspândirea culturii naţionale” 
sub preşedenţia lui P.V. Dicescu. O 
parte a membrilor, în frunte cu avocatul 
Emanuil Gavriliţă, încep editarea unei 
gazete numită Basarabia. Primul număr a 
apărut la 24 mai 1906, gazeta ocupându-
se să publice toate „poruncile” pe care 
ţăranii le trimiteau deputaţilor lor din 
Dumă, precum şi răspunsul deputaţilor 
la rugăminţile ţăranilor. După încetarea 
apariţiei Basarabiei apare o nouă gazetă, 
Viaţa Basarabiei, care funcţionează însă 
numai cinci săptămâni, începând cu 22 
aprilie 1907. Alături de aceasta congresele 
preoţilor pun în discuţie: 1. deschiderea 
unei tipografii eparhiale; 2. înfiinţarea 
unei catedre de limbă moldovenească la 
seminar şi una de cântare bisericească 
moldovenească; 3. asemenea catedre de 
limbă naţională să se înfiinţeze în şcolile 
de fete şi în cea de cântăreţi. 

Cel cu ajutorul căruia se va duce la 
împlinire aceste dorinţe a fost călugărul 
moldovean Inochentie. Acesta vestea că 
se apropie sfârşitul lumii, când bogaţii 
nu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu. 
Episcopul Serafim îl izgoneşte din 
Basarabia în Podolia, la Balta, unde este 
urmat de adepţi, de acolo este silit să plece 
mai departe la Oloneţk alăturândui-se în 
continuare urmaşii. Pe când se afla închis 
la Petrozavodsk, pentru că, între altele, 
s-a împotrivit în gara Murom cu vreo mie 
de moldoveni forţei publice, în Basarabia 
Sinodul Eparhial hotărăşte: 1. În satele 
moldoveneşti slujba bisericească să se 
facă în limba poporului; 2. Preoţii să ţină 
predici tot în moldoveneşte. Rădăcinile 
lui Inochentie au avut o latură bună. S-a 
recunoscut că un popor căruia i se ia limba 
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nu poate fi făcut răspunzător de rătăcirea 
sa şi, ca urmare, în biserică s-a dat limbii 
moldoveneţti locul cuvenit.

Odată cu cea dea doua parte, cartea 
tratează subiectul Basarabiei în revoluţie, 
evenimentele şi implicaţiile care au dus 
în cele din urmă la unirea Basarabiei cu 
România. În contextul revoluţiei socialiste 
din Rusia şi a destrămării imperiului ideea 
autodeterminării încolţeşte şi în straturile 
socieţăţii moldoveneşti. Apare astfel, în 
jurul gazetei Cuvântul Moldovenesc, 
Partidul Naţional Moldovenesc care 
„va lupta alături de celelalte popoare 
ale Rusiei pentru slobozeniile naţionale 
ale tuturor, pentru înfăptuirea votului 
obştesc, deopotrivă, de-a dreptul şi tăinuit, 
pentru slobozenia cuvântului, a tiparului, 
a adunărilor şi a credinţei şi pentru 
aşezarea unui chip nou de ocârmuire a 
ţării.” Partidul Naţional Moldovenesc 
a fost principalul promotor al mişcării 
naţionale din Basarabia în anul revoluţiei 
şi lui i se datorează în mare măsură tot ce 
s-a înfăptuit în acest an. La această mişcare 
s-au alăturat şi instituţiile şcolii şi a bisericii 
care au dorit să se rupă de vechiul regim 
şi prin măsurile naţionale să se apropie de 
marea masă. Odată cu începutul revoluţiei 
preoţimea s-a organizat pentru a cere 
dreptul de a se învăţa în moldoveneşte 
în şcolile de la sate şi de a se face slujba 
bisericească în limba naţională. Pentru 
a se încadra în mişcarea naţională 
preoţimea s-a organizat în congrese prin 
care şi-au făcut cunoscute doleanţele. 
În ce priveşte şcoala s-a cerut încă de la 
început naţionalizarea ei, introducerea 
şi instruirea în limba română, iar pentru 
realizarea acestora s-au format asociaţii 
învăţătoreşti şi s-au ţinut congrese. 
O astfel de societate a fost „Asociaţia 

învăţătorilor şi învăţătoarelor moldoveni 
din Basarabia şi dincolo de Nistru” care 
a cerut organizarea unor cursurilor, încă 
din vara acelui an, pentru instruirea 
învăţătorilor în limba română, au mai 
solicitat scoaterea unei reviste pedagogice 
cu numele Şcoala Moldovenească, iar 
învăţători din asociaţie s-au însărcinat cu 
procurarea de cărţi de şcoală moldoveneşti. 
Alături de aceasta fruntaşii moldoveni 
au readus la viaţă Societatea culturală a 
Moldovenilor din Basarabia, înfiinţată 
încă din 1905, au înfiinţat o tipografie cu 
litere latine în vederea editării manualelor 
didactice necesare şcolii şi, la începutul 
lunii noiembrie 1917, s-au pus bazele 
Universităţii Populare Moldoveneşti.

Mişcările studenţeşti nu au lipsit din 
tabloul naşterii naţionale din Basarabia, 
împrăştiaţi pe la universităţiile din Rusia, 
la Odesa, Kiev, Petrograd, studenţii 
moldoveni s-au întrunit într-un congres, 
în jurul redacţiei Cuvântul Moldovenesc, 
sub preşedenţia lui Teofil Ioncu. La acel 
congres studenţimea a cerut ca şcoala să 
înceapă instruirea în limba moldovenească 
încă de la 1 septembrie 1917, să se facă 
pregătirile necesare pentru înfiinţarea la 
Chişinău a unei universităţi moldoveneşti, 
iar până atunci la universităţiile din Odesa 
şi Kiev să se înfiinţeze câte o catedră de 
limbă română. 

Ideea de autonomie a Basarbiei, apă-
rută odată cu începutul revoluţiei din 
Rusia, a dat naştere Sfatului Ţării, organul 
provincial suprem. Toate clasele sociale, 
în diferitele congrese şi întâlniri cer 
înfiinţarea unei diete care să cârmuiască 
ţara. În programul Partidului Naţional 
din Chişinău din aprilie 1917 se aminteşte 
necesitatea unei „diete provinciale, 
potrivit obiceiurilor vechi şi nevoilor de 
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acum, care să întocmească toate legile 
privitoare la viaţa lăuntrică a Basarabiei”. 
Începuturile practice ale Sfatului Ţării au 
loc la Congresul militarilor moldoveni 
din 20 octombrie 1917 unde se fac mai 
multe propuneri în privinţa numărului şi 
a distribuţiei locurilor de deputaţi, pentru 
ca într-un final să se formeze o comisie, 
cuprinzând pe Ion Ionculeţ, Pantelimon 
Erhan, Teofil Ioncu, Ion Buzdugan şi 
Pan Halippa, comisie care va decide ca 
distribuţia locurilor din Sfatul Ţării să fie 
următoarea, moldovenii 70% din locuri, iar 
minorităţile restul de 30%. Având în spate 
proclamaţia bolşevicilor veniţi la putere 
în Rusia prin care declară că recunosc 
aceleaşi drepturi, ca şi ruşilor, tuturor 
naţiunilor din imperiu, fiecare putându-şi 
hotărâ singure soarta, devenind autonome, 
şi dorinţa moldovenilor de a avea un stâlp 
în organizarea ţării, la 21 noiembrie 1917 
se deschid lucrările Sfatului. 

Zi de mare sărbătoare pentru „norodul 
moldovenesc” care îşi vede împlinit visul 
noii Moldove dintre Prut şi Nistru. Se ţine 
slujbă creştinească în limba română, se 
cântă Deşteaptă-te române şi se manifestă 
ideile de unire cu România. Importanţa 
deschiderii lucrărilor Sfatului Ţării este 
remarcată şi de Onisifor Ghibu care, 
venit din Ardeal, subliniază relaţia de 
fraternitate dintre provinciile româneşti: 
„Voi nu mă socotiţi străin aci – supune 
Onisifor Ghibu – în Basarabia, cu toate 
că eu nu sunt născut pe pământul ei. 
Nici eu nu mă socot străin aci, pe acest 
pământ locuit de fraţii mei moldoveni. 
Sunt încredinţat că iubiţi Ardealul la fel 
ca noi. Să-l iubiţi, pentru că Ardealul este 
leagănul întregului nostru neam”.

În şedinţa din 1 decembrie se discută 
viitorul Basarabiei şi se citeşte Declaraţia 

Consiliului Superior Provincial al Repu-
blicii Moldoveneşti, Sfatul Ţării. Aceasta 
cuprindea prevederi de largă viziune 
democratică: 1. Convocarea în cel mai 
scurt timp a Constituantei Republicii 
Moldoveneşti alese pe baza votului 
universal, egal, direct şi secret, după 
sistemul proporţional; 2. Trecerea tuturor 
pământurilor, fără plată, în mâinile 
poporului muncitor, pentru folosinţă 
egală. 3. Organizarea alegerilor drepte, 
pe baza votului universal, direct, secret 
şi proporţional; 4. Consfinţirea tuturor 
libertăţilor politice câştigate prin revoluţie: 
a cuvântului, a presei, a credinţei, a 
părerii, a întrunirilor, a adunărilor şi 
grevei; 5. Deplina egalitate a tuturor 
naţionalităţilor din cuprinsul Republicii 
Moldoveneşti şi garantarea autonomiilor 
culturale, naţionale, personale; etc. 
Notificarea acestui act se face la şedinţa 
din 13 decembrie de către preşedinte 
care declară „Republica Moldovenească 
Democratică, făcând parte, ca un membru 
egal, cu aceleaşi drepturi, din Republica 
Rusă Federativă şi Democratică”. 

Având Sfatul Ţării în calitate de 
corp legislativ, noua republică a decis 
organizarea unui guvern „Consiliul de 
Directori Generali”. În ziua de 5 decembrie 
Sfatul Ţării alece un „premier”, prim-
director, în persoana lui Pantelimon 
Vasilievici Erhan, acesta la rându-i ale-
gându-şi cabinetul. Dezorganizarea care 
înconjura Basarabia anului 1917 a făcut 
aproape imposibile lucrările guvernului. 
Directoratele erau cu totul neorganizate, 
oficiile lucrau din proprie iniţiativă atât 
cât lucrau, mĳloace de constrângere nu 
existau, căci armata, mai toată aflată 
la Chişinău, începea să scape de sub 
autoritatea directorului de război. În aceste 
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condiţii primul directorat nu are viaţă 
lungă, iar în data de 19 decembrie este ales 
un nou prim-director, Ciugureanu, care în 
programul său se arată pentru o politică 
socialist-revoluţionară, o autonomie fede-
rativă cât mai largă, drepturi egale tuturor 
naţionalităţilor şi reorganizarea armatei.

Noul statut al Republicii Moldoveneşti 
va impune necesitatea unei politici externe 
şi a unei recunoaşteri internaţionale. Pe 7 
decembrie soseşte la Chişinău o delegaţie 
a României, formată din colonelul 
Ghenădescu, Lucasievici şi Balamache, 
a Franţei, colonelul Henry, a Angliei şi 
a Americii, care se prezintă neoficial la 
Sfatul Ţării pentru a-l felicita cu prilejul 
proclamării sale. În numele Sfatului Ţării, 
preşedintele Ienculeţ salută sosirea aliaţilor 
spunând că vor fi bine văzuţi totdeauna în 
cuprinsul acestei ţări.

În ce privesc legăturile cu România, 
oficial, ele rămân pe loc din cauza tulbu-
rărilor care cuprind întreaga Basarabie. 
Neoficial ele există, despre adresa de 
chemare a armatei române de către Sfatul 
Ţării nu există nici un act oficial, despre 
ea se vorbeşte în răspunsul Parlamentului 
Român la urările Sfatului Ţării cu prilejul 
începerii lucrărilor la Iaşi.

Documentul dezbate în capitolul XXI 
ideea unirii României cu Basarabia, dacă 
aceasta a fost dorită sau nu de fruntaşii 
moldoveni. Fiind un document care 
prezintă istoria Sfatului Ţării, scris în 
perioada României Mari, argumentele 
prezentate sunt de partea unirii şi a frăţiei 
milenare dintre români şi moldoveni. În 
coloanele gazetei Cuvântul Moldovenesc 
apar articole contradictorii. De exemplu 
Pantelimon Halipa declară, într-un articol 
intitulat Ce vreau?: „De Rusia noi nu vrem 
să ne dezlipim, noi avem nevoie de dânsa, 

precum şi Rusia are nevoie de noi şi de 
pâinea noastră” iar în alt articol, Acum ori 
niciodată, se scrie: „Trebuie să ridicăm sus 
steagul, pe care trebuie să fie scris Unire”. 
Înfăptuirea unirii cu România nu a fost 
un proces uşor pentru basarabeni. Pentru 
început au fost nevoiţi să ceară autonomia, 
la fel ca şi românii din Ardeal, iar apoi 
puteau să ducă lucrurile mai departe. 
Situaţia nu era favorabilă deoarece ruşii 
centralişti îi acuzau pe moldoveni de 
separatism, revoluţionarii ruşi îi acuzau de 
reacţionism că vor să se unească cu o ţară 
oligarhică, aşa cum era văzută România, 
iar românii refugiaţi şi cei de peste Prut îi 
bănuiau de separatism în favoarea Rusiei. 
Împotriva unirii a mai existat şi o problemă 
de ordinul mentalului colectiv. Ţăranul 
moldovean din Basarabia, despărţit de un 
secol de fratele moldovean de peste Prut, nu 
a avut de unde să ştie ce s-a întâmplat de 
cealaltă parte. Revoluţile de la 1821 şi 1848, 
unirea principatelor la 1859 şi atragerea 
după sine a numelui de Principate Române, 
iar populaţiei numele de români, războiul 
de independenţă şi proclamarea regatului. 
Toate aceste transformări erau necunoscute 
ţăranului basarabean, el ştia că la vest de 
Prut erau moldoveni ca şi el, iar despre 
români auzise doar de la ruşi, dar numai 
cuvinte de batjocură, de văzut însă nu-i 
văzuse şi despre vreo înrudire cu el nici 
nu putea fi vorba. Aceasta era mentalitatea 
ţăranului basarabean până la primul război 
moldovean şi cu această mentalitate au fost 
nevoiţi să se lupte fruntaşii moldoveni. 
Chiar şi în rândul învăţătorilor de sate 
întâlnim aceste idei şi când în Sala eparhială, 
la Congresul din 20 mai, un vorbitor a 
rostit cuvintele „Fraţi români”, proteste 
zgomotoase l-au întrerupt: „Noi suntem 
moldoveni, nu români”.
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În ultimul capitol se dezbate problema 
intrării armatei române în Basarabia 
şi impactul pe care aceasta l-a avut în 
realizarea unirii. Într-o Republică Moldavă 
în care domnea haosul, în care autoritatea 
Sfatului Ţării decăzuse în cea mai mare 
măsură, s-a cerut generalului Şcerbaciov 
trupe disciplinare, trupe care nu aveau 
de unde să vină, dacă era vorba de alte 
trupe în afară de cele româneşti. O a doua 
telegramă trimisă generalului se deosebea 
de cea dintâi prin nespecificarea naţiunii, 
căreia putea să aparţină armata de ajutor. 
Intrarea armatei române curăţă Basarabia 
de bolşevici, care încurcau lucrările 
comitetelor moldoveneşti, iar problema 
unirii a fost tratată cu grĳă. Halippa în 
Cuvântul Moldovenesc scrie: „Aceasta, 
fraţilor moldoveni, nu însemnează că 
Republica Moldovenească să fie dată 
pentru totdeauna în stăpânirea României. 
Întrebarea cu cine să fie Republica 
Moldovenească, cu Rusia sau cu România, 
sau poate ea să fie neatârnată cu totul, 
această întrebare se va hotărî la Congresul 
de pace, şi hotărârea aceasta va atârna de 
dorinţa norodului moldovenesc. Cu cine el 
va vrea să fie, cu acea ţară va şi fi.”

Am evitat aducerea unei critici acestei 
cărţi şi m-am limitat la prezentarea 

conţinutului ei deoarece ea este scrisă şi 
aparţine unei societăţi apuse, unei societăţi 
a începutului de secol XX, a cărei gândire 
diferă de cea a noastră, de azi şi, de ce nu, 
a cărui scop nu a fost prezentarea obiectivă 
a evenimentelor istorice, având în vedere 
perioada şi scopul cu care a fost scrisă. Nu 
mai este important astfel adevărul istoric, 
pur, factual, ci lumea istorică conturată de 
acest document.

Este de apreciat inţiativa celor doi 
istorici de a aduce la lumină un document 
de valoare în istoria Basarabiei, un 
document de epocă, scris la scurt timp 
după realizarea marii uniri, care ne arată 
eforturile moldovenilor de la vest de 
Prut în vederea împlinirii unui ideal. Ne 
putem face o imagine a Basarabiei din 
anul Revoluţiei, a societăţii divizate între 
o unire cu România, a unei păstrări a vechii 
legături cu Rusia sau a unei republici 
neutre şi independentă. Documentul are 
astfel o dublă semnificaţie, pe de o parte ne 
relevă o parte a istoriei basarabene, iar pe 
de altă parte documentul se înconjoară, la 
rândul lui, de istorie, fiind un document de 
epocă din care putem observa, prin ochii 
celor care au participat, evenimentele care 
au avut loc în perioada 1917-1918 şi care au 
culminat cu unirea Basarabiei cu România. 

Cristian Lupu

Tony Judt, Reflecţii aupra unui secol XX 
uitat. Iaşi, Editura Polirom, 2011.

Tony Judt a fost profesor de studii 
europene la New York University, 
ocupînd şi funcţia de director al centrului 
de studii Remarque Institute din cadrul 
aceleaşi universităţi. Acesta a fost un 
gînditor pentru care moralitatea şi 

politica nu erau considerate a fi domenii 
incompatibile, un spirit polemic şi 
ostil certitudinilor comode, cărţile sale 
stînd mărturie pentru o atitudine de 
consecventă respingere a oricăror fixaţii 
ideologice. A scris unul dintre cele mai 
incitante studii despre semnificaţia 
istoric-mondială a revoluţiilor care au 

***
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dus la finalul comunismului din Europa 
de Est.

Dintre operele sale amintim: Marxism 
and the French Left: Studies on Labour and 
Politics in france 1830-1982, Past Imperfect: 
French Intellectuals, 1944-1956, A Grand 
Illusion: An Essay on Europe.

Cartea Reflecţii asupra unui secol XX
uitat a apărut în prima sa ediţie româ-
nească la editura Polirom, în anul 2011. 
Opera curpinde o serie de eseuri scrise 
de-a lungul a 12 ani, între 1994 şi 2006, 
acoperind astfel diverse subiecte – de 
la marxiştii francezi pînă la politica 
externă americană, din punct de vedere 
geografic fiind cuprins spaţiul dintre 
Belgia şi Israel. Din punct de vedere al 
structurii, eseurile sunt grupate în patru 
părţi: I – Inima întunericului, II – Politica 
angajamentului intelectual, III – Pierduţi în 
tranziţie: locuri şi amintiri şi IV – O jumătate 
de secol american, în care predomină două 
problematici – rolul ideilor – respon-
sabilitatea intelectualilor şi locul istoriei 
recente intr-o epocă a uitării - dificultatea 
cu care ne confruntăm în ceea ce priveşte 
descifrarea secolului care s-a încheiat.

La sfîrşitul fiecărui eseu autorul ofe-
ră cititorului explicaţii suplimentare şi 
trimiteri spre o bibliografie mai apro-
fundată asupra fiecărui subiect în parte. 

Tematica operei tratează un secol 
XX uitat, cu părţile sale negative care 
ar trebui să fie un exemplu pentru 
generaţiile contemporane şi viitoare.

Autorul este de părere că ne-am gră-
bit să scăpăm pe cît posibil de bagajul 
economic, intelectual şi instituţional al 
secolului al XX-lea, uitînd că istoria este 
ciclică şi uitînd că avem ceva de invăţat din 
ea. Continuăm să credem că trăim într-o 
lume nouă, că riscurile şi oportunităţile 

prezente nu au precedent. Desigur, tre-
cutul nostru este greu de cunoscut şi de 
înţeles. Să nu uităm că lumea a suferit o 
transformare remarcabilă începînd cu 
anul 1989, iar asemenea transformări 
aduc întotdeauna cu ele un sentiment de 
detaşare şi de dislocare pentru cei care îşi 
amintesc cum era înainte.

Deşi secolul XX este comemorat pre-
tutindeni în lume, prin muzee, sanctuare 
sau parcuri cu tematică istorică, tindem 
să alegem doar anumite trăsături; astfel 
acesta este pe cale să devină un palat al 
memoriei, un loc al ororilor istoriei, cu rol 
pedagogic, fiind dominat de o brutalitate 
şi de o suferinţă colectivă fără egal.

După cum apreciază James Young, 
„odată ce îi dăm memoriei o formă monu-
mentală, într-o anumită măsură ne scutim de 
obligaţia de a ţine minte...Păstrînd iluzia că 
edificiile noastre comemorative vor fi mereu 
acolo să ne aducă aminte, ne despărţim de ele 
şi le revizităm doar cînd ne convine” .

În zilele noastre interpretarea cea 
mai frecventă a trecutului recent se 
construieşte din fragmentele variate ale 
unor trecuturi distincte, fiecare dintre 
acestea fiind marcat de statutul distinct 
al fiecărei persoane implicate. Autorul 
consideră că această încercare de a res-
tabili trecutul nu face altceva decît să 
ne separe de el. Pentru experienţele 
din prezent, trebuie să avem repere din 
trecut, dar acesta nu poate fi descris de 
sine stătător, el nu capătă sens decît cu 
referire la numeroasele noastre preocupări 
din prezent, deseori atît de diferite. Dacă 
ne întrebăm de ce, răspunsul se află în 
viteza cu care au loc transformările din 
prezent, însă expansiunea comunicării 
şi fragmentarea informaţiei ne oferă un 
contrast izbitor cu comunităţile trecutului 
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recent. În secolul al XX-lea accesul la 
informaţie era limitat, dar se pare că ceea 
ce îi unea pe oameni era o cultură comună, 
care astăzi autorul sesizează că lipseşte, 
în ciuda accesului la un număr infinit de 
informaţii. Desigur, aceste probleme s-au 
mai regăsit în istorie, autorul ne oferă 
drept exemplu „globalizarea” economică 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În graba de a lăsa în urmă secolul XX, 
în opinia autorului, am uitat probabil ce 
însemna războiul. Poate pentru că impactul 
pe care războiul l-a avut în acest secol care 
deşi a fost global nu a fost pretutindeni 
acelaşi, fiind după cum ştim un război 
aproape neîntrerupt, fie că vorbim de un 
război continental, colonial sau civil. În 
secolul trecut războiul însemna ocupaţie, 
strămutare, privaţiune, distrugere şi omor 
în masă. Deasemenea, acesta a însemnat 
şi război civil, de multe ori sub pretextul 
ocupaţiei sau al „eliberării”, care, la 
fel ca ocupaţia străină, este una dintre 
importantele amintiri „comune” din 
ultima sută de ani.Astfel, lăsarea în urmă a 
trecutului a devenit un obiectiv primordial 
al guvernelor postbelice.

O a doua trăsătură a secolului al XX-
lea, care este evidenţiată de Tony Judt, 
o reprezintă ascensiunea şi apoi căderea 
statului, în două sensuri distincte, însă 
legate între ele. Este vorba în primul rînd 
despre naşterea statelor-naţiune autonome 
în primele decenii ale secolului XX şi 
despre recenta diminuare a puterilor lor. 

Secolul al XX-lea a fost şi secolul 
intelectualilor, secolul oamenilor de ştiinţă, 
a artiştilor, a literaţilor. Intelectualul era 
devotat unui ideal, iar rolul acestuia era 
de modelare şi uneori chiar de dominare 
a discursului politic. Era privilegiat în 
societate, dobîndind un anumit statut 
public şi beneficiind de dreptul la libera 
exprimare. Problema identificată de Tony 
Judt în secolul al XXI-lea este faptul că 
am pierdut legătura cu marii intelectuali 
ai secolului trecut, cu ideile şi idealurile 
lor. Pentru acest lucru avem de plătit chiar 
şi un preţ deaorece „trecutul devine absolut 
de neînţeles”. Totuşi, soluţia există, dacă 
vrem să înţelegem trecutul trebuie să ne 
amintim de puterea ideilor şi de influenţa 
remarcabilă exercitată mai ales de ideea 
marxistă asupra imaginaţiei secolului al 
XX-lea. În eseurile sale autorul vorbeşte 
despre intelectuali precum Arthur Koestler, 
Primo Levi, Albert Camus, Ioan Paul al II-
lea, Edward Said, Eric Hobsbawm etc.Iată 
ce ne spune autorul: „În zilele noastre suntem 
predispuşi să considerăm secolul XX drept o 
epocă a extremelor politice, a greşelilor tragice 
şi a alegerilor nechibzuite”.Poate ar fi bine să 
vedem cum au răspuns predecesorii noştri 
la unele dileme asemănătoare de-a lungul 
secolului al XX-lea. Ceea ce trecutul ne 
poate ajuta cu adevărat să înţelegem este 
complexitatea permanentă a întrebărilor.
Autorul pune în lumină ciclitatea isoriei 
şi necesitatea ca generaţiile contemporane 
să înveţe din ceea ce a fost pentru a putea 
înţelege prezentul în care trăiesc.

Raluca Maria Viman

***
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Boia, L., Franţa, hegemonie sau declin?, 
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2010 

Pentru a înţelege trecutul, trebuie să ai 
curajul să te detaşezi de rigiditatea unui 
unic punct de vedere şi să îţi asumi o per-
spectivă pluridimensională a lucrurilor, 
să încerci să pătrunzi spiritul veacului şi 
psihologia celor despre care scri istorie. 
Unul dintre cei care cu o deosebită dedi-
care şi măiestrie scrie o istorie debarasată 
de prejudecăţile şi stereotipurile care mai 
bântuie încă scrisul istoric, este Lucian 
Boia, un cercetător remarcabil, un istoric 
de şcoală nouă, un spiritc critic. Una dintre 
cele mai recente lucrări ale sale este, Franţa: 
hegemonie sau declin, o lucrare în care aplică 
principiile mai sus menţionate, făcând apel 
la istorie, care, aşa cum mărturiseşte la în-
ceputul cărţii sale, nu cunoaşte nici interpre-
tări exhaustive, nici răspunsuri definitive, ea 
fiind infinit mai complicată decât mitologia.

Recent, o serie de istorici au atras 
atenţia asupra declinului Franţei, în epoca 
contemporană. În lucrarea de faţă, Lucian 
Boia analizează multidimensional şi mul-
ticauzal istoria acestei naţiuni, încercând 
astfel să evidenţieze o serie de constante 
dar şi modificări ale parcursului istoric al 
Franţei, menite să explice destinul său. 

Structura cărţii relevă o abordare 
tematică, dar în acelaşi timp logică şi 
cronologică, care oferă o imagine exaha-
ustivă asupra istoriei Franţei sub diferite 
aspecte, politic, economic, cultural, 
ştiinţific etc., însă deopotrivă mental. 
Astfel, cartea este structurată în 10 capitole 
care se încheie cu o concluzie a autorului 
asupra celor abordate. 

Problematicile discutate în aceste 
capitole emerg unele din celelalte, se 
înlănţuie etc., explicitând remarcabil com-

plexitatea cauzelor şi maniera în care 
acestea generează efectele în istorie.

În chip evident, puterea şi preeminenţa 
europeană a Franţei era asigurată nu atât 
de modernitatea, cât de masivitatea ei.

Elementele cheie care explică destinul 
istoric măreţ al Franţei până în secolul al 
XIX-lea sunt numărul locuitorilor şi pute-
rea statului. 

Cu toate acestea, autorul remarcă 
germenii decăderii sale exact în aceste 
structuri: spre sfârşitul secolului al XVIII-
le: creşterea demografică dădea semne de 
oboseală, bogăţia era prezentă, însă se baza 
pe structuri economice tradiţionale, agrare, 
déjà depăşite, ideea de stat puternic risca 
să devină o frână şi nu un imbold, iar cul-
tura franceză va găsi în secolele următoare 
un mediu tot mai puţin receptiv.

Revoluţia franceză a avut o putere în-
noitoare remarcabilă, macând profund ul-
timele două secole de istorie prin concep-
te precum egalitate, libertate, naţiune sau 
democraţie. Mai mult, Revoluţia a operat un 
transfer de suveranitate de la rege la popor, 
care astfel a devenit Naţiune. Cu regale se mai 
putea negocia, cu naţiunea niciodată. Cu toate 
acestea, Lucian Boia remarcă dimensiunea 
conservatoare a acesteia, respective faptul 
că Revoluţia a creat obstacole în calea ca-
pitalismului, fapt ce a fost puţin prielnic 
schimbărilor structurale. Mai mult, se 
pare că Revoluţia nu a atenuat numero-
asele contradicţii, ci dompotrivă a inau-
gurat o perioadă de instabilitate. Autorul 
remarcă de asemenea că din acest moment, 
două Franţe se vor înfrunta în permanenţă: 
Franţa revoluţionară şi Franţa reacţionară, 
Franţa republicană şi Franţa monarhică, 
Franţa progresistă şi Franţa tradiţionalistă… 
În plus, va fi momentul în care se încearcă 
omogenizarea culturală,astfel, cuvântul mi-
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noritar, nu mai figura în dicţionarul politic 
francez…

Secolul al XIX-lea aduce cu sine o 
anemie care loveşte Franţa. Boia aduce 
în discuţie o serie de potenţiale cauze de 
natură socio-economică, psihologică, dar 
mai ales demografică. Este vorba despre 
o scădere dramatică a natalităţii, în timp 
ce în celelalte ţări europene aceasta creşte. 

Deşi proiectul celui de-al Doilea 
Imperiu viza readucerea ţării pe pri-
mul loc, printr-o politică de anvergură 
mondială, francezii nu i-au iertat celui 
de-al Doilea Imperiu decăderea ţării lor. 
Autorul remarcă faptul că aceasă decădere 
caracteristică epocii nu se datorează ero-
rilor regimului, cât unei evoluţii istorice de 
lungă durată. 

Capitolul al VI-lea este dedicat abor-
dării problematicii literelor, artelor şi 
ştiinţelor. Autorul dezbate statutul ace-
stora, ilustrând faptul că limba şi cultura 
franceză îşi menţine destul de bine poziţia 
de-a lungul secolului al XIX-lea şi în pri-
ma jumătate a secolului al XX-lea. Domnul 
Boia realizează o analiză detaliată a lim-
bii şi ştiinţei franceze comparativ cu ceea 
ce se întâmplă la momentul respective în 
Germania, Marea Britanie şi SUA. 

În capitolul intitulat De Gaulle şi cei 
Treizeci de Ani Gloriosi, Lucian Boia de-
scrie situaţia Franţei ìn timpul regimului 
De Gaulle, aducând in discutie caracteri-
sticile benefice ale perioade, contrabalan-
sate însă de aspecte mai putin pozitive. 
Asfel, autorul dezbate problematica re-
virimentului demografic, a Franţei bipo-
lare, deopotrivă modernă si tradiţională, 
şi a modului în care modernitatea câstiga 
teren. De asemenea, autorul ilustrează po-
litica de decolonizare a lui De Gaulle care 
a înteles necesitatea renunţării la imperiu. 

Acest lucru avea să-i deschidă Generalului 
calea spre îndeplinirea marelui său proie-
ct politic: readucerea Franţei la varf. Ori 
pentru acest deziderat trebuiau reuniţi toţi 
cei care refuzau hegemonia americană şi 
sovietică. Boia suprinde într-o manieră 
complexă modalitatea în care De Gaulle a 
înţeles să-şi ducă la capăt proiectul grandios 
de a face din ţara sa modelul grandios pentru 
celelalte naţiuni ale lumii, dar şi greşelile pe 
care le-a comis şi consecinţele de ansamblu 
ale viziunii şi acţiunii sale. Ambiţiile 
Generalului se pare că mergeau prea 
departe, deoarece francezii deveniseră 
preocupaţi de fericirea individuală, 
mai mult decât de gloria Franţei, într-o 
societate care se transformase într-una de 
consum.

În ceea ce priveşte prosperitatea 
Franţei, autorul remarcă faptul că Nu a 
Cincea Republică a reanimat economia 
ţării, ea s-a instalat într-o fază de plină 
creştere. Cu toate acestea el identifică şi 
domeniile în care Franţa înregistrează o 
stagnare, în raport cu celelalte naţiuni 
europene. 

Capitolul al VIII-lea este intitulat 
sugestiv, Franţa care dă înapoi, Franţa care 
merge înainte. Este o analiză coerentă a 
situaţiei Franţei postgaulliste care, deşi nu 
atât de influentă ca Franţa mitică a lui De 
Gaulle, se afla într-o stare bună: eliberată 
de povara colonială, stimulată de o economie 
dinamică, protejată de forţa de descurajare 
nucleară şi reputată pentru libertatea ei de 
limbaj în dezbaterea internaţională. A fost 
o perioadă care a scos în evidenţă mai 
pregnant valorile republicane, societatea 
s-a îndreptat firesc spre modernizare, 
extremele politice au slăbit etc 

Cu toate acestea, există o serie de 
blocaje care au constituit piedici în calea 
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progresului Franţei pe toate palierele. 
Este vorba despre aparatul birocratic 
supradimensionat, statul este cel pe care 
cetăţenii îl consideră responsabil pentru 
fericirea lor, ori acest lucru depăşea 
mĳloacele acestuia, logica statului era 
una etatistă şi socială, mai mult decât 
una economică. De asemenea, astăzi, 
modelul naţionalist francez pare să creeze 
disfuncţionalităţi, deoarece realitatea 
secolului XXI e diferită de cea a secolului 
XIX, iar multiculturalismul, diversitatea 
şi fenomenul migraţiei sunt extrem de 
prezente. A ignora astăzi aceste aspecte, 
aşa cum a fost obişnuită naţiunea franceză, 
şi a încerca uniformizarea, este o politică 
disfuncţională în zilele noastre. Toate 
acestea, remarcă autorul, construiesc 
imaginea Franţei care decade. Totuşi, situaţia 
este mai nuanţată, iar acest fapt este 
ilustrat de autor prin intermediul diferitor 
statistici pe care le prezintă şi analizează 
comparativ şi evolutiv, referindu-se la 
Franţa şi celelalte ţări ale ale Europei 
Occidentale, dar şi SUA. Sunt relevate 
astfel şi o serie de trăsături pozitive care 
caracterizează Franţa contemporană: 
natalitatea ridicată, creşterea speranţei 
de viaţă, dar şi perspectiva acutală a 
crizei economice americane, care ar 
putea fi favorabilă unui model liberalist 
intervenţionist, mai apropiat de cel francez, 
decât de cel anglo-saxon. Concluzia autorului 
este aceea că imaginea globală nu confirmă 
judecata sumară a decliniştilor. Blocajele şi 
atuurile par mai degrabă să se echilibreze...

Ceea ce pare să înregistreze în mod real 
o decădere sunt limba şi cultura franceză, 
mai curând decât domeniul economic. 
Evoluţia utilizării şi impactului limbii şi 
culturii franceze sunt analizate detaliat, 
făcându-se referire la aspecte culturale ce 

ţin de istorie, personalităţi franceze,pictură 
etc. la imaginea şi receptarea acestei culturi 
şi a limbii franceze în lume, comparativ 
cu limba engleză şi modelul cultural 
contemporan oferit de America. Cu toate 
că astăzi modelul francez pierde tot mai 
mult teren, se pare că îşi păstrează un loc 
special cel puţin în rândul unei anumite 
elite intelectuale de pretutindeni. 

Ultimul capitol este dedicat preşe-
dintelui actual, Nicolas Sarkozy, a cărei 
politică şi viziune este ilustrată şi analizată 
amirabil de Lucian Boia. Acesta îl vede 
pe preşedintele francez un nou Salvator, 
sosit la momentul potrivit pentru a salva 
Franţa de la decădere. Personalitatea sa, 
atât sub aspectul caracterului, cât şi sub 
aspectul puterii, sunt comparate cu ale lui 
Napoleon I, Napoleon al III-lea şi Charles 
de Gaulle. Această paralelă este admirabil 
realizată, evidenţiindu-se punctele comune 
şi diferenţele, într-o manieră clară şi logică.

Mitul Franţei care decade astăzi şi cel 
al unei hegemonii trecute sunt privite 
exaustiv de Lucian Boia, printr-o privire 
de fineţe asupra istoriei, dar şi asupra 
prezentului, şi prinntr-o încercare de a 
identifica legăturile, continuităţile, dis-
continuităţile, momentele de turnură şi 
nu în ultimul rând Salvatorii naţiunii 
franceze. Este vorba despre o încercare 
de plasare a Franţei în ierarhia europeană 
şi mondială, sub toate aspectele ei şi într-o 
anumită măsură de a discuta posibilităţile 
de evoluţie a sa în viitor, prin raportarea 
la trecut şi prezent. 

Din maniera de abordare a problema-
ticilor prezentate, reiese o plasare a 
autorului de factură obiectivă, o privire 
de ansamblu care oferă cărţii o imagine 
clară şi veridică asupra evoluţiei istorice 
a Franţei. Mai mult, extrem de interesant 
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este curajul autorului de a sonda, fără a 
face însă predicţii, avantajele potenţiale 
ale Franţei în contextul actual al crizei 
economice şi al globalizării.

Cartea de faţă este extrem de inte-
resantă, atât prin subiect, cât şi prin 
conţinut, ea abordând o problemă 
menită să ofere explicaţii legate de 
restructurarea raporturilor de putere în 
lume la momentul actual, plecându-se 

de la argumente istorice valide. La fel ca 
în celelalte lucrări ale sale, şi aici domnul 
Boia îşi prezintă opiniile, susţinute de 
fiecare dată de argumente istorice clare, 
de date şi statistici bine documentate. Mai 
mult, autorul dezvăluie complexitatea 
fenomenelor prezentate şi rosteşte con-
cluziile cu sinceritate şi dezinvoltură, fără 
nici un sens ascuns, pentru ca ceea ce ştie 
istoricul să afle şi cititorul. 

Daniela Dumulescu

JOCELYNE PORCHER, Vivre avec les 
animaux. Une utopie pour le XXIe siècle, 
Éditions La Découverte, Paris, 2011, 168 p.

M-am întâlnit cu lucrările Jocelynei 
Porcher la Bruxelles, dintr-o întâmplare, 
aşa cum au loc toate întâlnirile memorabi-
le. În vara lui 2008 eram la Biblioteca ULB 
unde realizam o documetare bibliografică 
pe un subiect la care lucram atunci: relaţia 
om-animal cu privire specială asupra por-
cului domestic . Mi se recomandaseră spre 
lectură lucrările mari ale unor cercetători 
consacraţi: Colette Mechin, Claudine 
Fabre-Vassas, Jean-Pierre Digard pe care le 
căutam la rafturile (libere) ale unei biblio-
teci de ştiinţe sociale la care un cercetător 
din Romania poate doar să viseze. Erau 
acolo, evident, cu toţii. Dar alături de ei, 
între cărţile aranjate tematic, puteai desco-
peri necunoscutul. Acolo, din întâmplare 
am dat peste prima carte a Jocelynei 
Porcher, Éleveurs et animaux: réinventer le 
lien (PUF, 2002). Interesant este că dintre 
toate cărţile citite pe subiect, aceasta din 
urma şi-a pus amprenta cea mai vizibilă 
asupra cercetărilor mele. 

Căci o dată ce ai citit un text al Jocelynei 
Porcher eşti vrăjit şi cuprins de dorinţa de 
a continua, la nesfârşit dacă se poate; aş 

putea spune că scrierile Jocelynei provoacă 
dependenţă. Cel puţin, mărturisesc că mie 
mi s-a întâmplat. În ce constă forţa acestor 
texte? Ce le face atât de atractive? m-am 
întrebat. Cred că aici avem de-a face cu 
rarele situaţii în care biografia autorului, 
domeniul de cercetare şi rezultatele 
cercetării nu se constituie conjunctural, 
ci mai adegrabă au un statut existenţial. 
Pentru Jocelyne Porcher a studia rela-ţia 
om-animal nu este o opţiune de cerce-
tare între alte, ca în cazul meu şi al 
majorităţii cercetătorilor care se apleacă 
asupra domeniului, pare mai degrabă o 
opţiune de viaţă. Eu personal nu o văd 
pe Jocelyne scriind despre altceva decât 
despre relaţia om-animal, nu o văd deci 
la mĳlocul carierei schimbând domeniul: 
e de neconceput. Genul acesta de opţiuni 
de cercetare cred că cel mai adesea provin 
pur şi simplu din biografia autorului, cum 
în mod sigur s-a întâmplat în cazul de faţă. 

Jocelyne Porcher vine înspre ştiinţele 
sociale dinspre ştiinţele agronomice, şi 
nu invers; ea a fost crescător de animale, 
a cunoscut şi ororile sistemelor industriale 
de creştere a animalelor iar apoi s-a 
îndreptat către cercetare cu datoria certă 
de a schimba ceva. Întreaga sa operă are 

***
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doi centri de interes: creşterea tradiţională 
a animalelor (élevage) versus ceea ce se 
numeşte „producţii animale” (productions 
animales), rezultatul însuşirii de către 
capitalismul de piaţă a activităţii de creştere 
a animalelor. Trecerea de la sistemele 
tradiţionale de creştere definite ca „o 
relaţie de lucru cu animalele” la sistemele 
industriale de creştere s-a produs simultan 
cu degradarea accentuată a relaţiilor om-
animal. Autorul vorbeşte, şi cunoaşte din 
interior aceste realităţi, despre suferinţa 
oamenilor şi a animalelor din sistemele 
industriale. Tocmai acestă suferinţă pare 
să fie resortul operei Jocelynei Porcher .

Lucrarea de faţă este o sinteză a reflecţiei 
autorului asupra relaţiilor om – animal 
în Franţa contemporană, dar nu numai. 
Primul volet al cărţii, alcătuit din primele 
două capitole, ne introduce în problematica 
creşterii tradiţionale a animalelor. Autorul 
încearcă să definească în primul capitol ce 
este „l’ élevage” care, aşa cum aminteam 
mai sus, este văzut ca o relaţie specială de 
muncă a crescătorului cu animalele sale. În 
definirea activităţi de creştere a animalelor 
Jocelyne Porcher vine cu perspectiva 
crescătorului, care este luată în calcul doar 
în cercetările de tip antropologic, nu şi în 
cele zootehnice. Perspectiva sa este însă 
una cuprinzătoare şi neosificată: creşterea 
animalelor este nu numai o activitate de 
producţie, mizele sale sunt nu numai 
alimentare şi environamentale, ci creşterea 
animalelor se înscrie în raporturile sociale 
ale fiecărei societăţi. În plus, „l’ élevage” 
are o „raţionalitate relaţională”, altfel 
spus crescătorul lucrează cu animalele 
„pentru a trăi cu ele” (p. 40) şi de aici 
rolul important al afectivităţii în relaţia 
om-animal. Într-un fel umanitatea noastră 
s-a forjat în relaţia noastră cu animalele: 

„Societăţile umane s-au construit, în bine 
şi în rău, cu animale. Animalele fac parte 
din noi-înşine, din identitatea noastră de 
fiinţe umane” (p. 31). 

Una dintre caracteristicile întregii opere 
a Jocelynei Porcher este sublinierea relaţiei 
de afectivitate ce leagă crescătorul de 
animalele sale, indiferent de categoria de 
animale de care este vorba. Fără îndoială, 
această nevoie de a sublinia afectivitatea 
vine din experienţa personală de muncă 
în sistemele industriale de creştere unde 
relaţia crescătorului cu animalele se 
depersonalizează şi unde se ajunge la 
situaţia paradoxală în care crescătorul 
ajunge să se teamă de animalele pe care 
le creşte. Tindem de obicei să considerăm 
că relaţii de afectivitate există doar cu 
animalele de companie, dar pentru 
mulţi crescători vacile, caprele sau porcii 
sunt de asemenea animale „familiare”, 
întrega experienţă de teren a autorului o 
demonstrează. La o analiză mai profundă 
singura diferenţă semnificativă între cele 
două categorii de animale – de companie 
şi de fermă – pare să fie „locul pe care îl 
ocupă moartea în această relaţie” (p. 41).

Al doilea volet al lucrării – alcătuit din 
trei capitole – se apleacă asupra sistemelor 
industriale de creştere a animalelor; cu 
alte cuvinte, ne găsim în plină şi urâtă 
contemporaneitate. Cum se cade, totul 
începe prin definirea termenilor: autorul 
respinge denumirea curentă de „élevage 
industriel”, aşa ceva nu există, şi propune 
înlocuirea lui cu temenul de „systèmes 
industriels” pe care le defineşte drept: 
„Ansamblu de activităţi fondate pe divi-
ziunea muncii şi pe specializare care 
au drept obiect exploatarea pe scară 
largă a animalelor domestice în vederea 
transformării lor în bunuri de consum cu 
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cel mai bun şi rapid randament tehnic şi 
financiar posibil” (p. 70). Autorul respinge 
şi confuzia care apare uneori între sistemele 
industriale şi ceea ce se numeşte „élevage 
intensif”, acesta din urmă nefiind un 
raport specific de producţie a animalelor, 
ci un proces de intensificare cu aplicare cel 
mai adesea la teritoriu sau la muncă.

Analiza sistemelor industriale dă la 
iveală un fenomen indelung cercetat de 
autor: suferinta animalelor care duce 
în cele din urmă la suferinţa oamenilor. 
Căci sistemele industriale exercită o 
violenţă continuă asupra animalelor şi 
oamenilor, ceea ce duce finalmente la 
pierderea sensului muncii, astfel încât 
lucrătorii din filiera porcină de exemplu 
au tot mai des impresia că execută un „sale 
bulot”. Pe bună dreptate căci căutarea cu 
orice preţ a productivităţii duce de pildă 
la generalizarea a ceea ce se numeşte 
„abattage technique”, adică eliminarea 
fizică a animalelor neproductive: purcei 
mai puţin dezvoltaţi, scoafe care datorită 
dificultăţilor motrice vor fi refuzate de 
abatoare, animale care nu se înscriu în 
curba de creştere în greutate si deci sub-
productive etc. Acest conţinut mortifier al 
muncii în filiera porcină pune probleme 
morale lucrătorilor şi deci se poate vorbi 
de o contagiune a suferinţei între animale 
şi lucrători. 

Fragilitatea animalelor în sistemele 
industriale este demonstrată poate cel 
mai bine de masacrele ocazionate de 
bala vacii nebune, de gripa aviară sau de 
gripa porcină. Aceste masacre afectează 
puternic pe crescători care le asociază 
adesea cu Holocaustul. Analogia cu lagă-
rele de exterminare naziste se bazează 
pe patru puncte: pierderea identităţii şi 
a singularităţii, adica tratarea indivizilor 

ca masă; violenţa; lipsa comunicării şi 
acceptarea unui „travail de mort” (p. 91).

Jocelyne Porcher nu uită nici problema 
„bien-être animal” concept dezvoltat în 
Franţa în anii ’80 ai secolului trecut şi care 
este un răspuns la criticile la care erau 
supuse sistemele industriale cu privire 
la condiţiile de viaţă ale animalelor. Dar 
aceste cercetări, realizate de biologi, nu au 
alt scop decât de a concilia productivitatea 
cu acceptabilitatea socială a filierelor 
industriale, ceea ce în ultimă instanţă nu 
face decât să fortifice filierele industriale. 
Este un exemplu clasic de preluare 
de către sistem a criticilor care îi sunt 
aduse şi de transformare a lor din factori 
destabilizatori în factori de fotifiere ale 
aceluiaşi sistem. Căci, după trei decenii de 
cercetări asupra „bien-être animal” situaţia 
animalelor în sistemele industriale „este 
mai rea ca niciodată” (p. 112).

Pentru relaţia noastră cu animalele 
chiar mai periculoase decât sistemele 
industriale par a fi evoluţii recente cum ar 
fi mişcare de „eliberare a animalelor” ieşită 
din teoriile dezvoltate de Peter Singer 
în anii ’70 ai secolului trecut în Statele 
Unite şi care în cele din urmă serveşte 
intereselor sectorului agro-alimentar in-
dustrial şi acţionează împotriva intere-
sului fundamental al animalelor: acela 
de a exista. Mişcarea de „eliberare a ani-
malelor” alături de cercetările pentru 
realizarea cărnii in vitro aduc spectrul unei 
societăţi umane fără animale, or „eu nu 
sunt sigură că fără animale, oamenii vor 
continua să rămână fiinţe umane” (p. 120).

Al treilea volet al cărţii îl constituie 
utopia de a trăi cu animalele. Nu întâm-
plător Jocelyne Porcher vorbeşte de 
„utopie”. Dar liniile de forţă ale acestei 
utopii o să vă las să le descoperiţi singuri 
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citind din scoarţă-n scoarţă această carte 
document şi manifest. 

Nu pot să închei fără să dau în final 
cuvântul autorului, poate o să înţelegeţi 
mai bine fascinaţia mea pentru lucrările 
Jocelynei Porcher:

„La capătul acestui drum cu crescătorii 
şi animalele lor, mi-ar plăcea să vă fi făcut 
mai sensibli la frumuseţea şi bogăţia 
creşterii animalelor. Mi-ar plăcea să vă 
făcut să împărtăşiţi dragostea de animale 
care animă pe crescătorii veritabili. Căci 
departe de vechile mele interogaţii de neo-
rurală aruncată în infernul industrial, acum 
ştiu că „l’ élevage” nu are nimic a face cu 
ceea ce spun cei care de cincizeci de ani 
monopolizează cuvântul pe acest subiect. 

„L’ élevage” este o legătură care le scapă şi 
despre care, în fond, nu ştiu nimic căci sunt 
pierduţi în habitudinile lor vătămătoare. 
Ei sunt pierduţi în puterea pe care o au 
de a produce bani, rezumând la aceasta 
viaţa lor şi încercând să o rezume în acelaşi 
mod şi pe a noastră. Ei cred că deţin sensul 
istoriei, pe când nu fac altceva decât să se 
învârtească în cerc în certitudinile lor. Ei 
îndrăznesc să spună „l’ élevage” şi consimt 
la masacrarea a milioane de animale din 
raţiuni economico-sanitare (...). Lumea pe 
care ne-o impun, ei care se cred raţionali, 
realişti şi pragmatici, ei care nu au „d’état 
d’âme”, este o lume imbecilă, vulgară şi 
crudă” (p. 149).

Constantin Bărbulescu


