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Simona Nicoarã, Naþiunea modernã. 
Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, 
Editura Accent, 2002, 360 p.

Noua lucrare a Simonei Nicoarã, 
dedicatã miturilor, simbolurilor şi 
ideologiilor relative la naþiunea 
modernã, vine în continuarea 
preocupãrilor consacrate ale 
autoarei din ultimii ani: Miturile 
revoluþiei paşoptiste româneşti 
(1999), Istorie şi imaginar. 
Eseuri de antropologie istoricã 
(2000) sau Mentalitãþi colective 
şi imaginar social. Istoria şi 
noile paradigme ale cunoaşterii 
(1996, împreunã cu Toader 
Nicoarã). 

Analiza de faþã se înscrie, 
de asemenea, într-o paletã de 
largi preocupãri ale istoricilor, 
politologilor, sociologilor, psihologilor, 
filosofilor contemporani, preocupãri legate 
de conceptul de naþiune, de constituirea 
şi evoluþia naþiunilor, de rolul lor în 
istorie şi de soarta lor prezentã şi viitoare. 
Doamna Simona Nicoarã are meritul de 
a fi reuşit o abordare interdisciplinarã, 
modernã, rod al temeinicei sale pregãtiri 
de istoric şi al specializãrilor în domenii 
adiacente, realizate inclusiv în ambianþa 
unor prestigioase universitãþi şi institute 
de cercetare europene. De aceea, dupã 
definirea termenilor, cartea procedeazã la 
o tratare istoricã a evoluþiei naþiunilor, de 
la finele antichitãþii pânã astãzi. Tratarea 
este însã una modernã, adecvatã gustului 
omului de astãzi, cu trimiteri bine 
documentate la antropologie, la alteritate, 
la mitologia naþionalã, la imagologie, la 
relaþia dintre democraþie şi societate etc.

Autoarea îşi propune iniþial o 
“perspectivã istorico-antropologicã despre 
naþiune şi naþionalism”, pãrãsind “fragila 
idee a realului” în favoarea unei lumi 
a “emoþiilor imaginare”, a speranþelor, 
temerilor, fanteziilor şi viselor umane. 

În funcþie de aceastã opþiune, este apoi 
tratatã naþiunea, pornind de la mitul 
unitãþii, cãutarea unitãþii de-a lungul 
istoriei şi, prin urmare, de la memoria 
despre naþiune. În continuare, în funcþie 
de definiþiile cele mai general-acceptate 

ale naþiunii, doamna Simona 
Nicoarã trece caracteristicile 
(componentele) naþiunii –
originea comunã, unitatea, 
religia (sacra naþiune), cultura, 
statul şi teritoriul – prin 
grila noii viziuni. Astfel, se 
trateazã “nostalgia originilor”, 
“corpul şi sufletul” naþional, 
sacralizarea valorilor naþionale, 
spiritualitatea naþionalã. În 
partea a doua, lucrarea defineşte 
naþiunea în funcþie de proiecþia 
sa în viitor: mitul progresului, 
eschatologii naþionale, alte-

ritatea, reperele identitãþii naþionale astãzi, 
românismul, variante de naþionalism 
îmbinate sau nu cu universalisme (bolşe-
vismul, nazismul, fascismul, sionismul, 
antisemitismul etc.), naþiunea şi democraþia, 
ideologiile naþionale.

Autoarea atrage atenþia asupra 
câtorva lucruri extrem de importante 
pentru istoriografia actualã şi pentru 
abordarea naþiunii în evoluþia sa istoricã. 
Este respinsã de plano viziunea unilateralã 
asupra naþiunii, deşi sunt recunoscute 
contribuþiile importante ale unor istorici, 
sociologi, filosofi, politologi asupra 
temei. Se pledeazã însã pentru o tratare 
complexã, care sã plece de la realitatea 
faptelor, dar sã considere drept realitate şi 
ideile, sentimentele, imaginile, idealurile, 
sacralitatea, valorile etc. Fireşte, acestea 
sunt cel mai greu de decelat din surse, 
iar strãdania accentuatã de a le descoperi, 
chiar şi acolo unde nu sunt reflectate de 
izvoare, sporeşte riscul deformãrii grave a 
trecutului. Autoarea are însã înþelepciunea 
necesarã, ivitã dintr-o asiduã pregãtire şi 
din temeiurile unei impecabile specializãri 
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în domeniu, de a nu absolutiza nimic. 
Pledând pentru o cunoaştere modernã 
a naþiunii, doamna Simona Nicoarã nu 
repudiazã “faptele brute”, suprasolicitate 
în trecut, dar le asociazã pe acestea 
mentalitãþilor. Întrebarea tulburãtoare se 
referã la sincronizarea sau desincronizarea 
manifestãrii naþiunii ca prezenþã în 
minþile oamenilor şi ca macrogrup afirmat 
în societate şi confirmat de cãtre societate. 
În faþa extremelor care se confruntã azi 
şi care, în parte, pornesc din politicã, 
autoarea are poziþia intelectualului detaşat 
de contingent. Domnia sa nu condamnã 
şi nici nu exaltã naþiunea, ci îi constatã 
existenþa copleşitoare, încã din evul 
mediu. De altminteri, motto-ul ales pentru 
primul capitol este edificator pentru 
aceastã conduitã asumatã: “Naþiunile... 
sunt... imaginea naturii umane, capabile 
de bine, ca şi de rãu, dupã cum presupune 
ambiþia şi generozitatea lor” (Bernard de 
Montferrand).

Ca istoric, autoarea ştie şi ne 
convinge cã ştie toate avatarurile fiinþei 
umane ca existenþã colectivã, incapabilã 
de a trãi în solitudine sau izolare. O 
laturã a esenþei umane pare a fi traiul 
în grup şi multitudinea de comunitãþi 
în care au intrat oamenii – voluntar sau 
nu – de-a lungul timpului este o mãrturie 
în acest sens. Fireşte aceste comunitãþi 
nu sunt daturi imuabile, exterioare 
protagoniştilor lor, ci se nasc, se dezvoltã 
şi mor dupã exigenþele celor care le 
alcãtuiesc. Naþiunea este însã o formã 
de comunitate cu existenþã extrem de 
îndelungatã, nenãscutã prin voinþa unui 
individ anume şi care a apãrut în lumea 
europeanã numai dupã ce experienþele 
universalismelor (imperial şi sacerdotal) 
şi ale particularismelor (de tip seniorie, 
comunã urbanã, provincie etc.) au eşuat. 
Naþiunea a apãrut ca o formã de echilibru 
a nevoii oamenilor de a trãi grupaþi, 
asociindu-şi treptat şi statul (cadrul 
politic), ceea ce a proiectat-o în palierul 
politic, cu tot eşafodajul de riscuri, 

asumate sau nu. Oricum, indiferent de 
forme, de la finele evului mediu încoace, 
naþiunile şi-au continuat un fel de drum 
triumfal prin istorie. ªi chiar dacã în 
numele naþiunilor s-au comis şi crime 
abominabile, universalismele secolelor 
recente – mai ales comunismul şi fascismul 
– au întrecut cu mult orice închipuire de 
cruzime şi genocid, revigorând in mare 
mãsurã cadrele naþionale. Pledoaria 
doamnei Simona Nicoarã este de a 
studia şi înþelege naþiunea ca o realitate 
stringentã, dincolo de aspectele sale 
malefice sau benefice. Naþiunea este un 
dat al omenirii de multe secole şi va mai 
fi o vreme prezentã în jurul nostru şi în 
minþile noastre. Chestiunea nu este, prin 
urmare – ne avertizeazã autoarea – de a 
accepta sau de a respinge naþiunea, ci 
de a opera cu ea, de a o defini corect, 
de a trãi în cadrul ei. Ceea ce trebuie 
remarcat neapãrat este operarea cu noile 
metodologii şi viziuni fãrã absolutizarea 
lor. Deşi vorbeşte în deplinã cunoştinþã 
de cauzã despre mituri, simboluri, 
mentalitãþi, alteritate etc., autoarea ştie 
cã acestea, oricât de fascinante şi de 
spectaculare ar fi, nu pot fi decât frânturi 
din realitate, din complexitatea vieþii sau 
faþete ale vieþii trecute. Tratarea trecutului 
din perspectiva imaginarului colectiv 
este absolut necesarã şi relevantã pentru 
ceea ce a fost, dar nu este totul. Natural 
cã suntem îndemnaþi sã percepem lumea 
şi prin aceastã grilã, dupã ce generaþii 
întregi am perceput numai faptele şi 
am refuzat sã includem în ceea ce se 
cheamã “realitate” şi ideile, sentimentele, 
dorinþele, percepþiile oamenilor. 

Fãrã stridenþele “naþionaliste” sau 
“globaliste”, care însoþesc majoritatea 
abordãrilor de gen de astãzi, fãrã 
mitomania unor “şcoli” istorice actuale, 
cartea de faþã pledeazã pentru echilibru 
şi armonie, în cadrul unei viziuni extrem 
de moderne. De aceea, recomandãm cu 
cãldurã acest excurs istoric, fãcut din 
perspectiva imaginarului, pe fondul 
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realitãþilor brute, fãrã de care nu se 
poate însã studia trecutul. De altminteri, 
aceasta a fost şi intenþia autoarei, anume 
de a face “un modest profil al naþiunii şi al 
naþionalismului modern”, ceea ce a reuşit 

pe deplin, spre meritul sãu şi al noii şcoli 
istorice clujene, pe care o ilustreazã cu 
brio. 

Ioan-Aurel POP

***

Political systems and definitions of gender 
roles, Ed. Ann Katherine Isaacs, Editioni 
Plus, Università di Pisa, 2001, 296 p.

Apariþia editorialã de faþã este a 
doua realizare a unui grup de profesori şi 
studenþi provenind din 38 de centre uni-
versitare europene reuniþi într-o suitã de 
ateliere dedicate studiului istoriei din per-
spectivã interdisciplinarã, 
interesatã deci mai degrabã 
de fenomene şi mai puþin 
de factologie, desigur, fãrã a 
o dezavua complet acest ul-
tim aspect, cãci se riscã pier-
derea cadrului istoric spe-
cific fiecãrui studiu în parte. 
Dupã cum o ilustreazã ma-
joritatea studiilor, un loc im-
portant în acest dialog între 
ştiinþe îi revine sociologiei şi 
antropologiei dar şi istoriei 
artei, în acest sens grãitoare 
fiind galeria de reprezentãri 
figurative anexate diferitelor 
studii. Interesul pentru ar-
gumentul de naturã juridicã, atenþia acor-
datã analizei semantice a diferitelor con-
cepte în evoluþia lor istoricã, promovarea 
unei metode ca cea a deconstructivismului 
permit o analizã “din interior”, favorizând 
o înþelegere mai eficientã a cadrului şi a 
modului de funcþionare a unor structuri 
mentale diverse. 

“Gender studies” reprezintã un 
curent consacrat în istoriografia apuseanã 
interesatã deja de câteva decenii în restitu-
irea in integro a istoriei, acordând femeii 
atenþia necesarã, atenþie care i-a fost tre-
cutã cu vederea sau refuzatã de istorio-
grafia tradiþionalã, cea scrisã de bãrbaþi. 

Intenþia aceasta este lesne de intuit dacã 
ne raportãm la sugestivul joc de cuvinte al 
subtitlului introducerii “History, Herstory, 
Ourstory”. La acest demers subscrie şi col-
ecþia de studii pe care o supunem unei 
sumare prezentãri, desigur fãrã a cãdea în 
capcana exagerãrilor, exclusivismului pe 
care orice studiu într-o anumitã manierã 
îl atrage involuntar dupã sine, semn cã în 

domeniu s-a ajuns la o anu-
mitã maturitate ontologicã.

Titlul generic sub care 
sunt reunite studiile de caz, 
“Political systems and defi-
nitions of gender roles“ ne 
apare esenþial în stabilirea 
influenþei de care discursul 
celor 22 de articole este im-
pregnat. Perspectiva foul-
caulianã conform cãreia 
discursul e expresia legãturii 
dintre cunoaştere şi putere, 
discursul fiind rãspunzãtor 
de atitudinile actului politic, 
poate fi constatatã pe par-

cursul întregii colecþiei de studii pe care o 
semnalãm.

Volumul este organizat tematic în 
cinci mari secþiuni unele privind relaþia 
dintre politicã şi putere, cea dintre scris 
şi culturã, altele referindu-se la compor-
tament, iar celelalte referindu-se la rolul 
modelelor în mecanismul socio-istoric; 
desigur un loc special este acordat fami-
liei şi sexualitãþii sub acest aspect, putân-
du-se afirma cã acest volum reuşeşte sã 
acopere problematici rãmase într-un con 
de umbrã în volume similare care l-au 
precedat. 

Prin apelul la o asemenea aranjare a 
structurii volumului se intenþioneazã a se 
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da coerenþã unei varietãþi de problematici 
şi abordãri profesate de autorii studiilor. 
Rabatul de la caracterul programatic fixat, 
cel formativ-didacticist este constatabil, 
cãci se porneşte cumva împotriva logici pe 
care o asemenea intenþie o implicã. Dupã 
pãrerea noastrã ar fi fost mai potrivit ca ar-
ticolul lui Fabio Dei “Gender” şi roluri din 
punctul de vedere al unui antropolog” sã 
fie punctul de plecare al celorlalte studii 
de caz. Importanþa sa rezidã în faptul cã 
el subliniazã necesitatea conştientizãrii 
cã din punctul vedere al antropologiei 
culturale, de metodele cãreia se folosesc 
din plin autorii studiilor reunite în volu-
mul discutat, noþiunea de gender ar trebui 
înþeleasã ca un proces strâns legat practi-
cile cele mai largi ale puterii care decurg 
din relaþiile sociale (p. 231). 

În planul problemelor dezbãtute reþin 
atenþia accesul femeii la viaþa publicã/
politicã contextualizate istoric începându-
se cu antichitatea greacã, înaintâdu-se cu 
paşi rapizi la exemplele clasice pe care 
le oferã evul mediu apusean; cu un salt 
peste timp analiza se concentreazã asupra 
mediului german din secolul al XIX-
lea, ajungându-se pânã în modernitatea 
şi apoi contemporaneitatea britanicã. 
Scrisul ca un instrument de putere şi ca 
un semn al emancipãrii, deopotrivã, mai 
cu seamã, rãspândirea sa în straturile 
sociale divizate pe criteriul sexului stau 
în atenþia unor autoare care au analizat 
cazul portughez, pe cel italian sau pe 
acela ceva mai puþin cunoscut, lituanian. 
Analiza se opreşte şi asupra a ceea ce 
s-a desemnat ideologic drept marcã a 
feminitãþii, anume comportamentul, cãci 
discursul asupra sa a reuşit sã fixeze un 
etalon, lãmurindu-ne asupra criteriilor 
consacrate de fiecare context social în parte 
despre ceea ce ar trebui sã fie definitoriu 
pentru o femeie. Influentele stereotipuri 
formate în jurul relaþiilor dintre femei în 
contextele micro- şi macro-sociale sunt 
relevate în secþiunea rezervatã analizei 
modelelor, care ele însele propun clişee 
cu acþiune pe orizontalã şi verticalã active 

pe termen lung. Idealul feminitãþii definit 
pe parcursul diferitelor etape ale istoriei 
romane sau locul rezervat femeii în 
diferite contexte medievale, ca şi evoluþia 
conceptualã de la a percepe statul în 
funcþie de atributele sale simbolice 
patriarhale la cele materne, toate acestea 
sunt temele urmãrite de studiile reunite 
în acest volum. Ultima secþiune este 
dedicatã politicilor promovate de stat în 
privinþa familiei şi bineînþeles mutaþiilor 
survenite sub raportul comportamentului 
demografic, mental şi cultural care au 
rezultat de aici. Dacã de obicei cele mai 
multe dintre studii se concentreazã pe 
spaþiul apusean, cele cuprinse în ultima 
secþiune abordeazã exclusiv Europa 
central-rãsãriteanã. Se analizeazã cu 
precãdere poziþia în societate pe care 
statul, prin discursul sãu o rezervase 
femeii, dar mai ales schimbãrile survenite 
la nivelul rolului pe care femeia trebuia 
sã îl aibã în familie şi în societate.

Demn de remarcat este cã abordãrile 
relevã o uriaşã mutaþie, identificabilã în 
primul rând în maniera de tratare a unor 
categorii de teme plasabile cronologic 
într-un timp mai apropiat sau mai 
îndepãrtat de momentul redactãrii acestor 
eseuri. Nu ne referim aici la actualitatea 
temei din punctul de vedere al interesului 
pentru ea, ci la proximitatea cadrului 
istoric de manifestare a subiectelor în 
dezbatere faþã de contemporaneitatea 
imediatã. Relevant este cã subiectele 
care corespund unor perioade ca cele 
anticã sau contemporanã se preteazã 
mai bine unei analize în “durata lungã”, 
schimbãrile în atitudini, în ce priveşte 
tema generalã a volumului, fiind aproape 
insesizabile. Diferit se înfãþişeazã lucrurile 
când pãrãsim teritoriul vechiului regim, 
schimbãrile mai rapide fãcând posibilã 
şi o mai frecventã mutaþie dezvoltatã la 
nivelul discursului rezervat problemei. 
Dacã pânã în zorii modernitãþii influentã 
şi potrivitã analizei pare a fi stereotipia 
de naturã antropologicã construitã 
conform schemei masculin = activ, 
feminin = pasiv, atunci când se discutã 
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problematica gender, şi legat de acesta, cea 
a rolului, studiile dedicate problemelor 
specifice modernitãþii şi postmodernitãþii 
tind sã fie tot mai atente în aplicarea unor 
operaþiuni prea simplificatoare. Schema 
propusã de antropologie nu e complet 
dezavuatã, recurenþa ei dând mãsura 
ritmului pe care procesul redefinirii 
rolurilor l-a avut de la caz la caz.

 Abili sã nu cadã în capcana 
generalizãrilor specifice ştiinþelor de 
instrumentarul cãrora istoricii au învãþat 
sã se foloseascã, interesaþi în a pãstra 
dimensiunea istoricã a demersului lor, 
editorii colecþiei atrag atenþia cã istoria 
Europei e un conglomerat de istorii şi 
atenþioneazã cã demersul lor are şi un 
caracter didactic, servind la deschiderea 
spre noi cãi de abordare a fenomenului 
istoric. De altfel, înseşi forma cãrþii are 
aspectul unui manual neprejudiciind în 

nici un fel valoarea ştiinþificã a majoritãþii 
dintre studii.

Caracterul didacticist este subliniat 
şi de anexarea la aproape fiecare articol 
cu cele mai relevante documente utilizate 
în demonstraþia pe care o face autorul 
studiului, invitând astfel la o suplimentarã 
reflecþie din partea cititorului.

Aşa cum stã bine unor studii serioase, 
deşi interesul pentru aspecte încadrabile 
curentului feminist este prevalent, autorii 
sunt imuni la orientãri militante, dovadã 
în plus a rafinãrii şi maturitãþii la care s-a 
ajuns în acest domeniu. Din acest motiv 
volumul ne apare util pentru schemele 
de analizã propuse iar în plan tematic 
lectura lui poate aduce valoroase sugestii 
pentru un nou demers necesar racordãrii 
sincronice a istoriografiei româneşti.

Marian ZÃLOAGÃ 

***

Jack Goody, Familia europeanã. O încercare 
de antropologie istoricã, traducere de 
Silvana Doboş, Editura Polirom, Iaşi, 
2003, 245 p.

Specialist recunoscut în domeniul 
antropologiei, Jack Goody – fost profesor 
vreme îndelungatã la Cambridge – 
actualmente este profesor la St. John’s 
College, fiind totodatã autorul unor 
lucrãri temeinice în acest domeniu: 
Production and Reproduction: 
a comparative study of the 
domestic domain (1976); The 
Interface between the Written 
and the Oral (1987); The 
Power of the Written Tradition 
(2000) etc. Mai mult, J. Goody 
a anticipat oarecum cartea 
pe care o prezentãm acum 
publicului român printr-un 
volum publicat la Cambridge 
în 1983: The Development 
of the Family and Marriage 
in Europe. Lucrarea de faþã a 

apãrut iniþial în anul 2000, în cunoscuta 
colecþie “The Making of Europe” 
coordonatã de reputatul istoric Jacques 
Le Goff.

Structuratã în 11 capitole, lucrarea 
prezintã în mod comparatist istoria 
familiei în Europa, o instituþie socialã 
urmãritã în evoluþia sa de la civilizaþia 
greco-romanã, trecând prin feudalism, 
Renaştere şi era industrializãrii pânã în 
zilele noastre. Autorul defineşte cercetarea 

sa, încã din Prefaþã, drept o 
“încercare de antropologie 
istoricã”, analizând efectele 
factorilor sociali, economici 
şi politici asupra modului 
de organizare a familiei, 
încercând sã evidenþieze 
aspectele controversate de-a 
lungul timpului. Pornind în 
primul rând de la exemplul 
Angliei care beneficiazã 
de numeroase surse de 
documentare, J. Goody a 
reuşit sã schiþeze elementele 
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generale ale instituþiilor domestice din 
Occident.

Capitolul 1 (“Începuturile”) fixeazã
rãdãcinile familiei europene în civilizaþiile 
clasice ale Greciei şi Romei, precum şi 
în societãþile tribale celtice şi germanice. 
Focalizarea asupra Europei drept zonã 
þintã pentru studiul instituþiei familiei este 
motivatã, în opinia autorului, de statutul 
Europei drept un continent creştin şi lider 
mondial incontestabil în modernizare 
şi industrializare. Analizând trãsãturile 
generale legate de familie – importanþa 
familiei elementare, caracterul relativ 
restrâns al unitãþii centrale de producþie şi 
reproducere, faptul cã a existat întotdeauna 
şi o recunoaştere a legãturilor consaguine 
prin ambii pãrinþi şi importanþa acordatã 
în toate societãþile legãturilor dintre mamã 
şi copil – J. Goody considerã cã nu existã
nici un indiciu cã Europa ar fi inventat 
familia nuclearã, copilãria sau afecþiunea. 
În viziunea autorului sunt la fel de false şi 
clişeele conform cãrora aceste caracteristici 
au apãrut în secolele XVI-XVIII. Capitolele 
ce urmeazã analizeazã influenþa Bisericii, 
protoindustrializarea, industrializarea-
modernizarea şi a doua revoluþie indus-
trialã, factori ce au avut efecte radicale 
asupra vieþii familiale.

Capitolul 2 dedicat Greciei şi Romei 
reconstituie sistemul de înrudire ale 
celor douã popoare antice, evidenþiind 
cã familia clasicã este din mai multe 
puncte de vedere (un exemplu ar fi 
cãsãtoria între rudele apropiate) cea care 
a provocat reacþia creştinismului. Apariþia 
creştinismului, tratatã în capitolul 3, a avut 
un impact deosebit asupra structurilor 
familiale europene, modificãrile aduse în 
sistemul european de rudenie (interzicerea 
cãsãtoriei între rudele apropiate, a 
recãsãtoriei etc.) fixând Biserica drept cel 
mai important legiuitor.

Capitolul 5 (“Modele europene şi
regimuri medievale”) reeavalueazã imagi-
nea familiei în feudalism, demontând 
dominaþia primogeniturii prin explicarea 
unor moduri variabile de transmitere 
a averii existente în aceastã perioadã, 

precum gavelkind, Borough French şi 
Borough English în Anglia, sau sistemele 
optativ şi préciput în Franþa. În cuprinsul 
capitolului 6 sunt surprinse influenþele pe 
care le-au avut Reforma şi Contrareforma 
asupra cãsãtoriei şi familiei, schimbãri 
care au determinat o demarcaþie între 
zonele catolice şi cele protestante. O astfel 
de diferenþã a fost datã de felul în care 
erau trataþi copiii abandonaþi şi mamele 
necãsãtorite în cele douã mari arii de 
civilizaþie. Astfel, þãrile protestante au 
susþinut ideea cã mamele ar trebui lãsate 
sã-şi creascã proprii copii, în timp ce 
catolicii au favorizat ajutorul acordat de 
instituþii.

Un capitol aparte este cel dedicat 
fenomenului zestrei – trãsãturã fun-
damentalã a cãsãtoriei europene – care
structureazã problema alegerii parte-
nerului şi pe cea a poziþiei femeii în 
cadrul cãsniciei, mai ales dupã moartea 
soþului când zestrea intra în proprietatea 
soþiei şi a copiilor. Astfel, fiicele aveau 
acces la proprietatea parentalã prin 
zestre care ar trebui consideratã parte din 
procesul de transmitere a proprietãþii de 
la o generaþie la alta, alãturi de moştenire. 
Deşi creştinismul a introdus o relativã 
uniformizare a vieþii familiale europene 
– omogenizare potenþatã de schimbãrile 
socio-economice de amploare – existã 
importante axe de diferenþiere reflectate 
în cuprinsul capitolului 8: clasa socialã, 
religia, mijloacele de trai, coordonatele 
geografice est-vest şi nord-sud. Odatã cu 
protoindustrializarea şi industrializarea, 
modelul de cãsãtorie european a 
suferit schimbãri semnificative, familia 
caracterizându-se prin numãrul mare de 
copii care erau implicaþi alãturi de femei 
în munca industrialã. A doua revoluþie 
industrialã a adus noi oportunitãþi pentru 
femei, ce au început sã predomine în 
sectoare precum administraþie, sãnãtatea, 
învãþãmântul primar etc.

Ultimele douã capitole, 10 şi 11 
(“Modernizarea şi familia” şi respectiv 
“Familia contemporanã în practicã”) sunt 
dedicate analizãrii familiei contemporane 
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şi dezbat teoriile şi practicile familiei 
în raport cu schimbãrile mai recente 
din societate. J. Goody amendeazã teza 
adepþilor istoriei mentalitãþilor care 
considerã cã familia restrânsã, nuclearã, 
încurajeazã legãturile afective dintre 
membrii sãi. Autorul demonstreazã cu 
prisosinþã cã iubirea conjugalã a fost 
atestatã încã din antichitate, cã ea nu 
este rezultatul modernizãrii aduse de 
industrializare; de asemenea, el considerã 
nejustificatã ideea cã maternitatea este 
o invenþie a capitalismului. J. Goody se 
aratã rezervat şi faþã de ideea larg difuzatã 
de ziarele de mare tiraj din Occident care 

interpreteazã numãrul mare al pãrinþilor 
singuri ca un “simptom” al “sfârşitului 
familiei”, pentru cã indivizii se sustrag 
dintr-o relaþie doar pentru a începe alta.

Glosarul de termeni de antropologie, 
bibliografia consistentã şi indicele de 
nume şi de probleme din final sporesc 
valoarea lucrãrii facilitând contactul 
ideatic al celor mai puþin iniþiaþi în 
acest domeniu. Stilul captivant precum 
şi tematica abordatã fac din Familia 
europeanã… o lecturã plãcutã şi extrem 
de interesantã şi instructivã.

Loredana STEPAN

***

Gisela Bock, Femeia în istoria Europei. 
Din Evul Mediu pânã în zilele noastre, 
traducere de Mariana Cristina Bãrbulescu, 
Editura Polirom, Iaşi, 2002, 360 p.

Gisela Bock predã Istoria Europei la 
Freie Universität din Berlin, fiind în acelaşi 
timp şi “visiting professor” la Central 
European University din Budapesta. Ea 
s-a afirmat în ultimele douã decenii prin 
contribuþii consistente în domeniul istoriei 
femeilor şi a studiilor de gen, publicând 
singurã sau editând în colaborare mai 
multe lucrãri: Zwanngssterilisation im 
Nationalsozialismus, Opladen, 
1986; Maternity and Gender 
Policies. Women and the Rise 
of the European Welfare States, 
1880-1950, London, 1991etc. 
Prezenta lucrare a apãrut în 
anul 2000 la cunoscuta editurã 
münchenezã Beck, în cadrul 
colecþiei “The Making of 
Europe” (Construcþia Europei).

Lucrarea este realizatã în 6 
capitole şi are ca temã centralã 
un fenomen ce a marcat 
profund istoria Europei: 
“Querelle des femmes” sau 
“Querelle des sexes”, o disputã privind 
identitatea realã a femeilor, a bãrbaþilor, a 

sexelor şi a oamenilor în general. Autoarea 
relevã încã din Cuvântul introductiv 
importanþa subiectului şi argumenteazã 
tratarea sa, arãtând cã “o istorie fãrã 
jumãtate din omenire înseamnã mai 
puþin decât o jumãtate de istorie cãci, fãrã 
femei, aceastã istorie ar fi inechitabilã şi 
faþã de bãrbaþi şi faþã de femei” (pag. 7).

În cuprinsul capitolului I (“Querelle 
des femmes: o disputã europeanã privi-
toare la sexe”) se realizeazã o trecere în 
revistã a lucrãrilor implicate în Evul Mediu 
şi Renaştere în controversa cu privire la 
ce sau cum sunt, ce ar trebui sau ar putea 

sã fie femeile şi bãrbaþii. 
Reprezentanþi ai ambelor 
sexe au încercat sã rãspundã 
la întrebarea “sunt femeile 
oameni sau nu?” Intervenþiile 
femeilor au reprezentat însã o 
minoritate şi au fost în marea 
lor majoritate filogine. În 
aceastã primã “Querelle des 
sexes” subiectele controversei 
au fost: demnitatea “celuilalt” 
sex, cãsnicia şi infidelitatea 
matrimonialã, sex şi castitate, 
frumuseþe şi pudoare, virtute 

şi viciu, muncã şi copii, bani şi violenþã, 
spirit şi autoritate.
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Capitolul II, dedicat Revoluþiei 
Franceze, ilustreazã rolul femeilor în 
desfãşurarea evenimentelor revoluþionare, 
precum şi consecinþele şi importanþa 
acestora pentru condiþia femininã. 
Autoarea stãruie astfel asupra glasurilor 
de femei care se disting în celebrele 
“cahiers de doléances” şi asupra marşului 
din 5-6 octombrie 1789 al pariziencelor 
cãtre Versailles. Cu toate acestea, forma 
finalã a “Declaraþiei drepturilor omului 
şi cetãþeanului” a pãstrat tãcerea asupra 
femeilor, considerate cauza şi simbolul 
corupþiei Vechiului Regim, ceea ce a 
determinat-o pe Olympe de Gouges sã 
elaboreze în 1791 “Declaraþia drepturilor 
femeii şi ale cetãþenei”. Deşi prin codul 
napoleonian bãrbãþia a fost condiþia 
preliminarã a exercitãrii drepturilor 
politice şi civile depline, au rãmas totuşi 
douã cuceriri revoluþionare importante: 
dreptul egal la moştenire pentru fii şi fiice 
şi cãsãtoria ca un contract civil.

În capitolul III (“Rupturi şi izbucniri: 
o a treia controversã privitoare la sexe”) 
sunt reconstituite aspecte în legãturã cu 
“chestiunea privind femeile” – variantã 
modernã a întrebãrii medievale dacã şi 
femeile sunt oameni – ce a avut în vedere 
relaþiile dintre femei şi bãrbaþi şi caracterul 
familiei ca spaþiu primar destinat femeii. 
Se relevã de asemenea schimbãrile 
produse de revoluþia industrialã în 
împãrþirea tradiþionalã a spaþiilor, privat-
feminin, public-masculin. Ultima parte 
a capitolului este consacratã mişcãrii 
feministe de la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul celui urmãtor, definitã ca 
o mişcare socialã care a urmãrit eliberarea 
de subordonarea datoratã deosebirilor 
dintre sexe.

Capitolul IV (“De la social la politic”) 
puncteazã lupta femeilor pentru drepturi 
politice, relevând discursul politic al 
sufragismului, condiþiile şi cãile diferite 
spre dreptul electoral al femeilor din 
Europa şi SUA, precum şi efortul 
simultan pentru drepturi civile şi sociale. 
Reformele sociale pe care femeile sperau 
sã le determine au dus la apariþia unui 

nou conflict între sexe, în cadrul cãruia 
Gisela Bock semnaleazã trei aspecte 
diferite: semnificaþia pe care a avut-o 
pentru femei protecþia socialã, indiferent 
de sexe; legislaþia referitoare la stabilirea 
unor limite pentru munca salarizatã a 
femeilor şi legile pentru protecþia socialã 
a mamelor încadrate în câmpul muncii, 
dar şi a celor care nu lucrau.

Urmeazã un capitol consacrat 
condiþiei feminine în secolul XX, un 
secol al extremelor reprezentate de 
democraþie şi dictaturã, pace şi rãzboi, 
stat social şi genocid. Este evidenþiat 
impactul primei conflagraþii mondiale, în 
timpul cãruia munca salarizatã a femeilor 
a devenit foarte importantã în special în 
industria de rãzboi, pentru ca la sfârşitul 
rãzboiului sã domine o tendinþã de 
retragere a femeii în sfera privatã. Gisela 
Bock realizeazã o pertinentã comparaþie 
între politica faþã de femei dusã de 
diferitele regimuri autoritare interbelice, 
care au avut ca element comun relaþia 
specialã dintre politic şi privat, dintre 
dimensiunea publicã şi existenþa privatã. 
De asemenea, autoarea investigheazã 
naþional-socialismul care a avut urmãri 
grave asupra relaþiilor dintre sexe prin 
mobilizarea generalã a maselor şi prin 
politica rasialã, care au subminat relaþia 
tradiþionalã dintre privat şi politic.

Capitolul VI (“Drepturi cetãþeneşti, 
politice şi sociale: un nou conflict 
privitor la sexe”) este dedicat mişcãrii 
feministe de la sfârşitul anilor ’70 ai 
secolului XX, care a purtat însemnele 
comunicãrii internaþionale, precum şi 
noi dezbateri mondiale privind raportul 
dintre diferenþã şi identitate. “Querelle des 
sexes” continuã astfel şi va mai continua – 
aratã autoarea – pentru cã relaþiile dintre 
sexe sunt condiþionate istoric şi cultural, 
iar istoria şi cultura au rãdãcini adânci 
şi sunt de duratã. Gisela Bock considerã 
cã rãspunsul pe care secolul XXI îl va da 
vechii interogaþii dacã “femeile sunt sau 
nu oameni?” depinde de modul în care va 
arãta raportul dintre drepturile femeii şi 
cele ale omului.
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Coerentã şi stimulativã într-un 
domeniu din ce în ce mai cercetat şi în 
acelaşi timp actual, cartea Giselei Bock 
deşi pune mai multe întrebãri decât oferã 
rãspunsuri, se va contura cu siguranþã 
drept o lucrare de referinþã. O Bibliografie 

consistentã precum şi un indice de nume 
contribuie la o mai facilã introducere în 
istoriografia problemei şi la utilizarea mai 
rapidã a eseului de faþã.

Loredana STEPAN 

Simona Stiger, Pagini de feminism 
universal, University Press “Vasile Goldiş”, 
Arad, 2002, 110 p.

Autoare a mai multor studii dedicate 
feminismului şi asociaþionismului 
feminist transilvãnean, Simona Stiger 
reconstituie în prezenta lucrare evoluþia 
mişcãrii feministe universale, urmãrind 
începuturile feminismului (Franþa, 
Germania, Anglia), specificul 
mişcãrii din Europa de Sud-
Est şi împletirea feminismului 
cu aboliþionismul în SUA.

Cartea respectã criteriul 
geografic pentru cã, aşa 
cum se aratã în Introducere, 
feminismul a cunoscut 
variante diferite, în funcþie de 
obiectivele urmãrite: reven-
dicãri economice, accesul la 
învãþãmântul egal, tratament 
egal în toate aspectele vieþii. 
Începuturile mişcãrii sunt 
detectate în Franþa şi sunt 
asociate de efervescenþa ideologicã 
determinatã de Revoluþia Francezã şi 
preliminatã de Secolul Luminilor. 

Simona Stiger demonstreazã faptul cã 
în Franþa, organizarea mişcãrii feministe 
a generat o presã feministã, şi aceasta, 
la rândul ei, a influenþat dezvoltarea 
feminismului, cei doi factori contribuind 
la o relativã democratizare a societãþii. 
Mişcarea pentru drepturile femeilor 
din Anglia, impulsionatã de petiþia 
înaintatã în 1792 de Mary Wollstonecraft 
– Vindication of the Right of Women – a 
reprezentat un model pentru mişcãrile 
similare din restul Europei. Feminismul 

***

german, favorizat de evenimentele 
revoluþionare din 1848-1849, a încorporat 
ideea acordãrii drepturilor politice pentru 
femei şi problematica educaþiei, pledând 
pentru accentuarea spiritului naþional. 
Componenta naþionalã a prevalat în 
cadrul mişcãrilor feministe din Europa 
Centralã şi de Sud-Est, unde emanciparea 
femeilor era vãzutã ca parte a emancipãrii 
naþionale şi condiþionatã de ea. În aceastã 

zonã caracterizatã printr-o 
situaþie politicã complexã, 
problematica feministã s-a 
manifestat mai târziu, la fel 
ca în þãrile nordice. În SUA, 
mişcarea pentru drepturile 
femeilor se origineazã în anii 
Rãzboiului de Independenþã şi 
s-a interferat cu aboliþionismul. 
Însã, spre sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului 
al XX-lea, sufragetele 
albe le-au exclus total din 
organizaþiile lor pe feministele 
de culoare.

Autoarea surprinde mai buna 
organizare a mişcãrii în SUA şi Anglia, 
unde au acþionat mari asociaþii feministe. 
Peste tot, problematica feministã s-a 
cristalizat în primul rând în plan cultural, 
vizând ridicarea nivelului de educaþie 
al femeii, pentru ca apoi sã includã 
domeniile economic, civil, politic, juridic, 
în care se solicitau accesul femeilor la 
drepturi sau egalitatea cu sexul masculin. 
Astfel, Simona Stiger distinge un 
feminism politic (Anglia, SUA, Germania, 
Polonia), unul social (SUA), socialist 
(Franþa), economic (Germania, Polonia) 
şi unul care viza în primul rând dreptul 
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la instrucþie (Germania, Ungaria, Polonia, 
Suedia).

Anexele completeazã în mod 
inspirat structura echilibratã a lucrãrii, 
fiind reproduse spre comparaþie 
“Declaraþia drepturilor femeii şi ale 
cetãþenelor” elaboratã la 1791 de cãtre 
Olympe de Gouges, şi “Declaraþia 
drepturilor omului şi cetãþeanului” 

din 26 august 1789. Cartea Simonei 
Stiger reprezintã o analizã pertinentã 
a mişcãrii feministe universale în 
epoca modernã, ilustrând maturizarea 
organizãrii feministe şi sporirea 
audienþei sociale în majoritatea þãrilor 
europene şi în SUA.

Loredana STEPAN

Simona Stiger, Asociaþionism şi emancipare 
în Transilvania pânã la primul rãzboi 
mondial, Editura Fundaþiei “Moise Nicoarã”, 
Arad, 2001, 208 p.

Simona Stiger, doctor în istorie din 
1998 cu o tezã consacratã organizaþiilor 
feministe româneşti din Transilvania 
în epoca modernã, a desfãşurat de 
mai bine de un deceniu 
o laborioasã muncã de 
studiere a problemelor 
feminismului transilvãnean 
şi universal, rezultatele fiind 
concretizate într-o carte şi 
mai multe studii publicate în 
reviste ştiinþifice şi volume 
colective. Lucrarea de faþã 
este structuratã în 7 capitole 
şi este dedicatã mişcãrii 
feministe transilvãnene, parte
integrantã şi în acelaşi timp 
distinctã a feminismului 
universal, fenomen social de anvergurã, 
care a dominat secolul al XIX-lea alãturi 
de naþionalism, socialism şi fenomenul 
muncitoresc.

Aşa cum o afirmã încã din Introducere, 
Simona Stiger îşi propune reconstituirea 
globalã a mişcãrii feministe româneşti din 
Transilvania, insistând asupra aspectelor 
organizatorice şi a activitãþilor desfãşurate 
de reuniunile de femei. Primul capitol 
abordeazã problema ideologiei mişcãrii, 
stimulatã de organizarea în anul 1850 
a primei reuniuni de femei, cea de la 

***

Braşov. Autoarea distinge 2 etape în 
publicistica feministã din Transilvania, 
prima influenþatã de idealul culturalizant 
al Epocii Luminilor, iar cea de a doua în 
care se face trecerea la idealul emancipãrii 
reale sub aspect economic, social, 
politic, cultural, moral. Se evidenþiazã, 
de asemenea, specificul ideologiei 
feministe din Transilvania, orientatã în 

principal spre problemele 
de interes naþional, deseori 
în detrimentul emancipãrii 
sociale sau politice.

Capitolul 2 (“Geneza 
mişcãrii feministe româneşti 
din Transilvania. Înfiinþarea 
Reuniunii Femeilor Române 
din Braşov”) îşi propune 
reliefarea originilor şi 
apariþiei mişcãrii feministe 
din Transilvania, situate 
în atmosfera de emu-laþie 
naþionalã care a urmat 

revoluþiei de la 1848-1849. La puþin timp 
de la revoluþie, la iniþiativa burgheziei 
româneşti braşovene, s-a înfiinþat Reuniunea 
Femeilor Române din Braşov care avea 
un scop caritabil – ajutorarea orfanelor 
revoluþiei – şi unul instructiv, urmãrind 
ridicarea culturalã a femeii române. Timp 
de 13 ani, reuniunea din Braşov a fost 
singura asociaþie de femei române din 
Transilvania şi Ungaria, reprezentând 
mijlocul de solidaritate româneascã 
pe linie femininã, în sprijinul acþiunii 
naþionale. Prin activitatea desfãşuratã, 
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Reuniunea a dezvoltat învãþãmântul 
pentru fete din Transilvania, a iniþiat 
un larg schimb de opinii între femei pe 
diferite probleme, antrenându-le în lupta 
de emancipare politicã şi culturalã.

Capitolul 3 (“Constituirea şi evoluþia 
reuniunilor de femei din Transilvania”) 
este dedicat genezei reuniunilor 
feministe din Transilvania, impulsionatã 
de organizarea Reuniunii din Braşov şi 
de propaganda presei româneşti. Simona 
Stiger distinge 3 etape în procesul de 
organizare al acestor asociaþii feministe. 
Astfel, pânã în 1869 s-a constituit o singurã 
reuniune, cea de la Lugoj; din 1870 ritmul 
a crescut, atingând apogeul în deceniul 
nouã al secolului al XIX-lea, pentru ca în 
perioada premergãtoare Primului Rãzboi 
Mondial numãrul reuniunilor sã creascã 
simþitor. S-au înfiinþat astfel între 1850-
1914, 103 organizaþii feministe, care au 
avut înainte de toate un obiectiv naþional. 
Reuniunile s-au constituit în primul rând 
în centrele urbane, iar dupã 1900 şi în 
mediul rural, majoritatea aparþinând 
elitei româneşti. În 1914, reuniunile 
de femei din Transilvania au constituit 
Uniunea Femeilor Române din Ungaria 
care a continuat sã sprijine organizaþiile 
şi instituþiile mişcãrii naþionale române.

Ultimele patru capitole reconstituie 
organizarea şi activitatea asociaþiilor 
feministe din Transilvania, desfãşuratã 
pe plan socio-economic, cultural şi 
politico-naþional. În ce priveşte orga-
nizarea acestor reuniuni, era stabilitã prin 
statute, care normau viaþa interioarã a 
reuniunii, defineau categoriile de membri 
(fondatori, pe viaþã, ordinari, ajutãtori, 
onorari) şi principalele organisme de 
conducere (adunarea generalã, comitetul, 
funcþionarii). Veniturile reuniunilor 
proveneau din taxele de membru, din 
încasãrile realizate cu prilejul diferitelor 
“conveniri sociale”, din colecte, donaþii 
particulare. Activitatea reuniunilor de 
femei din Transilvania a fost puternic 
susþinutã de bãnci şi instituþii de 

credit. Activitatea desfãşuratã pe plan 
socio-economic a inclus acþiuni cu caracter 
filantropic şi dezvoltarea industriei de casã, 
a artei populare, prin înfiinþarea atelierelor 
de þesãtorie.

Activitatea culturalã (capitolul 6) 
s-a realizat prin mijloace variate, dintre 
care enumerãm organizarea de concerte, 
reprezentaþii teatrale, spectacole, serate 
literare, conferinþe publice, urmãrind 
emanciparea culturalã vãzutã ca premisã 
a emancipãrii naþionale. În acelaşi timp, 
aceste manifestãri reprezentau un prilej de 
întrunire a întregii românimi. Capitolul 7 
(“Activitatea politico-naþionalã”) subliniazã 
caracterul aparte al mişcãrii feministe din 
Transilvania, care s-a angajat în lupta pentru 
libertate şi unitate naþionalã, spre deosebire 
de mişcarea feministã internaþionalã, 
care milita pentru emanciparea politicã a 
femeii şi pentru drepturi egale cu bãrbaþii. 
Deşi, pentru a evita dizolvarea, reuniunile 
de femei din Transilvania au ezitat sã 
înscrie în statute obiectivele politice, ele 
au acþionat pentru dezvoltarea conştiinþei 
naþionale româneşti, cultivarea ideii unitãþii 
la români, pentru drepturi naþionale şi 
împotriva deznaþionalizãrii. Organizaþiile 
feministe transilvãnene au sprijinit rãzboiul 
de independenþã s-au solidarizat cu liderii 
Partidului Naþional Român iniþiatori ai 
Memorandului, au avut reprezentante la 
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia.

Fãrã îndoialã, lucrarea Simonei Stiger 
reprezintã o primã încercare de sintezã a 
istoriei mişcãrii feministe din Transilvania, 
realizatã pe baza presei epocii, a publicaþiilor 
oficiale ale reuniunilor de femei (rapoarte, 
almanahuri, dãri de seamã, istorii oficiale 
redactate la momente aniversare), a 
broşurilor, corespondenþei, a documentelor 
provenind din mai multe arhive din þarã 
etc. Stilul elevat şi captivant în acelaşi 
timp, structura echilibratã şi nu în ultimul 
rând problematica abordatã recomandã 
lucrarea de faþã drept una dintre cele mai 
consistente elaborate istoriografice.

Loredana STEPAN 

***
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Prezenþe feminine. Studii despre femei în 
România. Editori: Ghizela Cozma, Enikö 
Magyari Vincze, Ovidiu Pecican. Editura 
Fundaþiei Desire, 2002, 488 p.

Volumul cuprinde un numãr de 18 
studii despre condiþia femininã în spaþiul 
românesc şi în special Transilvania, în 
epocile medievalã, modernã şi contem-
poranã. Suntem invitaþi sã descoperim 
în premierã în istoriografia româneascã 
studii novatoare ca metodã, subiect şi 
mod de rezolvare, mai ales 
cã pe aceastã temã s-a tradus 
puþin la noi din celelalte 
istoriografii şi s-a scris şi mai 
puþin. Cercetarea condiþiei şi 
imaginii femeii în România 
de-a lungul istoriei se aflã abia 
la început, însã apariþia unor 
lucrãri precum cea de faþã 
ne demonstreazã cã femeia 
poate fi un subiect important 
şi interesant pentru istorici, 
sociologi, antropologi, etc. 

Problematica condiþiei 
feminine este abordatã 
de-a lungul celor 488 de pagini printr-o 
repartizare în 5 secþiuni, precedate de un 
studiu introductiv cu titlul “Despre femei 
şi nu numai. O introducere necesarã la 
studiile despre femei în România” semnat 
de cãtre unul din editorii lucrãrii Enikö 
Magyari Vincze. Studiul are în bunã 
mãsurã calitatea de manifest al cercetãrilor 
despre condiþia femeii, argumentându-le 
necesitatea şi însemnãtatea. Feminismul, 
spune editoarea, poate avea o contribuþie 
specialã în procesele de “remodelarea 
relaþiilor dintre autoritãþile instituþionale 
şi subiecþii individuali ale celor dintre 
indivizii bãrbaþi şi femei, precum şi ale 
percepþiei de sine a cetãþenilor ca indivizi 
autonomi”. (p.27)

Prima secþiune “Femei, feminitate, 
feminism” înglobeazã 4 studii ale lui 
Ovidiu Pecican, Adriana Bãban, Enikö 
Magyari Vincze şi Aurel Codoban. Ovidiu 
Pecican oprindu-se la condiþia femeii în 
spaþiul românesc medieval, ne prezintã în 

ce stadiu se aflã cercetãrile pentru aceastã 
epocã, pe acest subiect în istoriografia 
româneascã. Demarat de Nicolae Iorga, 
cu un secol în urmã, continuat prin 
reconstituirile romanþate ale lui C.I. Gane 
demersul cercetãrilor se opreşte brusc, 
el fiind reluat abia dupã anii ’90, în 
contextul feminismului românesc. 

Adriana Bãban şi Enikö Magyari 
Vincze se opresc în studiile lor la 
interpretarea conceptului de gen, din 
perspectivã feministã. Prima dintre 

autoare trece teoria feministã 
prin psihanalizã, criticã 
literarã şi mai apoi prin 
sociologie, ultima parte a 
studiului tratând percepþia 
feminitãþii şi masculinitãþii, 
demonstratã prin frânturi 
din interviuri luate ambelor 
sexe. Enikö Magyari Vincze 
ne prezintã care sunt 
dimensiunile politice ale 
identitãþii de gen, reflectate 
în dezvoltarea conceptului 
de cetãþenie din România 
contemporanã. Aurel Codo-

ban vorbeşte despre alteritate ca diferenþã 
constitutivã a iubirii, eterna prezenþã a 
alteritãþii prin dorinþã şi iubire între “eu” 
şi “celãlalt”. Un studiu filosofic despre 
dorinþa omului de contopire cu persoana 
iubitã. 

În cea de-a doua secþiune “Mediul 
familial” este prezentatã femeia şi 
condiþia ei în societatea tradiþionalã în 
cadrul familiei. F.V. Mureşan surprinde 
transilvãneanca secolului XVIII din 
districtul Bistriþei, un caz particular 
dar prin excelenþã românesc. Ne oferã 
o imagine a familiei tradiþionale în care 
bãrbatul dominã incontestabil, iar femeia 
este cea cu treburile domestice şi cu nu 
prea multe de spus. Cãsãtoria dintre cei 
doi reprezintã de multe ori o tranzacþie 
economicã, “o unire a averilor”. Dacã 
F.V. Mureşan vorbea de cazul particular 
al condiþiei femeii din Bistriþa secolului 
XVIII, Adriana Florica Muntean prinde 
în studiul sãu condiþia femeii mãritate 

Prezenþe feminine.
Studii despre femei

în România.

Editori:
Ghizela Cosma
Enikö Magyari Vincze
Ovidiu Pecican

Editura Fundaþiei Desire
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în a doua jumãtate a secolului XIX, la 
nivelul întregii Transilvanii. Concluziile 
ambelor studii sunt cam aceleaşi. Femeia 
în spaþiul transilvãnean este îngrãditã 
în spaþiul domestic şi este la discreþia 
bãrbatului. Lucian Nastasã în “Pentru o 
istorie a cuplurilor în mediul intelectual 
românesc” oferã o serie de date şi 
observaþii inedite despre viaþa de cuplu 
a intelectualilor români din perioada 
modernã. 

A treia secþiune a volumului este 
intitulatã “Prezenþe publice” şi cuprinde 
studiile Simonei Ştiger, Enikö Demeny 
şi a Mihaelei Frunzã, care marcheazã 
mişcarea de emancipare femininã. 
Simona Ştiger prezintã imaginea mişcãrii 
feministe din Transilvania între 1850-1914
aşa cum reiese ea din paginile publi-
caþiilor ardelene ale vremii. Mişcarea de 
emancipare a femeilor din Transilvania 
este concuratã de ideologia mişcãrii 
naþionale româneşti şi asociaþionismul 
feminist, dar totuşi reuşeşte sã dezvolte 
pânã spre sfârşitul secolului XIX o 
ideologie proprie care are ca principal 
obiectiv educaþia femeilor. Enikö Demeny 
îşi propune sã analizeze în ce mod 
participarea femeilor în societatea civilã 
influenþeazã schimbãrile regimurilor de 
gen din România de azi, concluzionând 
cã doar atunci când societatea civilã 
va recunoaşte problemele pe care le 
înfruntã femeile zi de zi şi va încerca 
unele rezolvãri, se vor produce cu 
adevãrat schimbãri. Mihaela Frunzã în 
studiul sãu “Convergenþe în politicile 
educaþionale multiculturale şi feministe” 
prezintã o criticã la adresa percepþiei 
de multiculturalism şi feminism în 
dezbaterile care vizeazã reforma educaþiei. 

A patra secþiune intitulatã “Identitãþi 
multiple” adunã 5 studii care ne oferã o 
imagine a “relaþiilor sociale la rãscrucea 
dintre etnicitate şi gen”. (Maria Bucur, 
“În loc de postfaþã”, p.479). Sorina Paula 
Bolovan oferã în studiul sãu o privire 
de ansamblu a statutului femeii în satul 
transilvãnean al epocii moderne. Trecând 

prin toate etapele vieþii femeia este tot 
timpul constrânsã de regulile şi normele 
unei societãþi tradiþionale. 

Bogdan Crãciun analizeazã comu-
nitatea sãseascã din satul Saeşi din 
perspectiva demografiei istorice, sur-
prinzând femeia sãsoaicã în cele mai 
importante evenimente ale vieþii: 
cãsãtorie, naştere şi moarte. Prin studiul 
sãu, Anamaria Iuga ne redã importantele 
schimbãri care au avut loc în conceptul de 
tradiþie într-o societate atât de tradiþionalã 
cum este cea maramureşeanã, prin 
intermediul acþiunilor femeilor de aici. 
“Ilonka Neni. Povestea unei prietenii”, 
studiu scris de Csilla Könczei oferã o 
poveste de viaþã a unei femei ajunsã la 
senectute, dar care încã nu şi-a încheiat 
rolul. Prin frânturi de interviu, transpar 
secvenþe de viaþã şi momente trãite cu 
intensitate de femeie. 

În “Priviri dinspre ele”, care 
reprezintã secþiunea 5 şi ultima a volu-
mului, autoarele studiilor: Ghisela Cosma, 
Ruxandra Cesereanu şi Livia Popescu – 
Maria Roth construiesc imaginea de sine 
a femeilor din epoca contemporanã. 
Ghisela Cosma analizeazã prostituþia din 
România interbelicã, cauzele ei, locurile 
de practicare şi legislaþia, dar şi atitudinea 
societãþii acelei vremi faþã de aceastã 
“meserie”. Ruxandra Cesereanu prezintã 
vocile şi gândurile unor femei prinse în 
“infernul concentraþionar” descriindu-l, 
redând mizeria şi degradarea umanã pe 
care au trãit-o aceste femei. Livia Popescu 
– Maria Roth fac în studiul lor o analizã 
statisticã a comportamentului social, 
urmãrind diferenþele pe sexe. În finalul 
lucrãrii Maria Bucur trece în revistã 
studiile cuprinse în volum şi avanseazã 
ipoteze interesante asupra subiectului. 

Apariþia acestei lucrãri în peisajul 
istoriografic românesc reprezintã un 
debut promiþãtor şi care se cere a fi 
continuat cu alte evenimente editoriale 
de asemenea facturã. 

Cecilia CÎRJA

***
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Corneliu Pãdurean, Populaþia comitatului 
Arad în secolul al XIX-lea, Arad, Editura 
Universitãþii “Aurel Vlaicu”, 336 p.

Istoria populaþiei Transilvaniei a 
rãmas multã vreme în afara preocupãrilor 
istoriografiei româneşti, tocmai de aceea, 
cercetãri precum cea a domnului Corneliu 
Pãdurean sunt nu doar utile, dar şi 
necesare pentru cunoaşterea complexã a 
unui spaþiu a cãrui caracteristicã esenþialã 
a fost, este şi va rãmâne cu 
siguranþã, plurilingvismul şi 
multiconfesionalismul. Din 
aceastã perspectivã, lucrarea 
consacratã unei entitãþi 
politico-administrative com-
pacte reprezintã o cercetare 
originalã, o contribuþie impor-
tantã la studierea istoriei 
Transilvaniei în secolul al 
XIX-lea. 

Înainte de toate, meritul 
autorului este acela de a fi 
studiat şi utilizat în mod 
sistematic pentru un comitat, respectiv 
pentru zona Aradului, registrele parohiale 
de stare civilã, izvoare statistice extrem 
de importante pentru reconstituirea 
comportamentului demografic al popu-
laþiei comitatului. Astfel, au fost cercetate 
şi valorificate registrele parohiale pentru 
mai multe comunitãþi compuse din etnii 
şi confesiuni diferite (români, maghiari, 
germani, sârbi - ortodocşi, romano-cato-
lici, reformaþi). S-a avut în vedere atât 
oraşul Arad cât şi localitãþi situate în 
mediul rural: Şiria, Macea etc. 

Structurarea lucrãrii în 7 capitole 
este pe deplin justificatã, în relaþie directã 
cu materialul documentar utilizat de 
autor. Dupã o sinteticã Introducere în 
care se descriu sursele utilizate, urmeazã 
capitolul 1 consacrat “Contribuþiilor 
istoriografice la cunoaşterea demograficã 
a zonei Aradului” (pag. 17-50). Corneliu 
Pãdurean demonstreazã în aceste pagini 
o bunã cunoaştere a literaturii istorice şi 

statistice cu privire la comitatul Aradului.
Capitolul 2, “Izvoarele demografice 
referitoare la comitatul Arad în secolul 
XIX” (pag. 51-60) dezvãluie pe larg 
izvoarele cu caracter demografic şi statistic 
care au stat la baza elaborãrii cãrþii. Sunt 
prezentate atât recensãmânturile dintre 
1850 şi 1900, cât şi alte surse edite şi 
inedite. 

Urmãtorul capitol (cap. 3) este dedicat 
“Evoluþiei administrativ-teritoriale a comi-

tatului Arad pânã la începutul 
secolului XX” (pag. 61-80). 
Un atare demers era mai mult 
decât necesar pentru epoca 
modernã în vederea precizãrii 
limitelor teritoriale ale 
spaþiului aflat sub cercetare, 
capitolul fiind extrem de 
util pentru desfãşurarea 
ulterioarã a analizelor cu 
caracter demografic. Capitolul 
4, “Evoluþia demograficã a 
comitatului Arad pânã în 
secolul XIX” (pag. 81-104) 

reconstituie, uneori cu lux de amãnunte, 
schimbãrile produse în potenþialul uman 
al zonei din secolul XII pânã la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea.

În capitolul 5, “Dinamica populaþiei 
comitatului Arad în secolul al XIX-lea” (pag. 
105-140) autorul abordeazã comparativ 
evoluþia demograficã a oraşului 
reşedinþã şi a arealului rural între 1804-
1900, precum şi a unitãþilor de habitat. 
Încheierile la care ajunge domnul Corneliu 
Pãdurean în privinþa sporului demografic 
realizat de comitatul şi oraşul Arad în 
cursul secolului al XIX-lea sunt juste şi 
documentate; creşterea populaþiei a fost 
rezultatul atât al unul proces intern, deci 
a unui spor natural pozitiv care a antrenat 
şi o extindere a mãrimii aşezãrilor, cât şi 
consecinþa unui fenomen cu implicaþii 
şi motivaþii în primul rând economice, 
dar dupã 1867 şi politice: colonizarea în 
zonã de cãtre unii mari proprietari şi apoi 
de cãtre stat a unor locuitori de origine 
maghiarã, germanã, slovacã etc.
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Cea mai extinsã şi, probabil, cea 
mai originalã parte a lucrãrii este, fãrã 
îndoialã, capitolul 6, “Mişcarea naturalã 
a populaþiei comitatului Arad în secolul 
al XIX-lea” (pag. 141-253). Sunt abordate 
varii aspecte ale natalitãþii, mortalitãþii şi 
nupþialitãþii din oraşul Arad şi din arealul 
rural al comitatului, tabelele şi graficele 
completând în mod fericit comentariile şi 
explicaþiile autorului. Mişcarea sezonierã 
a naşterilor sau a cãsãtoriilor bunãoarã, 
analizate comparativ cu alte eşantioane 
din spaþiul transilvãnean sau cel al 
monarhiei habsburgice (austro-ungare 
dupã 1867), plaseazã realitãþile demografice 
din comitat într-o altã perspectivã decât 
maniera tradiþionalistã ilustratã de scrierile 
lui Gheorghe Ciuhandu sau ale unor 
istorici maghiari din secolul al XIX-lea 
(Bela Lakos, Otto Lakatos etc.). Capitolul 7,
“Structuri demografice în secolul al 
XIX-lea la populaþia comitatului Arad” 
(p. 254-287) abordeazã principalele pro-
bleme privind evoluþia componenþei pe 
sexe, grupe de vârstã, confesiuni, grupuri 
socio-profesionale etc. a populaþiei din 
zonã în epoca modernã. Sunt surprinse 
pentru eşantionul aflat sub cercetare 
cam aceleaşi tendinþe caracteristice 
populaþiei întregii Transilvanii în aceastã 
secvenþã cronologicã: un lent proces de 
îmbãtrânire a populaþiei, mai pregnant 
la începutul secolului XX, o modificare a 
structurilor ocupaþionale de la trãsãturi ce 
þineau înainte de 1850 de o lume oarecum 
medievalã spre una cu trãsãturi moderne 
spre 1900, mai ales în mediul urban. 

Concluziile şi în special Anexele de 
la sfârşitul lucrãrii completeazã în mod 
armonios planul tezei, aducând un spor 
informaþional şi în acelaşi timp oferind 
un util instrument de lucru tuturor celor 
interesaþi de evoluþiile demografice locale 
din judeþul Arad în epoca modernã. 
Corneliu Pãdurean probeazã în cuprinsul 
lucrãrii cã stãpâneşte metodologia de 
lucru proprie demografiei istorice. 

Remarcãm în cadrul cãrþii preocuparea 
autorului de a studia evoluþia demograficã 
a comitatului Arad în strânsã legãturã 
cu o multitudine de factori. Bunãoarã, 
atunci când se examineazã fenomenele 
natalitãþii sau mortalitãþii, se face apel la 
o viziune globalã asupra factorilor care 
au influenþat dinamica populaþiei. Astfel, 
se are în vedere numãrul şi calitatea 
locuinþelor, mediul înconjurãtor şi 
variaþiile climatice; alimentaþia; valurile 
epidemice etc. 

Inspiratã s-a dovedit a fi în tratarea 
temei perspectiva comparativã de abordare 
a evoluþiei populaþiei comitatului şi 
oraşului Arad, ceea ce a fãcut posibilã 
sesizarea diferenþelor existente între 
sat şi oraş la nivelul comportamentului 
demografic. Printre aceste deosebiri 
relevate de cãtre autor se evidenþiazã 
rata brutã de natalitate ce a înregistrat 
constant valori mult mai mari în mediul 
rural iar sporul migratoriu a avut o 
traiectorie constantã în întreg secolul XIX. 
De asemenea, sezonalitatea cãsãtoriilor 
în oraşul Arad a prezentat o mai mare 
dispersie pe luni decât în mediul rural 
ca urmare a unui grad mai redus de 
dependenþã faþã de calendarul muncilor 
agricole şi chiar faþã de calendarul 
religios; nu în ultimul rând, ilegitimitatea 
din oraşul Arad s-a situat la valori mult 
mai ridicate comparativ cu eşantionul 
rural.

Lucrarea domnului Corneliu Pãdurean
este, în opinia noastrã, o reuşitã istorio-
graficã, deoarece reprezintã prima 
monografie din perspectiva istoriei 
populaþiei a unei unitãþi administrativ-
teritoriale compacte din Transilvania. Ea 
nuanþeazã cunoştinþele existente pânã 
acum despre comportamentul demografic 
global al provinciei, demonstreazã foarte 
clar modelul urmat de lumea ruralã şi 
evoluþia distinctã a oraşului. 

Sorina Paula BOLOVAN

***
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Lily Rain, Familia etnicã mixtã Editura 
Arcuş, Sf. Gheorghe 2001, 147 p.

În actualul context cultural-inte-
lectual, apariþia lucrãrii “Familia etnicã 
mixtã” şi abordarea subiectului pe care 
Lily Rain îl anlizeazã este binevenitã din 
cel puþin douã considerente: 
primul legat de interesul 
sociologului şi istoricului, al 
doilea al publicului cititor, 
aflat într-o tensiune ideologicã 
crescândã, între europenismul 
cel mai “integrat” şi vehemenþa 
discursului naþionalist.

Lucrarea reprezintã un
succes editorial datoritã 
autoarei, care îşi aratã mãsura 
talentului şi a dublei formaþii: 
de om de litere şi de sociolog, 
reuşind astfel un demers 
interdisciplinar capabil sã surprindã 
printr-o perspectivã multiplã sensibila 
problemã a indentitaþii etnice, mai ales 
în spaþiul transilvan. Autoarea a absolvit 
facultatea de litere (1963), a urmat apoi 
studii de sociologie şi o carierã ziaristicã 
dupã care, din 1976, este cercetãtor 
ştiinþific principal la Institutul de 
Sociologie al Academiei Române.

Lucrarea este stucturatã pe douã mari 
capitole: în primul, autoarea îşi propune 
sã analizeze perspectivele din care poate 
fi receptat fenomenul naþional, încercând 
o situare istoricã, propunând douã modele 
conceptuale majore: Vestul şi Estul, 
în cadrul cãrora opereazã o distincþie 
geneticã şi cronologicã, inserând apoi şi 
cazul structurãrii identitãþii naþionale în 
spaþiul românesc.

În cel de-al doilea capitol, “miezul” 
propriu-zis al lucrãrii, se realizeazã un 
studiu de caz asupra familiei, actului 
cãsãtoriei, natalitãþii şi asupra problemei 
identitãþii etnice în judeþul Covasna.

Studiul este minuþios realizat, pe baza 
unor chestionare în care se poate observa 
supleþea metodologicã a sociologului.

În opinia autoarei, principalele 
elemente care conferã identitatea subiecþilor 
investigaþi în studiul efectuat sunt:
1. Religia (confesiunea) – tradusã prin 

asumarea ideii de credinþã 
 – atitudinea religioasã a individului şi 

participarea la viaþa comunitarã, eclesialã.
2. Limba
3. Educaþia
4. Ereditatea şi creştinismul 
(pãstrarea valorilor creştine)

Analiza statisticã a 
perioadei 1967-1997 surprinde 
dinamica nupþialitãþii în 
general şi a familiei mixte în 
special, ilustratã la nivelul 
judeþului Covasna …

Datele informaþionale 
oferite de munca din teren 
reluând o situaþie bunã a 
nupþialitãþii în comparaþie 

cu cifrele europene, dar fluctuanþa şi 
dupã 1992 – se dovedeşte cã are loc o 
crizã a nupþialitãþii (cu un vârf în 1995) 
în general şi a cãsãtoriei mixte în special, 
remarcându-se însã în ultimii ani o 
creştere a ratei acesteia.

Analiza oferitã de lucrare este 
pertinentã, însã autoarei îi lipseşte 
perspectiva istoricului, o atitudine criticã 
în ce priveşte sursele informative, cât 
şi în tratarea subiectului într-o minimã 
perspectivã istoricã.

Familia mixtã reprezintã un detaliu 
al universului social-istoric, care capãtã 
forþã semnificantã şi relevantã doar plasatã 
într-un întreg context istorico-cultural, 
fapt pe care lucrarea nu a reuşit sã-l ofere, 
schiþându-l doar. 

Din altã perspectivã, credem cã o 
abordare dominant sociologicã sãrãceşte 
fenomenul, reducându-l la cifre, tabele şi 
informaþii tehnice, lipsind o hermeneuticã 
adecvatã a “Textului” familiei etnic mixte.

Dincolo de aceste considerente 
oarecum critice, afirmãm cã lucrarea 
stârneşte interesul, punând o problemã 
relevantã pentru spaþiul multicultural 
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transilvan, în care se vorbeşte tot mai 
mult de regionalizare şi autonomie 
administrativã şi chiar etnicã, şi reuşeşte 

sã surprindã dinamica familiei etnic 
mixte, din ultimele decenii din Covasna. 

 Flore DRÃGAN

Living Arrangements of Older Persons: 
Critical Issues and Policy Responses, în 
Population Bulletin of the United Nations. 
Special Issue Nos. 42/43 2001, New York, 
2001

Prezentul material reprezintã 
comunicãrile prezentate cu ocazia întâlnirii 
(tehnical meeting, numele spune multe) pe 
care departamentul populaþiei din cadrul 
Naþiunilor Unite a organizat-o în februarie 
2000 la New York. Alãturi 
de comunicãri, volumul în-
sumeazã şi dezbaterile şi 
concluziile conferinþei. Acestea 
corespund primei jumãtãþi 
a volumului, iar studiile 
celei de a doua, ele fiind 
destinate susþinerii opiniilor şi 
tendinþelor generale enunþate 
anterior. În aceste condiþii, 
se impune o prezentare “rãs-
turnatã” a materialului, fiind 
necesarã relevarea bazelor, a 
acelor Background Papers, de 
pe care s-a desfãşurat întâlnirea 
specialiştilor în problemele demografiei 
globale.

Partea a doua a volumului este 
formatã din 15 dintre comunicãrile 
prezentate între 8 şi 10 februarie 2000. 
Comunicãrile cu valoare de sintezã, în 
numãr de opt, închid studiile de caz, cu o 
excepþie, unite de aceaşi idee “africanã”. 
Dupã cercetarea relaþiei dintre bãtrâneþe şi 
sãrãcie, pe baza situaþiei din megalopolele 
Americii Latine, studiu aşezat între cazul 
Bangladeşului, în curs de dezvoltare, 
şi cel al Africii, dominate de constanta 
sãrãciei, între cazul urbanizãrii africane 
şi cel al transformãrii asiatice gãsim, într-o 
poziþie elocventã studiul privind viaþa 

***

vârstei a treia (urmând sã se impunã şi o 
nouã vârstã, a patra) în statele dezvoltate. 
Astfel, renunþarea la prezentarea liniarã 
a materialului este din nou obligatorie, 
întâietatea în cadrul recenziei revenind 
situaþie precise, problemei punctuale care 
a determinat de fapt convocarea acestei 
conferinþe de cãtre Naþiunile Unite.

Primul studiu de caz (Paulo Murad 
Saad, Impact of Pension Reform on the 
living Arrangements of Older Persons in 

Latin America) se concentreazã 
asupra unei regiuni eterogene 
şi instabile, devenite defi-
nitorie pentru discrepanþa 
brutalã dintre vârful şi masa 
socialã, discrepanþã care face 
din starea socialã de relativã 
îndestulare (middle class) 
un concept fragil. Tentativa 
de relevare a unui proces 
reformist, ale cãrui efecte se 
fac simþite cu adevãrat doar 
în duratã, reuşeşte sã prezinte 
tensiunile existente între 
teorie şi practicã (în esenþã, 

natura sistemului de pensii, de stat, privat, 
mixt sau alternativ), între realitãþile 
locale şi direcþiile normative dorite de 
organizaþiile mondiale (cazul Argentinei, 
dar acesta este înfãþişat doar în limitele 
genericului), între practica democraticã şi 
tendinþele autoritare (cazul Chile). Într-o 
regiune în care situaþia economicã şi nu 
simpla cutumã a familiei extinse impune 
coabitarea dintre extremele de vârstã pe 
un spaþiu restrâns, cãile modernizãrii 
sunt departe de a avea o perfecþiune 
teoreticã, marea problemã a finanþãrii 
vârstei a treia rãmânând munca la negru 
generalizatã şi instabilitatea sistemului 
de pensii, indiferent de tip.
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Cel de al doilea studiu de caz 
publicat în volum (Vladislav A. Bezrukov, 
Natalia A. Foigt, Political, social and 
economic crises and living arrangements 
of older persons: the case of Ukraine) 
atinge din nou problema relaþiei dintre 
teorie şi practicã, dintre planul reformist 
şi mediul cãruia i se aplicã, la toate 
acestea adãugându-se creşterea mediei 
de vârstã şi scãderea natalitãþii. Între 
mediul ex-sovietic şi cel latino-american, 
deosebite în planul evoluþiei demografice 
propriu-zise şi unite de problema 
şomajului scãpate de sub control, existã 
asemãnãri la nivelul socio-economic de 
manifestare al crizei sistemului de pensii, 
la nivelul politic al abordãrii ideatice. 
Semnificativã pentru situaþia ucraineanã 
este una dintre soluþiile date de autorii 
studiului la criza rãsãriteanã. Aceştia 
cer o creştere a interacþiunii-intergãrii 
între generaþii, proces care, la fel ca şi 
celelalte soluþii (noi locuri de muncã, 
încurajarea iniþiativei private), trebuie sã 
se desfãşoare sub tutela statului. Soluþiile 
propuse indicã probabil cel mai clar 
intensitatea crizei ucrainene.

Titlul urmãtorului studiu şi spaþiul 
cãruia îi este dedicat acesta (Zeng Yi, Linda 
George, Extremely rapid ageing and the 
living arrangements of the elderly: the case 
of China) concentreazã probleme delicate 
pe un teritoriu, destul de puþin cunoscut, 
dar esenþial pentru evoluþia globalã. Este 
teritoriul pentru care se aşteaptã o nouã 
creştere, considerabilã, a numãrului de 
bãtrâni dupã 2020. Principala soluþie ar 
fi ridicarea barierei socio-politice de la 
un copil la doi copii pe familie, pentru a 
putea face faþã problemei persoanelor în 
vârstã, China fiind nevoitã sã încurajeze 
sporul natural. Astfel, unei probleme i 
s-ar rãspunde printr-o nouã problemã cu 
efecte depãşind graniþele Chinei.

Prezentãrii lumii chineze îi succede 
înfãþişarea impactului avut de procesul 
de urbanizare asupra populaþiei în 
vârstã din Africa, cu accent pe Ghana 
(Nana Araba Apt, Rapid urbanization 
and living arrangements of older persons 

in Africa). Numeroasele probleme ale 
continentului african (ratele ridicate de 
natalitate şi mortalitate infantilã, SIDA, 
emigraþia masivã) fac ca importanþa 
procesului de îmbãtrânire a populaþiei sã 
fie puþin sesizatã. Avantajul comunitãþilor 
africane în raport cu alte societãþi şi în 
faþa problemei îmbãtrâniriii populaþiei îl 
reprezintã puternicele legãturi intergene-
raþionale, însã acest avantaj este redus de 
transformãrile sociale şi economice pe care 
urbanizarea le implicã. În plus, soluþiile, 
decalcuri dupã procedee occidentale, 
propuse pentru aceastã problemã distrug 
în esenþã vechea şi, încã, indispensabila 
structurã a comunitãþilor africane, astfel 
încât, rezolvarea situaþiei africane rãmâne 
sub semnul compromisului, al echilibrului 
fragil.

Implicaþiile considerabile avute 
de mutaþiile de pe continentul African 
sunt evidenþiate, prin comparaþie, de 
metodele þãrilor dezvoltate pentru 
asigurarea cadrului de viaþã al bãtrânilor 
(Emily Grundy, Living arrangements and 
the health of older presons in developed 
countries). Fie şi numai modficãrile, 
intervenite într-un interval de timp scurt, 
din mediul de viaþã al bãtrânilor (tot mai 
mulþi locuiesc singuri şi nu împreunã cu 
familia lor sau într-o comunitate cu alte 
persoane de vârstã apropiatã şi mai mult, 
creşterea duratei vieþii duce la apariþia 
categoriei vârstei a patra, peste 75 de ani) 
aratã riscurile ridicate de transformãrile 
africane, dincolo de obligativitatea 
asigurãrii unui cadru confortabil de 
viaþã, social, economic şi medical, pentru 
vârsta a treia. Aceastã problemã ajunge sã 
depãşeascã limitele demografiei şi intrã 
în domeniul psihologiei şi al adaptãrilor 
individuale, personale, la strategii 
generale, colective, apãrând tot mai multe 
cazuri particulare.

Trecând imediat de la mediul 
predominant urban şi controlat al 
Occidentului la mediul rural al Asiei de 
Sud-Est (Mohammed O. Rahman, Living 
arrangements and the health of older 
persons in developing countries: evidence 
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from rural Bangladesh) diferenþele 
considerabile existente pe glob sunt din 
nou evidente în urma acestui studiu-
experiment. Dacã în precedentele studii 
deosebirile în funcþie de sex din cadrul 
procesului de îmbãtrânire şi ale abordãrii 
acestuia au fost minime, chiar inexistente, 
nefãcând direct obiectul investigaþiei, în 
cazul Bangladesh-ului ele au o funcþie 
cvasi-regulatorie pentru evoluþiile vârstei 
a treia. Soarta unui bãtrân, dependentã 
relativ şi anterior, în þãrile dezvoltate, 
de starea sa civilã, este condiþionatã 
hotãrâtor, eminamente în cazul femeilor, 
de prezenþa sau absenþa unui consort în 
viaþa sa. În aceste condiþii, principale 
efecte avute de acest experiment au fost 
asupra femeilor, care, în urma asigurãrii 
unui minim de confort, au ajuns sã 
facã faþã mult mai bine fenomenului 
de îmbãtrânire. În acelaşi timp şi în 
aceleaşi condiþii, modificãrile aduse de 
experiment vieþii bãrbaþilor în vârstã au 
fost extrem de reduse.

Relaþia sãrãcie-bãtrâneþe este studiatã 
pe baza cazului marilor aglomeraþii 
urbane din America Latinã (Peter Llyod-
Sherlock, Living arrangements of older 
people and poverty) şi în funcþie de 
situaþia de pe continentul african (Mapule 
F. Ramashala, Living arrangements, 
poverty and the health of older persons 
in Africa). În America de Sud, din cauza 
accentului pus pe problemele viitorului 
şi datoritã concepþiei cã bãtrânul este o 
povarã, persoanele de vârsta a treia au 
trecut aproape neobservate. Este o pãrere 
preconceputã pe care studiul o infirmã 
(sprijinul dat de bãtrâni şi dependenþa 
şomerilor de pensiile pãrinþilor), relevând 
în schimb, prin aceasta, situaþia delicatã 
existentã mai ales la Buenos Aires. Totuşi, 
numãrul mare de cazuri particulare 
impiedicã oferirea de cãtre autor a unor 
soluþii generale pentru criza din mediul 
latino-american spre deosebire de 
autorul studiului asupra comunitãþilor 
africane. Deşi, situaþia este mult mai 
complexã în Africa, gravitatea evidentã 
a acesteia impune mãsuri imediate. 

Interesant este cã rezolvarea situaþiei 
se axeazã pe implicarea tot mai mare a 
bãtrânilor în viaþa socialã, economicã 
şi politicã. Simpla protecþie a vârstei a 
treia în afara vieþii active a societãþii (a 
se vedea scãderea europeanã a vârstei 
de pensionare), nu pare sã fie suficientã 
în Africa. Necunoscând dezvoltarea 
şi şomajul aferent acesteia, la nivelul 
Americii de Sud, problema continentului 
african este una a implicãrii sociale.

În încheierea prezentãrii studiilor 
de caz, trebuie remarcat cã doar 
Bangladesh-ul face parte din lista celor 
48 de þãri subdezvoltate (least developed) 
ale Naþiunilor Unite. De asemenea, doar 
nouã dintre aceste þãri nu se aflã pe 
continentul african. În aceste condiþii, 
statutul de cazuri extreme care le revine 
studiilor precedente prin conþinutul 
şi prin poziþia ocupatã în cadrul 
volumului, este prea puþin datorat, 
sau chiar de loc, încadrãrii statelor 
prezentate în ierahia dezvoltãrii globale. 
Cu toate cã este imposibil de separat 
de situaþia economicã de moment, 
problema îmbãtrânirii este înainte de 
toate problema unei evoluþii demografice 
şi sociale de duratã.

Comunicãrile-sinteze (Barry Mirkin, 
Mary Beth Weinberger, The demography 
of population ageing; Alberto Palloni, 
Living arrangements of older persons; 
Steven Ruggles, Living arrangements and 
well-being fo older persons in the past; 
Jay Sokolovsky, Living arrangements 
of older persons and family support 
in less developed countries; Jenny de 
Jong Gierveld, Helga de Valk, Marieke 
Blommesteijn, Living arrangements of 
older persons and family support in more 
developed countries; şi Victoria A. Velkoff, 
Living arrangements and well-being of 
the older population: future research 
directions; Douglas A. Wolff, Note on 
statistical analysis and microsimulation 
for studying living arrangements and 
intergenerational transfers) care închid 
studiile de caz de mai sus, studii dominate 
de conceptul cadrului de viaþã (living 



194

arrangement), sunt articole destinate 
susþinerii şi încadrãrii generale a cazurilor 
particulare, extreme, atât în raport cu 
trecutul, cât şi cu viitorul. Aceste cazuri 
îşi pierd parþial statutul lor de extremã 
prin raportarea lor la întregul demografic 
adus în discuþie, devenind componentele 
unei vaste probleme care trebuie sã fie 
rezolvatã. Calea de rezolvare nu este însã 
unicã nici nu poate fi. 

Dacã declinul familiei intergene-
raþionale poate fi globalizat, cu intensitate 
variabilã, permanenþa acestui tip de 
familie fiind un indiciu al slãbiciunii 
sociale şi economice, diferenþele între 
zonele de dezvoltare sunt considerabile, 
influenþând direct natura problemelor pe 
care procesul de îmbãtrânire al populaþiei 
le ridicã. Rãmâne de stabilit dacã 
rezolvarea de tip occidental a problemelor 
þãrilor subdezvoltate nu ar conduce la 
dezvoltarea de cãtre acestea a problemelor 
pe care civilizaþia apuseanã le întâmpina 
într-o fazã similarã a evoluþiei. Astfel, 
rezolvarea problemelor avute de þãrile 
dezvoltate şi anticiparea, prin micro-
simulãri, a unor parcursuri demografice şi 
sociale în viitor devin obligatorii.

Ideile precedente au fãcut obiectul 
discuþiilor din februarie 2000, dezbaterile 
fiind înteþite de prognoza cã, pânã în 
2050, populaþia globului, cu vârsta 
peste 60 de ani, se va apropia de cifra 
de douã miliarde. În aceste condiþii, 
peste o pãtrime din populaþia globului 
ar depãşi o vârstã de pensionare în 
continuã scãdere. Înmulþirea numãrului 
persoanelor în vârstã este doar una dintre 
numeroasele transformãri pe care statele 
membre ale Naþiunilor Unite le cunosc. 
Scãderea fertilitãþii, mai ales în cadrul 
þãrilor dezvoltate, agraveazã consecinþele 
îmbãtrânirii. 

Comparând situaþiile din þãrile 
dezvoltate cu cele din þãrile subdezvoltate 
se observã cã în esenþã prosperitatea 
economicã nu poate rezolva problemele 
îmbãtrânirii, ci doar sã le estompeze, 

asigurându-le un cadru teoretic ideal, 
în special în condiþiile în care nu se 
întrevede o îmbunãtãþire din punct de 
vedere social şi demografic a situaþiei. 
Aceastã stare de lucruri este evidentã din 
concentrarea, aproape exclusivã a atenþiei 
autorilor, asupra cadrului de viaþã (social, 
economic şi medical) al bãtrânilor. 
Dincolo de dificultatea rãspunsului la 
problema impactului îmbãtrânirii asupra 
rentabilitãþii unei societãþi, concentrarea 
este determinatã de numãrul de cazuri 
particulare pe care acest cadru de viaþã 
le ridicã, de profundele implicaþii pe care 
acesta le are. 

Comunitãþile de bãtrâni sau mai ales 
comunitãþile alternative (bãtrân şi familia sa 
sau o persoanã mai tânãrã care-l îngrijeşte), 
aşezate sub controlul statului sau/şi 
controlul unor organisme internaþionale, 
sunt soluþiile cele mai comune şi sigure 
pentru viitor. Astfel, baza pentru viitor 
o reprezintã acceptarea inevitabilului, 
adaptarea la acesta, utilitatea pe care o 
poate primi comunitatea de vârsta a treia, şi 
a patra, în continuã creştere.

În încheiere, pentru configurarea 
raportului real dintre vârste, trebuie 
reamintit cazul chinez. Creşterea ferti-
litãþii în rãspuns la îmbãtrânirea acceleratã 
conduce la suprapopularea unui teritoriu. 
Dar, altfel, finanþarea şi întreþinerea 
bãtrânilor devine practic imposibilã. Pe 
de altã parte, prelungirea angajãrii sociale 
a persoanelor în vârstã (un termen care 
trebuie redefinit) poate conduce la un 
surplus de forþã de muncã, fapt evident 
deja prin scãderea vârstei de pensionare. 
Lipsa unor precedente viabile reduce 
drastic posibilitatea unei solide prognoze 
asupra evoluþiilor ulterioare. Certe rãmân 
doar douã necesitãþi: asigurarea unei 
forþe de muncã capabilã sã furnizeze 
finanþarea comunitãþii de vârsta a treia 
şi constituirea unui cadru optim de viaþã 
pentru aceastã comunitate.

Alexandru SIMON

***
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Histoire, images, imaginaire (edited by 
Pascal Dupuy), Edizioni Plus, Università 
di Pisa, 2002

Volumul cinci din colecþia Clioh’s 
Workshop II, coordonatã de Ann Katherine 
Isaacs, o iniþiativã europeanã la care 
participã şi Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, propune, pe 
parcursul a 242 de pagini, 
o sumã de studii dedicate 
forþei de impact a imaginii, 
mergând de la tapiþeria de la 
Bayeux la filmul Face Off al 
lui John Woo. Graþie clasicei 
relaþii formã-fond, aceste 
extreme vizuale şi temporale 
ale volumului închid un 
segment interpretativ extrem
de coerent în ciuda aparen-
þelor, care se dovedesc ele-
mentele inovative, capabile sã 
impunã lucrarea în domeniul 
ştiinþelor istorice.

Dupã prefaþa şi introducerea sem-
nate de coordonatoarea colecþiei şi de 
editorul volumului, culegerea de studii se 
structureazã în patru mari capitole, teme de 
interes: simbolistica integrãrii, simbolistica 
denigrãrii, mãrturii şi discursul asupra 
istoriei. Capitolul Simbolique d’intégration 
este compus din studiile lui Philippe 
Lardin (Les representations du pouvoir 
ans la broderie de Bayeux. XIe siècle), 
Hélène Duccini (Les mises en scène de 
Louis XIII dans l’estampe de 1601 à 1643), 
Laurent Brassart (Le portrait du roi Louis 
XIV en costume du sacre par Hyacinte 
Rigaud. 1701) şi Christine Le Bozec 
(Lecture historique de deux tableaux de 
G. Lemonnier). Reliefarea temei urmãtoare 
a simbolisticii opuse, Simbolique de 
denigration, este rezultatul contribuþiilor 
lui Annie Duprat (Le dégel de la Nation), 
Marie-Laure Wacheaux (Les mésaventures 
d’une icône où la vie et la mort de “Little 
Boney” dans la gravure satirique anglaise. 
1803), Louis Lévy (De la fiabilité de l’image 
en histoire à partir des caricatures d’opinion 
du début de la monarchie de Juillet) şi 

David A. Shafer (Viragos, Virgins and 
Matrons. The Confluence of Gender and 
Political Constructs in French Republican 
Imagery). Seria de mãrturii-surse de 
epocã a capitolului trei, Témoignages, 
este alcãtuitã din studiile lui Raphaela 
Averkorn (Representing Nobility, Charity, 
Le discours sur l’histoire, se concentreazã 

Bruno Bertheuil (Un désir 
d’histoire, l’Ancien regime 
dans le cinema français. 
1908-1914), Sylvie Dallet 
(La littérature et le cinéma, 
messagers de l’instruction 
civique républicaine), 
Lucas Burkart (Images of 
the End. Hollywood and the 
Medieval Iconography of 
the Apocalypse) şi Vincent 
Simon (Revolution française, 
Bicentenaire et dessins de 
presse. 1989). Abundentele 
ilustraþii ale volumului sunt 
completate de planşele color 

de la sfârşitul culegerii de studii.
Structura tematicã a volumului 

rãspunde principalelor funcþii îndeplinite 
de imagine. Existã persoane, monarhi sau 
episcopi, şi comunitãþi care trebuie sã fie 
acceptate, simpatizate de cãtre “public”. 
În acelaşi timp, existã o serie de concepte, 
de personalitãþi sau idealuri destinate 
discreditãrii. “Zona tematicã neutrã” a 
lucrãrii, cea a mãrturiilor relevã forþa 
pe care imaginile o pot avea în serviciul 
unor asemenea scopuri.Absenþa istoriei, 
a istoriografiei, din rândul utilizatorilor 
imaginii fixe sau mişcate sau din rândul 
celor instrumentalizaþi de ele ar fi fost 
nefireascã 

Senzaþia de vechi în nou şi de 
contemporan în trecut este considerabilã. 
În cadrul prezentãrii lui L. Burkart, 
Apocalipsa Sfântului Ioan, în şablonul 
ei medieval, trãieşte cinematografic 
la trecerea dintre mileniul doi şi 
trei. Nimic surprinzãtor în aceastã 
combinaþie dacã urmãrim studiile lui 
B. Bertheuil şi S. Dallet axate pe primele 
instrumentalizãri istoriografice ale peli-
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culei de celuloid. Conform studiului lui 
F. Bensimon, deja fotografia dãduse la 
mjlocul secolului XIX un imens impact 
protestului politic, creând un liant al 
modernitãþii în planul imaginii. În urma 
unei lecturii comparate a articolelor 
lui A. Duprat şi V. Simon, între critica 
idealurile revoluþionare din secolul XVIII 
şi cea din secolul XX, nu par sã existe 
deosebiri majore la nivelul fondului 
tematic. Parcurgând rândurile consacrate 
de M.-L. Wacheaux portretizãrii engleze 
a lui Napoleon de la începutul secolului 
XIX, se observã cum tabloidul “The 
Sun” nu a apãrut din neant. Atacul la 
persoanã, motivat politic, şi-a fãcut o 
strãlucitã ucenicie în urmã cu douã secole 
în mediul republican francez, mediu 
reconstituit de D.A. Shafer şi L. Lévy 
prin intermediul litografiilor şi afişelor 
de epocã. Însã şi riscurile unor asemenea 
practici erau mari, ele fiind înfãþişate 
tangenþial de J.C. Vimont în studiul care 
se concentreazã asupra ilustrãrilor din 
închisoare ale justiþiei franceze. 

Poate cel mai semnificativ pentru 
importanþa imaginii în lunga duratã, 
este mesajul ideologic, dar şi justificarea 
personalã, desprinse împreunã de 
Ph. Lardin din clasica legitimare normandã 
de la Bayeux. Dacã impactul procesului 
propagandistic al Regelui Soare în toate 
straturile sociale, aşa cum este el surprins 
pe baza unui caz particular de L. Brassart, 
sau nevoia unui imagini pozitive avute de 

trei regi, prea puþin charismatici, Ludovic 
XI, Ludovic XIII şi Ludovic XVI, nevoie 
pusã în evidenþã de R. Averkorn, H. Duccini 
şi C. Le Bozec, sunt elemente cunoscute, 
modernitatea demersului din secolul XI 
este remarcabilã. Astfel, pentru sfârşitul 
Evului Mediu, amestecul de pornografie şi 
sacralitate, investigat de E. De Bliek nu ar 
trebui sã mai surpindã prin neconcordanþa 
sa cu caricaturalul timp gotic. Volumul 
ajunge sã construiascã un neîntrerupt 
lanþ occidental al imaginii, evidenþiind 
interdependenþa şi interferenþa dintre 
medieval şi modern.

Amestecul de imagini realizat de 
lucrare poate fi constestat în numele rigorii 
şi al viziunii ştiinþifice tradiþionale, chiar 
dacã lucrarea îndeplineşte predeverile 
critice ale unui demers istoriografic. 
Solidele baze informaþionale pe care 
este ridicat volumul reduc sensibil forþa 
contestatoare. Iar când este luat în 
considerare efectul avut asupra cunoaşterii 
istorice de studierea mentalitãþii şi 
a imaginii, culegerea de studii apare 
drept o semnificativã contribuþie la 
definirea “prezentului” secolelor trecute. 
Neschimbatã rãmâne însã obligativitatea 
rigorii ştiinþifice pentru a se evita noi 
caricaturi ale diferitelor epoci, pentru cã, 
dacã lucrarea are un mare merit, acesta 
este de a releva comunitatea de nevoi şi 
deformãri ilustrative existentã de-a lungul 
unui mileniu. 

Alexandru SIMON

***

The Welfare State. Past, Present, Future, 

Pisa 2002

Statul bunãstãrii se constituie ca un 
subiect subiect inedit de studiu pentru 
istoriografia românesacã, în care aceste 
lucrãri sunt un liman de salvare faþã de 
istoria politicã larg dezbãtutã în mediile 
noastre.Volumul de faþã este rezultatul 
unei conferinþe, a unei munci colective, cu 
rezultate distincte, aparþinând diverselor 

state europene, în care un loc aparte îl 
joacã þãrile scandinave.

În continuarea prefeþei şi cuvântului 
introductiv, lucrarea îşi prezintã structura 
sa, axatã pe trei pãrþi: statul bunãstãrii 
actual; probleme, programe şi modele; 
perspectiva îndepãrtatã. Primului 
eşantion îi corespund articole al cãror 
subiect realizeazã o imagine de suprafaþã 
asupra a ceea ce înseamnã bunãstarea, 
þinând cont de particularitãþile acestuia în 
diferite state. Remarcabilã este comparaþia 
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realizatã în primul studiu: 
“Statul bunãstãrii, individualul 
şi revoluþia aşteptãrilor cres-
cânde” a lui Henrik Jensen, 
în care problema “cozii” din 
Europa de Est (binecunoscutã 
publicului român) la care lumea 
se aşeza, indiferent de ceea 
ce se prindea la ceãlalt capãt, 
deoarece era tot posibilul sã aibã 
nevoie, apare acum transpusã 
Europei Occidentale, dar ca 
o transpunere a bunãstãrii şi 
întruchipãrii societãþii de consum.

Fãcând parte din aceeaşi categorie, 
studiul lui John Rogers “ Statul suedez al 
bunãstãrii: Ieri, azi şi mâine” realizeazã o 
succintã prezentare a evoluþiei societãþii 
suedeze pânã la actualul nivel de 
bunãstare, neuitând a menþiona eşecurile 
şi problemele cu care aceasta s-a confruntat 
în diferitele ei etape de evoluþie neîncheiat 
pânã în prezent. Aceeaşi problematicã va fi 
analizatã şi în studiul lui Pat Thane: “ Istorii 
ale bunãstãrii”, cu precizarea cã prezenþa 
şi acþiunea şi acþiunea femeii începe sã 
se facã simþitã. “ Statul bunãstãrii danez: 
legislaþie şi proiecte viitoare” aparþinând lui 
Bent Greve şi ultimul din aceastã categorie, 
constituie ca parte distinctã faþã de studiile 
anterioare, preconizând cea de-a II-a 
secþiune în care punctarea evenimenþialului 
readuce cititorii în sfera concretã a datelor, 
în care reflecþiile asupra societãþii cu greu 
îşi mai gãsesc un loc.

Lucrãrile bazate pe date statistice 
încep sã aparã, locul femeii este 
tot mai bine conturat, iar lucrãrile 
cercetãtorilor Eric Vanhante, Tapio 
Bergholm şi Kari Teräs, primul studiind 
piaþa de muncã belgianã, iar ultimii 
doi axându-se pe docurile finlandeze, 
reuşesc sã scoatã foarte bine în evidenþã 
diminuarea preponderenþei bãrbatului 
în câmpul muncii şi atacul vertiginos 
al perechii sale într-un spaþiu aflat în 
continuã expansiune.“Casele romane” 
articolul aparþinând Tainei Syrjamaa 
ne îndepãrteazã de piaþa de muncã 

transpunându-se în perioada 
sfârşitului de secol XX în 
Roma, devenitã capitalã a 
Italiei unificate, prin studierea 
planului de urbanism şi a 
necesitãþilor de schimbare în 
confortul locuinþelor, cât şi 
construirea unor noi cartiere. 
Imaginea realizatã face 
notã discordantã cu haloul 
conturat asupra citadelui în 
care semnele modernismului 
întârziau sã aparã, simþindu-

se o nevoie acutã de schimbare în 
aspectul exterior, dar şi interior al 
imobilelor “înfloritoarei Rome”.

Reprezentativ pentru a III-a secþiune, 
a perspectivei îndepãrtate, este articolul 
lui Lucas Burkart “Sãrãcia, sãracul şi 
bunãstarea în cultura urbanã medievalã”, 
prin intermediul cãruia se face o 
introspecþie a “bunãstãrii medievale”, în 
care remarcabilã este evoluþia definiþiei 
de la Toma D’Aquino, potrivit cãruia 
“sãrac e cel ce trãieşte cu roadele de pe 
urma muncii sale”, ironic de-a dreptul 
pentru societatea contemporanã, în care 
acesta este fundamentul clasei de mijloc, 
iar termenul primind o altã accepþiune, 
o conturare a bunãstãrii materiale şi 
sociale caracteristic Europei Vestice. 
Percepþia generalã de la noi, canalizatã 
într-o anumitã direcþie asupra bunãstãrii 
vestice, se aflã în contradicþie sau 
ignoranþã faþã de motivaþiile progresului 
Europei Occidentale, ale cãrui etape 
scapã rezultatului final. Volumul se 
constituie ca un imbold pentru dorinþa 
nesãcãtuitã a cercetãtorului de a prezenta 
situaþiile într-o luminã obiectivã, departe 
de mentalitatea altor popoare, axându-se 
pe studiul naþional infuzat de trãsãturile 
caracteristice şi şi demersul continuu 
spre alte idealuri, în care resemnarea 
nu-şi gãseşte locul, iar individualitatea îşi 
spune cuvântul în rezultatele actuale sau 
viitoare ale societãþilor în cauzã.

Octavian BERCI

The Welfare State.

Past, Present, Future 

Pisa 2002

***
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Identitate şi alteritate. 3. Studii de istorie 
politicã şi culturalã. Omagiu profesorului 
Liviu Maior, editori Nicolae Bocşan, Sorin 
Mitu, Toader Nicoarã, Presa Universitarã 
Clujeanã, 2002, 439 p.

Prezentul volum, al treilea dintr-o 
serie devenitã de-acum de referinþã în 
istoriografia româneascã, reflectã înainte 
de toate şantierul de lucru al unei echipe 
(este vorba de Catedra de Istorie Modernã a 
Universitãþii “Babeş-Bolyai”) 
în preajma cãreia s-au regãsit, 
prin preocupãri şi aspiraþii, 
specialişti de la alte catedre 
şi instituþii ştiinþifice din 
Cluj-Napoca şi din alte centre 
universitare şi academice din 
þarã. În acelaşi timp, volumul 
de faþã are şi o semnificaþie 
aparte, el fiind dedicat, într-o 
veritabilã tradiþie pe care 
breasla istoricilor clujeni 
a dezvoltat-o de câteva 
decenii cu responsabilitate 
şi competenþã, profesorului 
Liviu Maior, fost şef al Catedrei de Istorie 
Modernã, care a trecut, cu puþin timp în 
urmã, pragul a 60 de ani. Foştii studenþi, 
doctoranzi şi colaboratori omagiazã prin 
lucrarea pe care o supunem atenþiei 
dvs. personalitatea unuia dintre cei mai 
fecunzi şi profunzi cercetãtori ai istoriei 
Transilvaniei în epoca modernã. De 
altfel, subtitlul pe care prezentul volum 
îl poartã (“Studii de istorie politicã şi 
culturalã”) acoperã nu numai diversitatea 
studiilor incluse în aceastã lucrare dar şi 
opera unui istoric care, la universitatea 
clujeanã, a promovat timp de câteva 
decenii teme majore ale istoriei moderne 
româneşti. 

Sunt reunite în volum 33 de studii 
şi articole, rod al cercetãrilor întreprinse 
de istorici, antropologi şi alþi specialişti 
din domeniul ştiinþelor socio-umane, 
contribuþii care, aproape în exclusivitate, 
se încadreazã din punct de vedere 
tematic şi metodologic în zona “noii 
istorii” ce a cunoscut în ultima vreme o 

extindere considerabilã pe plan universal 
dar şi naþional. Astfel, cele 33 de studii 
şi articole sunt grupate în cuprinsul a 
8 secþiuni ce se prezintã ca adevãrate 
ramuri relativ egal crescute ale aceluiaşi 
copac.

În cuprinsul primei secþiuni 
“Contribuþii metodologice” sunt incluse 5 
materiale (S. Mitu, T. Nicoarã, A. Ciobanu, 
S. Nicoarã, M. Grancea) de o mare valoare 
teoretico-metodologicã şi istoriograficã, 

simptomatice pentru profilul 
seriei ajunsã între 1996 şi 
2002 la cel de-al treilea tom 
(“De la imaginea celuilalt 
la geografiile simbolice”, 
“Istoria şi ştiinþele sociale în 
sec. al XX-lea”, “Ipostazele 
alteritãþii şi geneza mito-
logiei naþionale”). Ele anti-
cipeazã dealtfel şi maniera 
interdisciplinarã ce carac-
terizeazã aproape toate 
contribuþiile inserate în 
volum. Secþiunea a 2-a 
“Identitate şi alteritate 

confesionalã” care cumuleazã 7 studii 
(D. Mârza, V. Soroştineanu, N. Bocşan, 
I. Cârja, Ana V. Sima, M. Andrei, C. Vulea) 
ne introduce într-o problematicã ce a 
suscitat nu doar polemici istoriografice 
dar şi dispute pasionale: relaþiile dintre 
ortodocşi şi uniþi în a doua jumãtate a sec. 
al XIX-lea, “Conciliul Ecumenic Vatican I şi 
Biserica Românã Unitã”, statutul preotului 
în comunitate între public şi privat etc. 
În secþiunea a 3-a “Identitate & alteritate 
de gen: feminitate, homosexualitate, 
mariaj” deşi sunt concentrate doar 3 
studii (Al. Sonoc, M. Vertan, D. Mârza), 
conþinutul lor este extrem de incitant 
pentru a învedera câteva aspecte relevante 
în privinþa eforturilor de renovare a 
discursului istoric actual: “Mentalitãþi, 
atitudini şi comportamente homoerotice 
în societatea romanã pãgânã”, “Folosirea 
sigiliilor de cãtre femei în Evul mediu”, 
“Introducerea cãsãtoriei civile în 
Transilvania reflectatã în revista Unirea 
(1894-1895”).
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Secþiunea a 4-a “Identitãþi sociale şi
comunitare” cu 4 contribuþii (A. Dumitran, 
I. Mircea, D. Demşea, I. Munteanu, 
M. Sãvulescu) propune o altã viziune 
asupra interculturalismului şi a rolurilor 
şi statutelor sociale din interiorul 
comunitãþii: “Lugojul-model de convie-
þuire şi convergenþe”, “Intelectualul 
în viaþa satului românesc din Banat la 
începutul sec. XX”, “Învãþãtorul arãdean-
solidaritãþi şi activizãri” etc. Secþiunea a 
5-a “Reprezentãri ale civilizaþiei rurale”, 
prin 3 studii (C. Bãrbulescu, I. Munteanu, 
E. Bãrbulescu) continuã oarecum pe cea 
anterioarã, prin focalizarea atenþiei asupra 
lumii rurale: “Tema degenerãrii rasei în 
literatura medicalã din România la sfârşitul 
sec.al XIX-lea”, “Imaginea satului în presa 
româneascã din Banat”, “Copilãria într-un 
sat”. Deosebit de interesantã prin tematicã 
şi abordare ni s-a pãrut secþiunea a 6-a 
“Imaginarea lumii de dincolo” prin douã 
contribuþii (M. Strãin, Ghe. Secheşan) care, 
metodologic, se situeazã la confluenþa 
antropologiei istorice cu etnologia şi 
istoria mentalitãþilor: “Imaginea oficialã 
şi popularã a strigoiului”, “Lumea 
de dincolo: alteritate şi similaritate”. 

Secþiunile 7 şi 8 “Manipularea identitãþii: 
mitologii istorice şi politice” şi “Imagini 
etno-naþionale, atitudini şi implicaþii 
politice” sunt oarecum complementare. 
Ele înmãnuncheazã 9 materiale (R. Mârza, 
P. Din, F. Ştefan, M. Grancea, A. Ciobanu, 
I. Mârza, D. Sularea, C. Ursuþiu, V. Râm-
neanþu, V. Andrievici) a cãror linie de 
continuitate este datã de reprezentãrile 
mitologizante cu caracter istoric, politic 
sau ideologic: “Ipostaze ale mitului bunului 
împãrat în Transilvania”, “Istoria unui fals 
patriotic”, “Criza identitarã româneascã”, 
“Teme antisemite în discursul parlamentar 
interbelic”, “Identitate şi alteritate la Blaj 
în Vörmarz” etc.

Acoperind un spectru cronologic larg, 
de la antichitate pânã la contemporaneitate, 
avansând sugestii metodologice sau 
comprimând rezultatele cercetãrilor deja 
efectuate pe parcursul ultimilor ani, cele 
33 de studii şi articole din prezentul volum 
încadrabile în sfera istoriei mentalitãþilor, 
a imagologiei şi antropologiei istorice, a 
imaginarului social reprezintã o reuşitã 
din punct de vedere istoriografic. 

Ioan Bolovan

Studii de istorie modernã a Transilvaniei. 
Tanulmányok Erdély újkori történelméröl. 
Omagiu profesorului Magyari András 
Emlékkönyv, coordonatori Pál Judit, 
Rüsz Fogarasi Enikõ, Presa Universitarã 
Clujeanã, 2002, 402 p.

Transilvania a fost, este şi va rãmâne 
prin excelenþã un spaþiu multietnic şi 
pluriconfesional. De-a lungul istoriei, 
aici nu s-au confruntat doar interese, 
orgolii şi pasiuni, ci s-au şi statornicit 
relaþii de colaborare durabile între 
etniile ce au coabitat vreme de secole 
sau între neamurile Transilvaniei şi 
vecinii acestei provincii. Volumul de 
faþã reflectã cum nu se poate mai bine 
acest pluralism, interculturalismul ce 

a marcat visceral pãmântul şi oamenii 
din aceastã zonã. Dedicat Profesorului 
Magyari András care recent a împlinit 
o vârstã venerabilã, cartea reuneşte în 
paginile ei specialişti din þarã dar şi din 
Ungaria, cu toþii animaþi de dorinþa de a 
omagia, şi printr-o contribuþie ştiinþificã 
elevatã, personalitatea istoricului Magyari 
András. Colaborarea transfrontalierã, 
dar şi cooperarea, în primul rând între 
specialiştii de la Catedra de Istorie 
Modernã şi Catedra de istorie Medievalã 
a Universitãþii “Babeş-Bolyai”, au asigurat 
acestui volum nu numai o diversitate 
tematicã dar şi una metodologicã.

Dupã douã materiale introductive 
semnate de N. Bocşan şi Demeny L., 
în care se aduce un binemeritat elogiu 

***
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activitãþii didactice, profe-
sionale şi ştiinþifice a 
profesorului Magyari András, 
volumul este structurat în 6 
secþiuni relativ echilibrate 
şi omogene prin conþinutul 
celor 36 de studii şi articole, 
la finele cãrora este expusã 
şi o bibliografie selectivã a 
celui omagiat. Prima secþiune 
“Bisericã, culturã, mentalitate. 
Egyház, müvelödés, mentalitás” 
însumeazã 7 contribuþii (Kiss A., Kovács 
A., Kovács Kiss Gy., Coroi A., Szász Z., 
N. Bocşan, I. Cîrja, T. Nicoarã. Cantonate 
cronologic în epocile premodernã şi 
modernã (“Date privind istoria dreptului 
de proprietate din scaunul Arieş”, “Date 
privind reglementarea vestimentaþiei în 
Transilvania sec. al XVIII-lea”, “Locul 
Podului Lánchid al lui Szechenyi în 
istorie”, “Participarea episcopatului român 
unit şi a episcopatului catolic maghiar la 
conciliul ecumenic Vatican I”, “Începuturile 
modernitãþii româneşti”) studiile din 
aceastã primã secþiune se remarcã fie prin 
noutatea informaþionalã, fie prin maniera 
novatoare de atacare a subiectelor.

Cea de-a doua secþiune “Individ, 
familie, societate. Egyén, család, társadalom” 
cuprinde 8 materiale semnate de I.A. Pop, 
Péter K., Horn I., Jakó K., Sipos G., S. şi 
A. Andea, N. Edroiu, C. Mureşanu, 
Zepeczáner J. Studiile inserate aici 
(„Români şi secui în secolul al XIII-lea”, 
“Familia Gerendi în epoca premodernã”, 
“Date privind carierele lui Budai Péter 
sau Wesselényi István”, „Medicul 
domnesc Bartolomeo Ferati şi înrudirea 
sa prin cãsãtorie cu familii nobiliare 
secuieşti”, „Traseul biografic al familiilor 
Şterca–Şuluþiu şi Bariþiu” etc.) vãdesc 
o solidã documentaþie şi o aplecare 
spre istoria genealogicã. “Economie, 
oraş, administraþie. Gazdaság, város, 
közigazgatás” este titlul celei de a 
treia secþiuni, cumulând tot 8 studii: 
Rüsz Fogarasi E., Draskóczy I., Wolf R., 
Hermann G. M., Pál-Antal S., Imreh I., 
Pál J., T. Pavel. Teme precum: „Dejul, loc 

central al comitatelor Solnoc 
şi Dãbâca”, „Conscripþia 
oraşului Turda din anul 1713”, 
„Echipamentul grãnicerilor 
la sfârşitul sec. al XVIII-
lea”, „Negustori şi prãvãlii în 
Secuime pânã la mijlocul sec. 
al XIX-lea”, „Reforma monetarã 
din Austro-Ungaria de la 1892 
şi extracþia aurului din Munþii 
Apuseni la cumpãna secolelor 
XIX-XX” acoperã segmente ale 

vieþii economice şi sociale prea puþin 
investigate pânã în prezent. Cea de a 
4-a secþiune „Idei şi modele politice. 
Politikai eszmék és modellek” cuprinde 4 
studii aparþinând lui Egyed Á., Hiller I., 
Csetri E., Csucsuja I.. Probleme abordate 
în aceastã secþiune sunt: „Modelul 
secuiesc şi libertãþile haiduceşti”, 
„Atitudini în Transilvania în timpul 
rãscoalei poloneze din 1830-1831”, 
„Unificarea universitãþilor şi politica 
bunei vecinãtãþi” fiind situate la graniþa 
dintre istoria tradiþionalã şi tendinþele 
novatoare de abordare a realitãþii trecute.

Secþiunile 5 şi 6 „Francisc Rakoczi 
al II-lea şi societatea ardeleanã la 
începutul sec. al XVIII-lea. II.Rákoczi 
Ferenc és a 18.(tizen nyolc) Század aleji 
erdélyi társadalom” şi „1848 vãzut de 
contemporani şi de posteritate. 1848 (ezer 
nyolc szasz negyven nyolc) a kortársak 
és az utokor szemében”, apropiate prin 
focalizarea atenþiei asupra unor probleme 
fundamentale din trecutul provinciei, 
cumuleazã 4 respectiv 5 studii: R. Várkonyi 
Ágnes, Demény L., Lukács O., Köpeczi 
B., S. Nicoarã, Jako Z., Miskolczy A., 
Szabó M., M. Mitu şi S. Mitu. Titlurile 
celor 9 studii sunt simptomatice pentru 
surprinderea principalelor aspecte ale 
celor douã momente cruciale de la 
începutul sec. al XVIII-lea şi mijlocul 
sec. al XIX-lea, cu urmãri dintre cele 
mai profunde pentru viitorul provinciei: 
“Putere, rit şi comunicaþie în statul lui 
Francisc Rákoczi al II-lea”, “Despre armata 
din Transilvania a lui Rákoczi în 1707”, 
“Politica confesionalã şi religiozitatea 

Studii de istorie modernã 
a Transilvaniei. 

Tanulmányok Erdély 
újkori történelméröl.

Presa Universitarã Clujeanã
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lui Francisc Rákoczi al II-lea”, “Aspecte 
milenarist-mesianice în revoluþia de la 
1848 din Transilvania”, “Revoluþia de la 
1848 în viziunea unui nobil bihorean”, 
“Memoriile manuscrise ale lui Dálnoki 
Incze Jozsef privitoare la revoluþia de la 
1848” etc. 

În acelaşi timp, studiile din cele 
douã ultime secþiuni trãdeazã şi o altã 

sensibilitate istoriograficã, consonantã 
efortului general de modernizare a 
scrisului istoric contemporan. Divers prin 
compoziþie, unitar prin rigoare ştiinþificã, 
volumul de faþã reprezintã o apariþie 
editorialã inspiratã şi în acelaşi timp 
inspiratoare de problematicã istoricã.

Ioan Bolovan

***

Ghizela Cosma, Virgiliu Þârãu (coor-
donatori) Condiþia femeii în România în 
secolul XX. Studii de caz Presa Universitarã 
Clujeanã, Cluj-Napoca, 2002, 213 p.

Comunismul a însemnat în 
domeniul relaþiilor de gen o trecere de la 
un patriarhat tradiþional existent înaintea 
lui, inclusiv în perioada interbelicã, la 
un egalitarism comunist asociat cu un 
patriarhat de stat. Ceea ce a 
fãcut comunismul a fost sã 
facã saltul de la patriarhatul 
tradiþional în relaþiile de 
gen la egalitarismul de gen 
însoþit de patriarhatul de 
stat. Un regim comunist 
şi mai mult decât atât, un 
regim totalitar cum a fost cel 
românesc a fost un regim în 
care statul devine patriarh 
absolut. El devine capul 
absolut al fiecãrui cetãþean. 
Prin urmare, relaþia de 
dependenþã nu se mai face pe 
cale patriarhalã clasicã, femeia depinde 
de bãrbat, ci se face pe o cale diferitã, 
femeia depinde de stat ca şi bãrbatul, 
relaþia devine o relaþie de dependenþã faþã 
de stat. Statul este legiuitor, normator, 
el este cel care dã inclusiv configuraþia 
nevoilor fiecãrui cetãþean. România este 
chiar un caz deosebit în toatã Europa de 
est prin politica pronatalistã, pentru femei 
totalitarismul a însemnat intervenþie pânã 
la nivel biologic în sensul cel mai serios 
al cuvântului, respectiv pânã la nivelul 
controlului intimitãþii. 

Sub coordonarea profesorilor Ghizela 
Cosma şi Virgiliu Þârãu de la Facultatea de 
Istorie si Filosofie, cartea de faþã apare ca 
o colecþie de studii de caz despre condiþia 
femeii în România secolului 20. Cartea 
cuprinde 9 asemenea studii semnate de 
cãtre cadre didactice şi doctoranzi din 
cadrul Catedrei de Istorie Contemporanã 
şi Relaþii Internaþionale a Facultãþii de 
Istorie şi Filosofie. Condiþia femeii este 

studiatã în etape: primele 
studii ale volumului pornesc 
din perioada interbelicã, o 
datã cu naşterea asociaþiilor 
feminine şi a mişcãrilor 
feministe, pentru ca ultimele 
studii ale volumului sã 
urmãreascã condiþia femeii 
sub comunism cu toate 
mutaþiile şi schimbãrile pe 
care le-a adus acesta. 

Studiul semnat de Crina 
Diaconu urmãreşte procesul 
de reformare şi modernizare 
socialã în perioada inter-

belicã în care un rol important l-au 
avut iniþiativele şi acþiunile promovate 
de o serie de personalitãþi feminine şi 
societãþi de femei care activau în sfera 
socialã. Mai ales neacordarea dreptului 
de vot femeilor a condus în perioada 
interbelicã la un activism acerb în sfera 
socialã a acestora. Studiul îşi propune sã 
evidenþieze şi sã analizeze şi aspectele 
legate de rolul şi contribuþia femeilor 
românce la ocrotirea socialã în perioada 
interbelicã, adicã la educaþia socialã a 
cetãþenilor, înþelegând prin aceasta atât 
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o educaþie sanitarã, civicã, cât şi una 
industrialã sau profesionalã. Autoarea 
atrage atenþia asupra distincþiei dintre 
ocrotirea socialã şi asistenþa socialã 
care apare pentru prima datã în Legea 
sanitarã şi de ocrotire din 1930. Toate 
demersurile femeilor din aceastã 
perioadã au contribuit la îmbunãtãþirea 
cadrului legislativ şi instituþional în sfera 
ocrotirii şi asistenþei materno-infantile.

Studiul Anei-Maria Stan abordeazã 
aceeaşi temã a asistenþei sociale în care 
au fost implicate femeile din România, de 
data aceasta în primii ani ai celui de-al 
doilea rãzboi mondial. Autoarea urmãreşte 
atât iniþiativele societãþilor feminine 
organizate, cât şi pe cele particulare, ale 
doamnelor din înalta societate. Societatea 
femininã cu activitate pregnantã în 
acest domeniu este Consiliul de patronaj 
al operelor sociale, cel mai important 
organism implicat între 1939-1944 în 
asistenþa socialã din România. În aceşti ani 
de rãzboi se înregistreazã şi o “victorie” a 
activitãþii societãþilor de femei în domeniul 
civic-legislativ: prin Legea electoralã din 9 
mai 1939 femeile din România dobândesc 
drept de vot cu condiþia sã aibã peste 
30 de ani şi sã fie ştiutoare de carte. Pe 
acest fond legislativ, rolul femeilor în 
societate creşte, ele devin din ce în ce 
mai implicate în viaþa publicã, mai ales în 
pregãtirea pentru rãzboi, ca şi în asistenþa 
socialã, medicalã, acordatã soldaþilor 
concentraþi pe front. Profesionalizarea 
asociaþiilor de femei este în acest mod în 
plinã ascensiune.

Studiul propus de Tamas Lonhart 
se focalizeazã pe o reconstituire a 
principalelor elemente definitorii şi a 
specificului evoluþiei asociaþiilor femeilor 
maghiare din Transilvania în prima 
jumãtate a secolului 20, mai ales asupra 
asociaþiilor caritabile constituite sub 
patronajul bisericilor catolice, unitariene, 
reformate şi evanghelice. În continuare, 
studiul semnat de Ghizela Cosma încearcã 
sã reconstituie evoluþia mişcãrilor 
feministe în România anilor ’30. Aceastã 
evoluþie este prezentatã începând cu 

Uniunea femeilor Române ca federaþie de 
societãþi cu audienþã la nivel naþional şi a 
Asociaþiei de Emancipare Civilã şi Politicã 
a Femeii Române, ca şi componentã 
a acesteia, dar şi ca cea mai dinamicã 
organizaþie feministã din anii’30.

Studiul semnat de Ottmar Traşcã iese 
oarecum din sfera asociaþiilor feminine şi 
a modului în care s-au organizat acestea 
în perioada interbelicã şi abordeazã un 
aspect legat de educaþia femininã în 
respectivã perioadã prin intermediul 
unui studiu de caz aplicat unui liceu de 
fete din Cluj-Napoca. Autorul subliniazã 
aspectul politic care intervine în educaþie 
în perioada 1945-1948, spre deosebire 
de perioada interbelicã. Scopul acestui 
sistem educaþional nu era formarea unor 
cetãþeni cu o educaþie solidã din punct 
de vedere moral, religios, naþional sau 
practic, ci educarea tinerilor în raport 
cu noile “valori” propagate de regim, 
ataşamentul faþã de URSS, Stalin şi 
Partidul Comunist.

Ultimele patru studii ale volumului 
abordeazã condiþia femeii sub comunism. 
În studiul semnat de Virgiliu Þârãu 
accentul cade pe “chestiunea femeilor” 
în contextul instaurãrii comunismului în 
Europa Central-Esticã. Sistemul comunist 
şi-a propus sã transforme în mod radical 
condiþia şi poziþia femeii în societatea 
româneascã sub presiunea condiþionãrilor 
politice. Autorul analizeazã felul în care 
s-a produs ideologizarea şi ulterior 
înregimentarea politicã a femeilor din 
România dupã modelul sovietic, stabilind 
mai întâi, legãtura dintre marxism şi 
feminism. Virgiliu Þârãu accentueazã 
faptul cã emanciparea forþatã şi 
ideologizatã a dus la perpetuarea în spaþiul 
privat a patriarhatului masculin, iar în 
cel public a introdus o nouã subjugare a 
femeii, devenitã constructoare a societãþii 
socialiste, şi nu doar tovarãşã, mamã şi 
muncitoare. 

Studiul de caz semnat de Cosmin 
Budeancã reliefeazã câteva aspecte 
privind implicarea femeilor în rezistenþa 
armatã anticomunistã din munþii 
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României prin intermediul unei situaþii 
particulare şi din perspectiva uneia 
dintre puþinele femei care au cunoscut 
din interior acest fenomen, şi anume, 
Lucreþia Jurj din grupul cunoscut sub 
numele de “Grupul Şuşman”. Prin 
intermediul anchetei orale cercetãtorul 
istoric reuşeşte sã scoatã la ivealã aspecte 
inedite privind rolul pe care l-a avut 
aceastã femeie în interiorul grupului de 
partizani, precum şi contribuþiile femeilor 
la rezistenþa anticomunistã în România.

Studiul semnat de Jill Massino 
urmãreşte problematica femeii din 
România sub comunism prin prisma 
sistemului concentraþionar românesc. 
Represiunea autoritãþilor nu a ocolit 
femeile, multe dintre ele ajungând sã 
fie supuse unor tratamente inumane, 
în timpul anchetelor, iar ulterior sã fie 
condamnate şi sã execute ani întregi de 
închisoare. 

Ultimul studiu al cãrþii, cu o 
orientare mai teoreticã decât cele de pânã 
acum, semnat de Cãlin-Morar Vulcu, 
studiazã construcþia genului ca problemã 
politicã sub regimul comunist în care 
anumite categorii sociale erau construite 

la nivelul discursului. Identitatea de gen 
a femeilor a fost construitã în acest mod, 
şi prin el, identitatea politicã. Metoda 
folositã de autorul studiului este aceea a 
analizei de discurs în textele istorice în 
intervalul 1956-1959 prin intermediul 
presei. Astfel, este relevant faptul cã 
identitatea femeii este construitã aproape 
întotdeauna secundar faþã de un alt actor 
sau proces care constituie adevãrata temã 
a discursului. Concluzia care rezultã este 
aceea cã discursul comunist punea femeia 
în situaþia de a-şi recunoaşte diferenþa şi 
subordonarea chiar dacã utiliza o retoricã 
a egalitãþii. 

Aşadar, problematica femeii din 
România în secolul XX se aratã a fi un 
domeniu nou care începe sã fie cercetat 
şi din perspectivã istoricã cu metodele 
specifice cercetãrii istorice în care apelul 
la surse este aspectul cel mai important. 
Volumul de faþã ilustreazã cu prisosinþã 
acest lucru, studiul de caz, metoda de 
bazã a cãrþii, fiind cu predilecþie un tip 
de cercetare din care sursele, scrise sau 
orale, nu trebuie sã lipseascã.  

Dorina Surd

***

Ghizela Cosma, Femeile şi politica în 
România, Evoluþia dreptului de vot în 
perioada interbelicã, Presa Universitarã 
Clujeanã, Cluj-Napoca, 2002, 174 p.

Tratarea unui astfel de subiect este 
în mãsurã sã sugereze factorii multiplii 
care au intervenit în derularea procesului 
emncipãrii politice a femeilor în România.

Lucrarea este structuratã pe 11 
capitole, dintre care o introducere care 
explicã necesitatea abordãrii acestui 
subiect, precum şi un capitol care contiþe 
bibliografia, altul cu schiþe bibliografice şi 
un capitol intitulat Abstract, un rezumat 
al cãrþii în limba englezã.

Al doilea capitol intitulat „Problema 
drepturilor politice pentru femei 

(1866-1914)“ este de fapt o perspectivã 
semnificativã asupra încercãrile 
sufragiste iniþiate de anumite asociaþii 
feministe din România. Trebuie reamintit 
faptul cã ideea drepturilor politice pentru 
femei a început sã fie vehiculatã din a 
doua jumãtate a secolului al XIX-lea în 
România, fiind în strânsã legãturã cu 
procesul de democratizare. În contextul 
aducerii pe scena politicã româneascã a 
acestei probleme ar fi de reamintit anul 
1878 când guvernul a propus un proiect 
de lege pentru organizarea comunalã, 
fiind o oazã de luminã pentru participarea 
femeilor la alegerile comunale, fãrã 
nici un rezultat însã; discuþie reluatã 
în 1882 când Al. La hovari încerca sã 
argumenteze necesitatea adoptãrii votului 
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universal în strânsã legãtura 
cu participarea femeilor la 
vot. Tot ca o încercare, din 
pãcate respinsã şi de aceastã 
datã, în a schimba ceva se 
poate aminti şi modificarea 
Constituþiei din 1884. Dar cea 
mai semnificativã iniþiativã 
rãmâne cea patronatã de 
Eugenia Reuss Ianculescu, 
din 1911 când punele bazele 
asociaþiei Emanciparea Femeii, 
în 1913 adoptând o nouã 
denumire “Drepturile Femeii 
„ şi un nou statut, pe lângã 
cel civil al femeii înscriindu-se şi cel al 
egalitãþii acesteia cu bãrbatul în plan 
politic.

Capitolul al treilea intitulat “Societãþi 
sufragiste în primii ani postbelici” 
aminteşte cadrele organizatorice ale 
mişcãrii pentru sufragiu. În acest sesns 
Asociaþia pentru Emanciparea Civilã şi 
Politicã a Femeii Române a marcat un 
moment important. A luat fiinþã în 1918 
la Iaşi, scopul ei exprimat prin statutele 
şi programele sale, era de a «lupta pentru 
emanciparea deplinã civilã şi politicã 
a femeii române», aceastã activitate de 
propagandã fiind susþinutã de numeroase 
conferinþe, din diferite oraşe, presã, 
un buletin trimestrial apãrut la Iaşi în 
1919, sub direcþia Mariei Buþureanu. Un 
moment important al acestei Asociaþiei 
a fost stabilirea de legãturi cu societãþile 
feministe din alte state şi participarea 
acesteia la Congrese internaþionale. 

Unirea din 1918 a dus un moment la 
fel de semnificativ şi în rezolvarea acestei 
probleme, ca în multe altele. Liga Femeilor 
Basarabene, Uniunea Generalã a Femeilor 
Române din Transilvania şi Ungaria, 
care dupã rãzboi şi-a luat denumirea de 
Uniunea Femeilor Române, au constituit 
principalul nucleu al mişcãrii femeniste 
din aceste zone.Trebuie subliniat faptul cã 
în primii ani postebelici se prefigurau douã 
tipuri de discurs feminist, unul moderat şi 
unul radical. Tot în primii ani postbelici se 
finaliza şi iniþiativa constituirii Consiliului 

Naþional al Femeilor Române, 
prin care se urmãrea afilierea 
la Consiliul Internaþional al 
Femeilor de la Londra.

Problema emancipãrii 
politice a femeilor în primul 
deceniu postbelic, şi titlul 
celui de al patrulea capitol a 
fost adusã în discuþie în cadrul 
cercurilor guvernamentale, 
prilejuite de dezbaterile 
asupra Constituþiei.În cadrul 
acestor dezbateri s-au ridicat 
glasuri şi pentru acordarea 

dreptului de vot femeilor la alegerile 
pentru Parlament. Cu toate cã decretul-
lege din 1918 introducea dreptul de vot 
universal, femeile erau şi de acestã datã 
excluse.Dreptul de vot al femeilor va gãsi 
în acestã perioadã susþinãtori în tabãra 
social-democraþiilor. La 27 martie 1927 
a fost adoptatã o nouã lege electoralã, 
un impuls pentru a readuce în discuþie 
problema sufragistã., care nici de aceastã 
datã nu a acordat drept de vot femeilor. 
Se pot aminti totuşi unele mici succese: 
admiterea în comisiile interimare, 
Constituþia din 1923 care a înscris 
principiul cooptãrii femeilor în consiile 
judeþene şi comunale, legea de unificare 
administrativã, legea administrativã din 
3 august 1929 a acordat drept de vot şi 
de a fi alese în alegerile locale anumitor 
categorii de femei, dar se prefigura tot 
mai mult ideea cã cercurile politice nu 
erau încã pregãtite pentru liberalizarea 
deplinã a votului.

Capitolul V intitulat “Dezbateri 
privind integrarea politicã a femeilor. 
Regruparea din cadrul mişcãrii feministe“, 
conþine subcapitole intitulate “Opþiuni 
privind participarea politicã a femeilor“, 
“Gruparea Femeilor Române”, “Tendinþe 
de regrupare în mişcarea feministã în 
Basarabia”, “Uniunea şi Asociaþia în 
anii 30. Evoluþii, Problematicã, Acþiuni”, 
surprinde deceniul al 3-lea ca un moment 
de apogeu în procesul de concentrare a 
energiilor societãþilor sufragiste.
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Capitolul VI intitulat “Efecte ale 
legiferãrii sufragiului femeilor în alegerile 
locale”, dezbate problema alegerilor din 
1930, alegeri care au semnificat primele 
în care femeilor li s-a oferit posibilitatea 
sã-şi exprime opþiunile în conformitate 
cu noua legislaþie şi în limitele ei. Acaestã 
şansã a fost perceputã, aşa cum ne spune 
şi autoarea ca o “adevãratã competiþie ce 
angaja pe de o parte întreagã populaþie, 
pe de altã parte minoritãþile”, prin care 
şi femeile. Ca o evaluare a participãrii la 
vot, putem aprecia faptul cã femeile au 
conştientizat importanþa acestui moment, 
moment surprins şi de presa vremii. 
În urma cestor alegerimulte dintre ele 
au avut acces la unele funcþii, mai mici 
ca amploare. Cu toate cã la suprafaþã 
succesele sunt notabile, trebuie observat 
faptul cã mişcãrile feministe s-au 
confruntat cu unele probleme de strategie 
a mişcãrii.

Capitolul VII “Drepturile femeilor 
politice ale femeilor în anii 30”, 
surprinde în douã pãrþi distincte 
“Problema extinderii drepturilor femeilor, 
în strategiile societãþilor sufragiste 
şi abordãrile partidelor politice” şi 
“Extinderea drepturilor electorale ale 
femeilor în perioada monarhiei autoritare 
a lui Carol al II-lea sau povestea unei 
iluzii”, activitatea mişcãrilor feministe 
în direcþia de a atrage atenþia asupra 
extinderii dreptului de vot al unor 
categorii de femei pentru Senat. Prima 
parte este o încercare a partidelor politice 
de a include în obietivele platformnelor 
şi programelor sale şi pe cele care 
vizua în mod direct problema femeilor, 
semnificativ în acest sens este acþiunea 
Partidului Naþional Þãrãnesc, a doua 
parte parte a insemnat o spulberare a 
visurilor create pânã atunci, nu numai 

pentru femei dar şi pentru multe alte 
forþe politice din þarã. Regimul monarhiei 
a lui Carol al II lea prefigura accentuarea 
autotitãþii monarhului, în defavoarea 
celorlate puteri ale statului şi tindea spre
transformarea parlamentului într-o 
instituþie simbolicã, ceea ce pentru 
mişcarea femenistã reprezenta un 
adevãrat eşec, deoarece acestea vorba 
milita în anii imediat urmãtori alegerilor 
din 1930 pentru pariciparea femeilor 
la legerilor pentru Senat şi Adunarea 
Deputaþilor. Semnificativã în aceastã 
perioadã este adoptarea legii electorale 
din 1939, care accentua în continuare 
caracterul restrictiv al votului.

Capitolul VIII “Repere pentru 
bilanþ” oferã cititorului posibilitatea de 
a gãsi anumite puncte de sprijin, foarte 
bine evidenþiate de autoarea însãşi, în 
abordarea problemei sufragiului pentru 
femei, în lupta dusã de acestea, pornind 
de la Constituþia din 1866 şi pânã la 
instaurea monarhiei carliste din 1938.

Cartea se încheie cu o bibliografie: 
formatã din sursele specifice arhivelor, 
periodice, legislaþie, dãri de seamã, 
discursuri în broşuri, volume şi studii 
urmatã de schiþele biografice ale unor femei 
cu un rol important în cadrul mişcãrii, 
portrete foarte bine puse în evidenþã.

Partea finalã a cãrþii se incheie cu un 
Abstract, un rezumat în limba englezã, 
pentru cititorii strãini, interesaþi de 
chestiunea sufragiului feminin românesc.

Se poate trage concluzia cã problema 
sufragiului feminin a devenit astfel 
o problemã dezbãtutã în procesul de 
integrare şi unificare al societãþilor 
feministe, care se manifestau la sfârşitul 
rãzboiului în cadrul mişcãrii.

Miron Lavinia Simona

***
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Anthony D. Smith, Naþionalism şi 
Modernism. Un studiu critic al teoriilor 
recente cu privire la naþiune şi naþionalism 
(traducere Diana Stanciu), Epigraf, Chişinãu, 
2002

Dupã blocarea în modernitate a 
naþiunii şi a naþionalismului, lucrãrile 
lui Anthony D. Smith dominã reacþiile 
provocate de “tãierea” legãturii seculare, 
apãrând drept un vârf de lance al acestora, 
chiar dacã autorul schiþeazã revendicarea 
din Hugh Steton-Watson, apartenenþa 
sa la un neîntrerupt lanþ evolutiv. 
Caracterul evolutiv, respectiv regresiv-
nuanþator în raport cu primele luãri de 
poziþie, nu este strãin nici de propriile 
sale lucrãri. A.D. Smith 
accentueazã, mişcã, la baza 
naþionalismului “clasic”, 
simbolismul etnic în raport cu 
concretul politic. Nuanþarea-
dezvoltarea interpretãrilor lui 
Smith are loc în paralel cu o 
ascuþire a criticilor aduse de 
el celorlalte soluþii propuse 
pentru problema duratei şi 
reprezentativitãþii naþiunii. 
Între cele douã evoluþii din 
opera autorului existã un strâns 
raport de interdependenþã, respectiv un 
raport de proporþionalitate inversã, dacã 
se considerã cã o diminuare a numãrului 
de rezerve avute faþã de “rezolvarea” 
modernã a problemei trebuia sã se 
asocieze “cedãrilor” lui Smith. Înmulþirea 
concesiilor şi a cazurilor particulare, în 
special din partea susþinãtorilor duratei 
naþionale lungi, neînsoþitã de o distanþare 
realã faþã de liniile tradiþionale, faþã de 
încadrãrile interpretative încetãþenite, 
conduce la o luptã de uzurã între concepte, 
dupã cum recunoaşte chiar Anthony 
D. Smith, la ora actualã fiind imposibil 
sã se ofere o paradigmã interpretativã 
integralã pentru naþiuni şi naþionalisme. 
Confesiunea autorului acordã operei sale 
douã valori potenþiale: factor complicator 
al unui subiect delicat şi complex sau/

şi factor lãmuritor pentru o problemã 
fundamentalã a istoriei universale.

Poziþia
Existã cinci cãi de pãtrundere în 

subiect, cinci paradigme (primordialismul, 
perenialismul, etnosimbolismul, moder-
nismul şi analiza postmodernã) şi doi 
poli majori ai câmpului interpretativ 
(primordialismul-perenialismul şi moder-
nismul). “Unificarea” acestor elemente 
definitorii pentru receptarea naþiunii, 
integrarea lor într-o structurã, (încã?) puþin 
coerentã şi relativ omogenã, pare sã fie 
rezultatul procesului evolutiv cunoscut 
de subiect, subiect, el însuşi, lipsit de un 
termen definitoriu complet şi rezistent. 
De la sistemul faliei generate de cei doi 

poli s-a ajuns, în decurs de 
mai puþin de trei decenii, la 
reþeaua celor cinci paradigme-
perspective, care ordoneazã 
cercetarea “timpurilor” naþiunii, 
servindu-i acesteia drept sistem 
de referinþã. Este sistemul de 
perspective în functie de care 
Anthony D. Smith “preferã” 
sã-şi roteascã opera, dându-i 
expunerea şi importanþa de 
coordonator interpretativ, 
expunere şi, mai ales, importanþã 

pe care ea nu le-ar fi avut în sistemul bipolar 
al faliei. Dacã în The Ethnic Origins of 
Nations (1986) A.D. Smith îşi prezenta oferta 
interpretativã, argumentarul sãu împotriva 
modernismului începând la Sumer, peste 
un deceniu, în Naþionalism and modernism 
(1998), cu subtitlul elcovent de Un studiu 
critic al teorilor recente cu privire la naþiune 
şi naþionalism, deşi pãstreazã structurarea 
lucrãrii pe douã mari pãrþi şi accentueazã, 
structural, disputa cu moderniştii, 
autorul, neeliminând, neputând elimina 
modernismul, înseriazã alternativele 
la acesta şi disipã accente diferite pe 
câmpul de studiu al naþionalismului, 
anterior separat “simplu” în susþinãtorii 
duratei scurte a naþionalismului şi 
diferiþii adversari ai acestora, astfel încât 
modernismul devine doar o parte dintr-un 
întreg interpretativ. 

Anthony D. Smith

Naþionalism şi Modernism.
Un studiu critic al teoriilor 

recente cu privire la naþiune
şi naþionalism 

Epigraf
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Primordialismul şi perenialismul 
sunt expresii ale aceleaşi concepþii a 
naþiunii pre-moderne. Prima dintre cele 
douã paradigme tradiþionale ale naþiunii 
dincolo de timp poate fi perceputã 
drept un determinism naþional sau 
judecatã drept o exaltare a credinþei 
în vechimea considerabilã a naþiunii. 
Imuabilã şi independentã de voinþa 
personalã, naþiunea, sentimentele care 
o creeazã şi care se dezvoltã din ea, 
ordoneazã natural, aproape ca un dat 
divin, viaþa indivizilor. Prin comparaþie 
cu primordialismul, perenialismul se 
constituie în varianta echilibratã a teoriei 
duratei lungi naþionale, cu sau fãrã 
sincope istorice. Identificarea naþiunii cu 
etnicitatea şi credinþa într-un scop final 
al naþiunii îi sunt caracteristice acestei 
paradigme, paradigmã dispusã totodatã 
sã accepte “tinereþea” naþionalismului 
ca funcþie ideologicã centralizatoare 
a statutului. Linia subþire a aplicãrii 
anacronice de şabloane moderne, pe care 
perenialismul merge, este şi calea de atac 
a modernismului. 

Oprind naþiunea de la a aluneca 
sub bariera industrializãrii de secol 
XIX şi legându-i primii paşi de cocarda 
tricolorã, modernismul conferã naþiunii/
naþionalismului caracter de noutate 
istoricã. Naþiunea şi naþionalismul sunt 
produsele necesitãþilor oraşului modern 
şi nu sunt fructele câmpului pre-modern. 
Astfel, ca orice produs, ele au un termen 
de garanþie, care a început sã expire 
dupã cel de Al Doilea Rãzboi Mondial. 
În plus, produsul a fost şi greşit utilizat. 
Post-modernismul, pus în faþã şi susþinut 
de premisa unui proces de disoluþie, 
globalizatã şi globalizatoare, studiazã 
viteza de interacþiune dintre particulele 
vechi şi noi. În timp ce post-modernismul 
se dedicã rezultatului interacþiunii, 
încearcã sã-l anticipeze, ento-simbolismul 
se concentreazã asupra naturii şi 
provenienþei componentelor produsului 
naþional, cãutându-i microchip-ul etnic 
în reþeaua miturilor.

Toate aceste paradigme sunt supuse 
unei analize micronice de Smith. Prin 
recunoaşterea şi insistenþa conclusivã 
pe meritele, parþiale, avute de fiecare 
perspectivã în parte, autorul pare sã 
pregãteascã terenul pentru o poziþie de 
tipul primus inter pares. El nu se rezumã la 
construirea unei premise sintetice pentru 
viitoare proiecte de cercetare, premisã 
cu care se încheie de fapt o evoluþie 
polemicã începutã în doi şi terminatã în 
cinci. La capãtul acestei evoluþii teoria 
lui A.D. Smith trebuia nu numai sã 
supravieþuiascã, ci sã se şi impunã (prin 
adaptarea sistemului de referinþã).

Sinceritatea, în formã dezinteresatã şi 
la limita dincolo de care contestãrile nu pot 
trece, este prezentã însã în afirmarea finalã 
a celor cinci perspective. Primordialismul 
indicã extensia valoricã socialã şi 
teritorialã avutã de conceptul de etnicitate, 
generatorul de solidaritate format datoritã 
acestor extensii. Perenialismul relevã 
dimensiunea miticã a acestui generator, 
iar etnosimbolismul schiþeazã importanþa 
armãturii cotidiene pentru naþiune şi 
naþionalism. Moderniştii insistã fericit 
pe utilizãrile simbolurilor, pe momentele 
utilizãrii acestora, dinamica structurilor 
naþionale fiind pusã în valoare de post-
modernişti. La capãtul acestei serii, 
þinând cont de bazele teoretice ale operei 
lui A.D. Smith, sinceritatea dezinteresatã 
a dispãrut complet, rezultatul fiind 
impunerea de cãtre Smith, într-o manierã 
şi printr-o formulã personalã, a naþiunii în 
durata lungã.

Naþiunea este o comunitate 
imaginatã ca fiind atât inerent limitatã, 
cât şi suveranã (Benedict Anderson). 
Procesul formãrii identitãþii naþionale şi 
a conştiinþei naþionale în cadrul vechilor 
naþiuni a fost lent şi obscur. A fost un 
proces, spontan, nu unul dorit de cineva 
anume, deşi au existat evenimente majore 
care l-au accelerat în anumite cazuri 
(Hugh Steton-Watson). Aceste fraze 
corespund limitelor între care se “mişcã” 
o interpretare a naþiunii. Smith nu poate 
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coborî mai adânc în perenialism decât 
Steton-Watson şi, în nici nu caz, el nu 
poate tinde spre formula lui Anderson. 
Spaþiul interpretativ de manevrã a lui 
Smith este redus în raport cu moderniştii. 
Dar, pe de altã parte, A.D. Smith are 
la dispoziþie secole întregi de posibile 
exemple şi dovezi, pe când modernismul 
nu dispune “decât” de douã secole pentru 
a-şi impune punctul de vedere. 

Concurenþa
Obligaþiile polemice par sã reprezinte 

o constantã a studiului naþiunii şi 
naþionalismului. Disputa nu este axatã 
atât pe aducerea de noi informaþii în 
dezbatere, cât pe reinterpretarea surselor 
disponibile şi deja folosite şi, poate 
mai ales, este vorba de o confruntare 
între construcþiile teoretice. Existenþa 
şi desfãşurarea acestei polemici între 
teoreticieni nu pare însã sã dãuneze 
domeniului de studiu. În schimb, motorul 
polemic funcþioneazã în defavoarea 
susþinãtorilor naþiunii inerþiale, imuabile, 
afectând considerabil poziþia acestora. 
Reacþia ştiinþificã, perenialistã în special, 
la modernism a determinat o expunere 
interpretativã maximã a naþiunii.

Marele început fusese fãcut de Smith 
cu Theories of Nationalism (London, 1971), 
rãspunsurile date acesteia neatingând 
însã anvegura lucrãrii sale. Aceasta 
atrage în primul rând întãriri, revigorãri 
primordialiste şi perenialiste, cum sunt 
cartea lui John Armstrong Nations before 
Nationalisms (Chapel Hill, 1983) şi 
lucrarea lui Pierre Van den Berghe The 
Ethnic Phenomenon (New York, 1979). 
Abia la peste un deceniu de la lansarea 
teoriei lui Smith se impune Ernest Gellner, 
prin Nations and Nationalism (Oxford, 
1983), în acelaşi an fiind reeditatã şi 
“arta poeticã” a lui Anthony D. Smith. 
În timp, 1983 se dovedeşte anul cheie 
pentru evoluþia disputei asupra timpului 
şi valorii naþiunii. Benedict Anderson 
scrie Imagined Communities:Reflections 
on the Origins and Spread of Nationalism 
(London, 1983). Eric Hobsbawn şi Terence 
Ranger editeazã The Invention of Tradition 

(Cambridge,1983). Cele douã cãrþi 
deschid calea pentru teoria, revoluþionarã, 
a “constructivismului social”. Totul, 
naþiunea, structura comunitarã, 
sentimentele şi ideologiile din jurul ei, 
este înfãþişat drept o construcþie-program 
la limita ficþiunii.

Dupã reacþia lui Smith, manifestatã 
prin The Ethnic Origins of Nations 
(Oxford, 1986), şi completatã, cu 
tentã radicalã sau sub forma “naþiunii 
recurente”, de Donald Horowitz (Ethic 
Groups in Conflict, Berkley, 1985) şi 
de John Hutchinson (The Dynamics of 
Cultural Nationalism: The Gaelic Revival 
and the Creation of the Irish Nation State, 
London, 1987) falimentul sistemului 
sovietic contribuie la afirmarea unor noi 
ani cheie pentru studiul naþiunii şi al 
naþionalismului (1990 şi 1991). În aceastã 
perioadã Hobsbawm publicã Nations 
and Nationalism since 1780 (Cambridge, 
1990), iar lui Anderson îi este reeditatã 
lucrarea din 1983. Replica lui Smith vine 
prin National Identity (Harmondsworth, 
1990). Ultimul deceniu al secolului 
XX este scena unei lupte de uzurã, care 
avantajeazã, cantitativ şi calitativ, în 
primul rând interpretãrile moderniste, 
în raport cu abordãrile profesate de 
promotorii “duratei lungi” a naþiunii, 
dintre aceştia remarcându-se Walker 
Connor, cu Ethno-nationalism: The Quest 
for Understanding (Princeton, 1994). Dar 
atât înainte, cât şi dupã 1983 sau 1990, 
Anthony D. Smith pare sã rãmânã, sã 
se ipostazieze drept singurul adversar, 
viabil şi redutabil în acelaşi timp, pentru 
susþinãtorii “duratei scurte” a naþiunii.

Relevante pentru contextul 
apariþiei cãrþii lui Smith, Nationalism 
and Modernism (London, 1998, prima 
ediþie), sunt orientãrile care tind sã se 
impunã, de o parte şi de alta a frontului 
interpretativ. Din perenialism şi 
primordialism apare etno-simbolismul, 
legãturile “subcutanee” care se strâng sub 
marile ideologii. Nãscut din modernism, 
constructivismul social începe sã-l 
înlocuiascã pe acesta, ideea proiectului-
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naraþiune transformând imaginea 
naþiunii. Modernismul se radicalizeazã, 
iar discursul despre o naþiune “durabilã” 
adoptã o tonalitate moderatã. Din punct de 
vedere ale valorii ştiinþifice, radicalizarea 
nu putea reprezenta o opþiune pentru 
adepþii naþiunii pre-moderne, cu 
oscilaþiile acesteia, balanþa interpretativã 
inclinându-se în favoare taberei 
moderniştilor. Smith nu mai trebuie doar 
sã demonstreze anterioritatea naþiunii în 
raport cu secolul XIX, ci el este obligat 
sã o îndepãrteze de statutul de ficþiune 
ideologizantã, revenit naþiunii la extrema 
constructivismului social. “Erodarea” 
modernismului nu mai este însã suficientã 
pentru pãstrarea construcþiei teoretice 
a lui A.D. Smith. Dacã imediat dupã 
1945 modernismul evolua pe terenul 
perenialismului, cel târziu din anii ’80-
’90 rolurile s-au inversat, modificând în 
consecinþã discursurile teoretice.

Atunci când prezintã marile 
perspective asupra naþiunii şi naþio-
nalismului, A.D. Smith nu aminteşte 
nimic despre constructivismul social. El 
recunoaşte meritele lui Eric J. Hobsbawm 
şi Benedict Anderson, însã nu adaugã 
constructivismul ca o a şasea perspectivã. 
Pentru Smith, modernismul rãmâne un 
mono-bloc, iar constructivismul este 
semnul crizei sale. Dacã slãbiciunile 
duratei lungi a naþiunii sunt evidente, şi 
modernismul este uzat, chiar perimat. 
Locul sãu urmeazã sã fie luat de o nouã 
generaþie de interpretãri, bazatã în principiu 
pe etno-simbolism. Soluþia la problemã, 
respectiv la hegemonia modernistã, pare 
sã fie implodarea sistemului interpretativ 
actual, salvându-se totodatã consideraþiile 
incontestabile. Mai mult decât alte 
teorii, activitatea lui Anthony Smith este 
trasã la fund de tradiþia perenialistã şi 
primordialistã. El nu poate lucra şi tine 
cont la infinit de aceastã tradiþie, dar nici 
nu poate ceda în faþa modernismului.

Istorie şi teorie
Irlanda devine o insula sacra într-o 

mare protestantã şi barbarã. Evreii şi 

armenii au religia care le modeleazã şi le 
impune identitatea. Franþa şi Anglia sunt 
susþinute de forþa modelului monarhic. 
Cehii, prin husitism, se separã de 
germani. Ungaria şi Polonia beneficiazã 
de simbolistica coroanei adusã la nivelul 
şi în grija elitei. Germania are nevoie 
însã de Prusia şi de secolul XIX, nu de 
Sfântul Imperiu, pentru a intra pe calea 
statului naþional. Lumea ortodoxã, cel 
puþin cea nestãpânitã de Mama Rusie, 
cunoaşte naþionalismul în preajma lui 
1848. Sunt câteva cazuri, europene, prin 
care Smith afirmã vechimea naþiunii şi 
acceptã existenþa unor naþiuni recente. 
Naþiunea ca dat divin şi continuitatea ei 
sunt concepte greu de susþinut în istorie 
şi în teorie. Totuşi, maturizãri naþionale 
variabile şi condiþii distincte de lansare ale 
naþionalismului în spaþiul statal pot sã fie 
desprinse din istorie şi aşezate sub bariera 
industrializãrii şi înainte de 1789.

Calitatea gesticii de tip naþional 
este însã o problemã majorã pentru 
susþinãtorii duratei lungi. Remediul 
este dat de accentuarea interpretativã a 
datelor anterioare secolelor XVIII-XIX şi 
de gãsirea unor instrumente ideologice în 
arsenalul naþional, de dupã 1789 şi 1848, 
care valorificã sentimente preexistente 
naþiunii moderne. Pentru a da consistenþã 
teoriei sale, Smith trebuie sã meargã 
adânc în trecut pentru a lua elemente de 
susþinere. La fel, pentru a-i slãbi teoria, 
moderniştii intrã în Evul Mediu, unde 
regãsesc solide exemple, contrare oricãrei 
idei de naþiune pre-modernã. 

Limitele temporale între care 
polemiştii trebuiau sã se mişte se 
dovedesc teoretice în faþa nevoii de 
argumentare a conceptelor. Acelaşi lucru 
poate fi considerat drept valabil şi pentru 
instrumentele, grilele interpretative 
folosite pentru obiectul teoriei. Atât 
susþinãtorii duratei lungi, cât şi cei ai 
duratei scurte, încercã sã-şi învingã 
adversarul cu propriile sale arme, mai 
ales când interdisciplinaritatea le-a pus la 
dispoziþie noþiunile şi regulile etnologiei 
şi sociologiei.
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Dacã naþiunea presupune înca-
drarea birocraticã a unei elite etnice, 
transformarea unei etnii aristocratice, 
etnie “lateralã” faþã de orãşenii care 
formeazã etnia “verticalã” în epoca 
premodernã, atunci acþiunile lui Francisc 
I şi Henric al VIII-lea pot fi considerate 
drept eforturi de tip naþional, mai corect, 
cu o finalitate naþionalã. Raþionamentul 
este aplicabil oricãrui efort medieval de 
centralizare, inclusiv pentru statalitatea 
ortodoxã. Modelul explicativ se poate însã 
întoarce, oricând, împotriva utilizatorilor 
sãi. A confunda birocraþia medievalã 
cu cea modernã a naþiunii-doctrinã este 
riscant. Cãile politice pre-moderne sunt 
prea diferite pentru a fi unite într-un 
sistem cu valoare naþionalã de fond. În 
acest moment, de crizã intervine însã 
etno-simbolismul. Folosirea acestuia se 
bazeazã pe manifestãri venite din toate 
straturile societãþii, de la fiecare nivel 
cultural, cele de jos, dincolo de problema 
încãrcãturii şi manifestãrii mitice, fiind 
valoroase pentru reprezentativitatea 
lor, iar cele de sus pentru extensia şi 
conştiinþa civicã. Se poate identifica o 
“diluare” a sentimentelor şi conceptelor 
valorificate şi valorificabile naþional, pe 
care ento-simbolismul o induce asupra 
trecutului.   

Exegeþii naþiunii nu par sã fie 
interesaþi de trecutul istoric propriu-
zis, ci de elementele acestuia, care le-ar 
putea sprijini conceptele, lucru perfect 
explicabil. Normale sunt şi riscurile 
acestor abordãri. Extrapolarea şi forþarea 
interpretativã, într-un sens polemic sau 
altul, a unui aspect, a unei concepþii 
particulare, decurg din necesitatea 
argumentãrii teoriilor secolului XX. În 
schimb, numãrul lucrurilor de la sine 
înþelese în istorie s-a redus considerabil 
în urma acestor evoluþii. Totuşi, 
regulile cercetãrii istorice clasice nu 
pot fi folosite excesiv pentru receptarea 
studiului asupra naþiunii. Şi aceastã 
situaþie îl avantajeazã în primul rând pe 
Smith, naþiunea nefiind o dominantã 
fenomenologicã şi evenimenþialã a 

Evului Mediu, ci a modernitãþii. Dar şi 
constructivismul social, cu problematicul 
patent al inventãrii naþiunii, beneficiazã 
de aceleaşi privilegii, respectiv de 
aceleaşi circumstanþe atenuante. Scopul 
în sine este tot mai clar, teoria naþiunii, şi 
nu “istoria” acesteia.

Noua şi vechea generaþie
În viziunea lui Smith, etno-simbo-

lismul pare sã fie pentru perenialişti şi 
primordialişti ceea ce constructivismul 
social a reprezentat pentru modernişti, 
o ieşire din crizã. În plus, considerând 
constructivismul ca fiind consumat, 
dacã nu chiar perimat, Smith face din 
etno-simbolism soluþia pentru viitorul 
studiului naþionalismului. Aceastã 
idee, fie din motive de echilibru şi de 
echidistanþã interpretativã, dar mai ales 
din cauza faptului cã, deşi ideea este 
aşezatã în ipostaze favorabile, ea rãmâne 
doar o parte dintr-un întreg teoretic, este 
enunþatã însã pe un ton destul de scãzut 
la sfârşitul demonstraþiei din Naþionalism 
şi modernism. Etno-simbolismul nu este 
o cale de rezolvare unicã şi suficientã. În 
raport cu ansamblul de soluþii propuse 
pentru durata naþiunii şi cu bazele sale 
perenialiste, el este un concept moderat, 
în timp ce constructivismul reprezintã 
varianta radicalã a modernismului. 
Indiferent de tonul folosit şi de claritatea 
voitã a exprimãrii, constructivismul 
social şi etno-simbolismul urmãresc 
acelaşi lucru, încheierea jocului teoriilor 
asupra naþiunii. 

În modul, etno-simbolismul este 
radical, împinge manifestãrile de tip 
naþional spre limitele subconştientului, 
de unde ele sunt reluate şi aduse în 
structurile moderne ale naþiunii, în formele 
elaborate de teoriile modernismului. 
Noua generaþie din familia perenialistã 
poate deveni la fel de radicalã ca şi 
exponenþii constructivismului social. 
Totodatã, în jurul raportului stabilit între 
noile generaþii interpretative, se remarcã, 
prin chiar scrisul lui Anthony D. Smith, 
o stare de epuizare a resurselor, dar nu 
şi a energiei combative. Naþionalismul 
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are nevoie de trecut pentru a-şi modela, 
conform cu acesta, viitorul; la fel şi 
durata lungã a naþiunii. În schimb, 
modernismul nu este dependent de acest 
trecut, constructivismul şi recurenþele 
milenariste eliminând în linii mari 
nevoia unui precedent, a unei baze, în 
înþeles tradiþional, purtate din trecut 
în viitor. Dar suma disponibilitãþilor 
informaþionale este finitã, indiferent de 
abordarea subiectului. Între coordonatele 
acestor nevoi, consumarea cvasi-integralã 
a cantitãþii informaþionale de cãtre 
ambele tabere se asociazã cu creşterea 
distanþei dintre extreme, situaþiei în care 
pierderea reprezentativitãþii teoretice, 
prin distanþare interpretativã, este 
iminentã, afectând în special poziþia lui 
Smith. Soluþia etno-simbolicã propusã de 
acesta şi tehnica sa combinativã pe scara 
temporalã îşi aratã fragilitatea.

Resetarea structurii operative de 
studiu a naþiunii, structurã adusã în faza 
de blocaj de multiplicarea şi radicalizarea 
perspectivelor, este aleasã de Anthony 
Smith pentru ieşirea din impas, studiul 
urmând sã se redispunã pe baze tematice 
în confirmitate cu realitãþile şi nivelul 
ştiinþific al secolului XXI. Din nou, la fel ca 
în cazul însumãrii celor cinci perspective, 
mişcarea este aparent generoasã. Dar 

reconstrucþia ar trebui sã respecte linia 
roşie a naþionalismului indiferent de 
condiþiile istorice, ajungându-se la 
o înseriere absolutã de solidaritãþi şi 
simbolisme etnice. Dacã Smith insistã pe 
etno-simbolism, recunoscând în acelaşi 
timp meritele modernismului, inclusiv 
ale constructivismului social, el ajunge 
sã umple structura modernã a naþiunii cu 
elemente, nuanþe şi culori etnice, care au 
nevoie de timpul ideologic şi industrial al 
secolului XIX pentru a fi mai mult decât 
flori de colþ ale practicii şi imaginarului 
istoric. Þinând cont de teoria profesatã 
de Anthony D. Smith (o naþiune a cãrei 
forþã realã nu aparþine doar ultimelor 
douã secole), evoluþia interpretativã 
din Naþionalism şi modernism devine o 
recunoaştere a înfrângerii sale. Pentru 
a evita aceastã impresie, pare sã fie 
propusã, înainte de toate, resetarea 
structurii de studiu. Neputând eluda 
secolul XIX şi forþa excesiv trecutul 
pentru formularea unei reguli naþionale 
pre-moderne, Anthony D. Smith împinge, 
pe linia etno-simbolismului, rezolvarea 
problemei naþionalismului şi gãsirea 
unei definiþii omogene a naþiunii într-un 
viitor interpretativ restructurat tematic şi 
teoretic.

Alexandru Simon

Andorka Rudolf, Gyermek, család, 
történelem. Történeti demográfiai 
tanulmányok. (Copil, familie, istorie. 
Studii de demografie istoricã), Budapest, 
Andorka Rudolf Társadalomtudományi 
Társaság – Századvég Kiadó, 2001. 336 p.

În istoriografiile din spaþiul Central 
şi Est – European demografia istoricã 
n-a cãpãtat un rol important în procesul 
de schimbare a vechilor paradigme, în 
revizuirea şi înlocuirea discursurilor 
de istorie politicã cu cea socialã. În 
contradicþie cu situaþia din Franþa, 
metodelele cantitative nu erau pãrþi 

componente în formarea istoricilor, iar 
cvantificaþia nu a devenit niciodatã metoda 
de analizã dominantã în istoriografiile 
naþionale din acest spaþiu. Totuşi au 
existat câteva cercetãtori, care au organizat 
şi s-au ocupat cu cercetãrile de demografie 
istoricã, într-o formã de „întreprindere cu o 
singurã persoanã”. Un astfel de cercetãtor, 
printre alþii era şi Andorka Rudolf.

Numele lui este cunoscut de cãtre 
publicul român de specialitate, lucrãrile 
de demografie istoricã ale cercetãtorului 
maghiar fiind apãrute în limbile de 
circulaþie internaþionalã, englezã şi 
francezã.

***
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Volumul de studii 
coordonat de Faragó Tamás, 
apãrut în 2001, cu sprijinul 
Asociaþiei de Ştiinþã 
Socialã Andorka Rudolf 
şi îngrijitã de Editura 
Századvég îşi propune 
prezentarea şi rezumarea 
activitãþii ştiinþifice ale 
cercetãtorului maghiar 
în domeniul demografiei 
istorice. Volumul cuprinde 
studiile lui Andorka 
Rudolf apãrute în diverse 
reviste de specialitate din 
Ungaria (Statisztikai Szemle, Történeti 
Demográfiai Füzetek, Ethnográfia, Aetas, 
Agrártörténeti Szemle etc.) care sunt 
grupate în patru pãrþi importante. Prima 
parte cuprinde studiile privitoare la 
reconstituirea familiei în mediul þãrãnesc 
din Ungaria (secolele XVIII-XIX.) având 
titlul de Nupþialitate, numãrul copiilor, 
evoluþia familiei şi se poate gãsi majoritatea 
studiilor privitoare la problematica 
scãderii fertilitãþii aşa numita „egyke” 
(sistemul naşterii unui singur copil). În 
a doua parte a volumului (Familiile şi 
gospodãriile în trecutul maghiar) sunt 
cuprinse cercetãriile privitoare la istoria 
familiilor şi gospodãriilor þãrãneşti din 
Ungaria prin folosirea metodelor lui Peter 
Laslett şi Eugene A. Hammel. Scrierile cu 
caracter de popularizare despre epidemiile 
de ciumã, holerã şi variolã sunt cuprinse 
în partea a treia a volumului având titlul 
de Epidemii, natalitate, societate. Cartea 
se încheie cu un interviu din 1996 cu 
Andorka Rudolf despre viaþa şi activitatea 
sa ştiinþificã.

În introducerea volumului, coor-
donatorul cãrþii, Faragó Tamás încearcã sã 
facã câteva concluzii privitoare la locul şi 
importanþa activitãþii lui Andorka Rudolf în 
domeniul demografiei istorice. Cum afirmã 
Faragó: „cu toate cã încã nu a trecut destulã 
vreme de la moartea lui Andorka Rudolf 
pentru a avea o vedere în ansamblu asupra 
activitãþii sale, se poate spune de acum, cã 
el a fost unul dintre personalitãþiile cele 

mai marcante ale cercetãrilor 
maghiare de demografie 
istoricã, începute prin anii 
1960, fiind în acelaşi timp şi 
cel mai cunoscut reprezentant 
al acestei cercetãri pe plan 
internaþional. De numele 
lui se leagã cercetãrile cele 
mai importante din punct 
de vedere metodologic şi 
cu cele mai mari efecte 
asupra domeniului. Un 
merit deosebit îi aparþine 
pentru prezentarea1 şi 
rãspândirea metodei franceze 

de reconstituire a familiilor, prin analize şi 
cercetãri foarte interesante.2 Ca rezultat al 
acestor cercetãri acum avem la dispoziþie o 
mulþime de istorii ale indivizilor, oamenilor 
simplii şi putem forma o imagine mai clarã 
asupra transformãrilor petrecute în evoluþia 
populaþiei maghiare din secolul al XIX-lea” 
(pag. 7).

Cercetãrile întreprinse în domeniul 
analizei familiilor şi gospodãriilor sunt 
şi ele de o valoare importantã, Andorka 
Rudolf fiind printre primele cercetãtori 
din Europa Centralã, care au folosit metoda 
propusã de Peter Laslett şi Eugene A. 
Hammel de analizã a realitãþiilor familiale 
şi gospodãreşti. Prin analiza izvoarelor 
ecleziastice (ex. Status Animarum), care 
au fost adevãrate recensãminte locale, a 
devenit cunoscut problematica cãsãtoriei, 
cohabitaþiei, a numãrului copiilor într-o 
familie şi a moştenirii în mediul þãrãnesc 
maghiar.3

Primele studii ale volumului 
prezintã cercetãrile efectuate de Andorka 
Rudolf pe tema sistemului de „egyke” 
(naşterea unui singur copil) din regiunea 
sud-dunãreanã a Ungariei (partea 
vesticã), care a atras atenþia publicului 
maghiar încã de la începutul secolului 
al XX-lea. Folosind metoda francezã de 
reconstituire a familiilor încearcã sã 
rãspundã la întrebarea urmãtoare: când 
şi în ce condiþii sociale şi economice 
s-a rãspândit controlul naşterii în 
rândurile comunitãþilor sãteşti din 
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Ungaria. În studiile Az ormánsági egyke 
története4 (Istoria controlului naşterii 
în regiunea Ormánság) şi Adalékok az 
ormánsági „egyke” történetéhez Vajszló 
és Besence református anyakönyveinek 
családrekonstitúciós vizsgálata alapján5 
(Date privind istoria fenomenului „egyke” 
din regiunea Ormánság prin prelucrarea 
registrelor parohiale reformate ale 
satelor Vajszló şi Besence) introduse şi 
în volumul de prezentat (pag. 30-57 şi 
respectiv pag. 58-100) prezintã primele 
rezultate ale reconstituirii familiilor. 
Conform acestor rezultate Andorka 
Rudolf aratã cã, în regiunea Ormánság 
(zona de sud-vest al Ungariei) controlul 
naşterilor a început şi s-a rãspândit în 
condiþiile sociale tradiþionale de dupã 
al doilea jumãtate a secolului al XVIII-lea.
Cãsãtoriile din aceste sate au fost 
încheiate foarte devreme şi au cuprins 
majoritatea femeilor. În aceastã regiune, 
deci, s-a rãspândit forma controlului de 
naştere în interiorul cãsãtoriei care era 
contrarã comportamentului demografic 
caracterizat prin cãsãtorie târziu rãspândit 
în partea nord-vesticã a Europei. Cu toate 
acestea, sistemul naşterii unui singur 
copil nu a devenit un fenomen general 
nici în a doua jumãtate a secolului al XIX-
lea, o mare parte a familiilor având 3-4 
copii. În condiþiile mortalitãþii infantile 
foarte ridicate însã s-a ajuns numai la 
reproducerea simplã a familiilor. În 
ceea ce priveşte condiþiile economice 
şi sociale ale apariþiei şi rãspândirii 
controlului naşterilor, Andorka Rudolf 
este de pãrere cã acesta a atins în 
primul rând comunitãþiile þãrãneşti cu 
situaþie economicã în general bunã dar 
fãrã posibilitatea creşterii potenþialului 
lor economic. Aceşti familii þãrãneşti 
trebuiau s-o accepte ideea sãrãcirii lor 
în condiþiile în care moşia familialã 
urma sã fie împãrþitã în rândul mai 
multor mostenitori. Astfel au ales soluþia 
controlului naşterii pentru pãstrarea 
nivelului economic atins. Ca o ultimã 
concluzie Andorka Rudolf respinge 
ideea potrivit cãreia confesiunea ar fi 

o explicaþie reuşitã privind diferenþele 
comportamentului demografic între 
anumite comunitãþi. Dupã pãrerea lui 
problematica protestantã – catolicã a 
intrat în aceastã discuþie pentru cã în 
marea parte a teritoriului Ungariei þãranii 
protestanþi în majoritatea cazurilor erau 
suprareprezentanþi în rândurile þãranilor 
proprietari. Cercetãrile au arãtat clar cã 
existau sate reformate cu natalitate foarte 
mare (Pócsmegyer, Átány) respectiv sate 
catolice în care era rãspânditã controlul 
naşterii (Mecsekalja).

Studiile din a doua parte a volumului 
se concentreazã mai ales pe problematica 
gospodãriilor şi familiilor þãrãneşti. În 
primul studiu din aceastã categorie, 
A család és a háztartás nagysága és 
összetétele 1800 körül két dél.dunántúli 
faluban (Alsónyéken és Kölkeden). 
Kísérlet P. Laslett elemzési módszerének 
felhasználására6 (Mãrimea şi compoziþia 
familiei şi gospodãriei în jurul anului 
1800 în douã sate din regiiunea sud-
dunãreanã - Alsónyék şi Kölked -. 
Încercare de aplicare a metodei de analizã 
a lui P. Laslett) autorul analizeazã douã 
conscripþii ecleziastice de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea folosind metoda 
englezã de analizã. Prin comparaþie cu 
situaþia din Europa Occidentalã, în satele 
menþionate mai sus, era relativ mare rata 
gospodãriilor cu trei generaþii. Cu toate 
acestea mãrimea, numãrul membrilor 
gospodãriilor nu era ridicatã din cauza 
mortalitãþii infantile.

În studiul Az iparosodás elõtti (18-
19. századi) család és háztartásszerkezet 
vizsgálata7 (Analiza structurii familiei 
şi gospodãriei preindustriale - secolele 
XVIII-XIX) analizând împreunã cu 
Faragó Tamás datele recensãmântului din 
1784-87, ale conscripþiilor urbariale şi 
ecleziastice privitoare la caracteristicile 
familiei şi gospodãriei, Andorka ajunge 
la concluzia cã începând cu a doua 
jumãtate a secolului al XVIII-lea şi pânã 
în primul deceniu al secolului al XIX-lea 
mãrimea gospodãriilor din Ungaria era 
cu puþin mai mult de cinci oameni. Cu 
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toate acestea majoritatea populaþiei trãia 
în gospodãrii familiale simple, nucleare. 
Atât în privinþa mãrimii cât şi în ceea ce 
priveşte structura gospodãriilor spaþiul 
maghiar se afla undeva la mijloc pe de o 
parte între modelul nord-vest-european, 
iar pe de altã parte între modelul balcanic 
şi cel rus. Caracteristicile gospodãriilor 
erau foarte diferite de la o regiune la 
alta, dar diferenþe au putut fi semnalate 
şi între comunitãþi rurale aparþinând 
unor grupuri etnoculturale distincte. 
Între anii 1787 şi 1828 numãrul mediu 
al gospodãriilor a crescut împreunã cu 
creşterea gospodãriilor complicate, acesta 
fiind o consecinþã a modului prin care 
þãranii iobagi încercau sã evite împãrþirea 
moşiei şi prin acesta sãrãcirea.

Principala întrebare pe care pune 
autorul în studiul Háztartási rendszerek 
és az idõs emberek élete a 18-19. századi 
magyarországi falvakban8 (Structuri 
gospodãreşti şi viaþa oamenilor bãtrâni în 
satele din Ungaria în secolele 18-19.) este 
urmãtoarea: în ce fel de gospodãrii trãiau 
oamenii bãtrâni în secolele anterioare? 
Prelucrând patru conscripþii ecleziastice 
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
începutul secolului al XIX-lea din satele 
Sárpilis, Kölked, Fajsz şi Mezõcsoknya, 
autorul ajunge la concluzia cã în aceste 
patru sate viaþa oamenilor bãtrâni 
erau organizate altfel decât în Europa 
Occidentalã sau Europa Centralã – 
Vesticã (Austria). Majoritatea oamenilor 
bãtrâni trãiau în gospodãrii extinse sau 
cu mai multe familii. Ei au împãrþit nu 
numai locuinþa dar şi cheltuielile. Când 
era cazul copii mai mari aveau grijã de 
pãrinþii lor bãtrâni. Dominarea structurii 
gospodãreşti de cãtre aceste gospodãrii 
extinse, fãrã a fi însã generalizatã, se 
adapta condiþiilor economice ale acestor 
sate, împiedicând sãrãcirea extremã a 
membrilor familiei.

Partea a treia a volumului cuprinde 
trei studii referitoare la caracteristicile şi 
consecinþele epidemiilor de ciumã, holerã 
şi variolã. Autorul oferã o istorie foarte 
amplã a ciumei arãtând consecinþele 

demografice foarte importante ale acestei 
epidemii şi asupra spaþiului central şi 
est european, propunând cu aceasta o 
imagine mai clarã asupra perioadei de 
dominaþie otomanã.9 Volumul se încheie 
cu un interviu din 1996, în care Andorka 
Rudolf povesteşte despre viaþa sa, cariera 
sa ştiiþificã, atmosfera cercetãrii stiintifice 
în regimul comunist.

În sfârşit putem afirma cã lecturind 
studiile prezentate, cercetãtorul interesat 
de domeniul demografiei istorice primeşte 
o imagine de ansamblu asupra realitãþilor 
satelor din estul şi centrul Europei.

Note
1  Andorka Rudolf, A családrekonstitúciós 

vizsgálat módszerei, Budapest, Központi 
Statisztikai Hivatal – Népességtudományi 
Kutató Intézet,1988.

2  Lucrãrile de aceastã tematicã dar care 
n-au apãrut în volumul prezentat sunt 
urmãtoarele:

 „Születéskorlátozás az Ormánságban a 
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3  Lucrãrile lui Andorka Rudolf de istoria 
familiei şi a gospodãriei, care nu sunt 
prezentate în volum sunt urmãtoarele:

 „Paraszti családszervezet a 18-19. 
században. Alsónyék és Kölked adatai 
nemzetközi összehasonlításban”, în 
Ethnográphia, nr. 2-3, 1975, p. 340-367; 
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Söderlund (eds.), Time, Space and Man. 
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1979, p. 11-33; „The Family and Household 
in Hungary in the Pre-industrial Period, 
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Tanulmányok 3, 1977, p. 215-236.
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