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Francesco Guida, La Romania 
contemporanea. Momenti e questioni di 
storia, Collana “Rivista della Fondazione 
Europea Drãgan”, nr. 19, Edizioni Nagard, 
Milano, 2003, 108 p.

În istoriografia italianã de astãzi 
Francesco Guida este un cercetãtor 
consacrat al realitãþilor de epocã modernã 
şi contemporanã româneşti şi sud-est 
europene. Ultima sa carte, 
apãrutã de curând la Editura 
Nagard din Milano, La 
Romania contemporanea. 
Momenti e questioni di storia 
adaugã în palmares încã o 
abordare notabilã a temelor 
frecventate pânã acum. 
Licenþiat la Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 
în anul 1972, istoricul pe 
care-l prezentãm în aceste 
câteva rânduri a desfãşurat 
activitãþi de cercetare pe 
lângã aceeaşi universitate, 
a predat apoi la Università di Venezia 
“Ca’Foscari” iar în prezent este profesor 
de istoria Europei Orientale la Facultatea 
de Ştiinþe Politice a Universitãþii „Roma 
Tre” din Roma. Deþine în acelaşi timp 
calitatea de secretar general al Asociaþiei 
Italiene de Studii Sud-Est Europene. 

Din domeniul vast şi generos numit 
în genere, printre istoricii italieni, storia 
dell’Europa Centro-Orientale, Francesco 
Guida a dezvoltat în cei peste treizeci de 
ani de activitate o gamã largã de teme şi 
subiecte, de la formarea statelor naþionale 
în aceastã parte a continentului, relaþii 
ale Italiei cu þãri din Europa sud-esticã, 
prezenþe culturale italiene în aceastã 
zonã pânã la studiul regimului totalitar 
din România secolului trecut. Lucrãrile 
publicate îl prezintã de la sine pe istoricul, 
specialistul Francesco Guida; redãm în 
continuare câteva titluri de studii şi cãrþi 

(cu specificarea anului de apariþie): Tudor 
Vladimirescu e la rivoluzione del 1821 
nei Principati danubiani nella storiografia 
romena (1975), Romania 1917-1922: 
aspirazioni nazionali e conflitti sociali 
(1978), Il compimento dello Stato nazionale 
romeno e l’Italia: opinione pubblica e 
iniziative politico-diplomatiche (1983), 
La Bulgaria dalla guerra di liberazione 
sino al trattato di Neuilly (1877-1919). 
Testimonianze italiane (1984), L’Italia e 

il Risorgimento balcanico. 
Marco Antonio Canini 
(1984), Nascita di uno Stato 
balcanico. La Bulgaria di 
Alessandro di Battenberg nella 
corrispondenza diplomatica 
italiana (1879-1886) (în 
colaborare, 1988), Marco 
Antonio Canini e la Romania 
(1992), Italia e Romania 
nell’Europa moderna (1997), 
Un libro “italiano” sui Paesi 
romeni alla fine del Settecento 
(1998), The idea of Europe in 
Romania and the Romania’s 

image in Western European Countries 
(1998), La Grande Romania in alcune 
testimonianze occidentali (1919-1923 
(1999), Il fenomeno ceauşista: ideologia 
e politica, (2001), Nicolae Iorga e il 
compimento dell’unità nazionale romena 
(2001), La Grande Romania (2002). 

Departe de a avea doar valoarea unor 
simple prezentãri de popularizare a istoriei 
românilor şi a celei sud-est europene, 
lucrãrile profesorului Guida sunt cercetãri 
care se remarcã prin profesionalismul 
abordãrii, buna cunoaştere a surselor (şi a 
limbii acestora), pertinenþa şi onestitatea 
interpretãrilor. Cartea La Romania 
contemporanea. Momenti e questioni di 
storia oferã pentru cititorul român plãcuta 
surprizã a unei reconstituiri pasionante 
în care autorul, aplecat asupra trecutului 
şi istoriei „recente” a unei þãri care nu-i 
aparþine, prezintã o imagine cu atât mai 
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convingãtoare despre România de ieri 
şi de azi. Conþinutul lucrãrii, dupã cele 
câteva pagini introductive, se desfãşoarã 
pe şase capitole, urmate de o prezentare 
a câtorva repere despre autor, din care 
am selectat titlurile enumerate mai sus. 
Mãrturisind în Introducere faptul cã 
volumul doreşte sã prezinte cititorului 
„o introducere în unele puncte esenþiale 
din istoria româneascã a ultimelor douã 
sute de ani”, Francesco Guida izbuteşte, 
în cele din urmã, sã ofere reconstituiri 
care depãşesc simpla ipostazã a punerii 
în temã cu subiectul. 

Primul capitol, Convergenze e 
divergenze nella formazione degli Stati 
nazionali romeno e italiano este o analizã 
convingãtoare, fãcutã din perspectiva 
comparatismului istoric, a unui decupaj 
reprezentativ de modernitate româneascã 
şi italianã: formarea statului naþional. 
Lectura fãcutã de Guida istoriei naþionale 
a celor douã popoare în secolele XIX şi 
XX dezvãluie analogii şi similitudini 
deosebit de sugestive, precum şi diferenþe 
şi particularitãþi care susþin investigarea 
temei. Momente istorice de referinþã 
au relevat scenarii foarte asemãnãtore 
prin felul în care cele douã popoare au 
reacþionat faþã de ele. Unul din aceste 
momente a fost revoluþia paşoptistã, cu 
finalitãþi naþionale şi liberale deopotrivã 
în Peninsulã şi în Þãrile Române, a cãror 
concretizare a fost amânatã ca urmare 
a intervenþiei puterilor conservatoare 
interesate de menþinerea status-quoului; 
cu o emigraþie post-revoluþionarã 
deosebit de activã în ambele cazuri. 
„Aceşti emigranþi, afirmã Guida, atât 
români cât şi italieni, au fost colaboratori 
importanþi în bãtãlia pentru realizarea 
independenþei şi unitãþii naþionale, cu 
publicaþiile, proiectele şi iniþiativele lor 
premergãtoare”. Primul rãzboi mondial 
înseamnã încã un numãr semnificativ de 
opþiuni şi decizii similare ale celor douã 
state: dupã perioada neutralitãþii, asumatã 
în ambele cazuri, nu vor þine seama de 
alianþele lor tradiþionale şi se vor ralia 
de partea Triplei Înþelegeri. La finalul 

conflagraþiei, România şi Italia îşi vor 
lãrgi hotarele şi vor întâmpina deopotrivã 
problema unor consistente minoritãþi 
etnice. A doua conflagraþie mondialã, în 
desfãşurarea cãreia cele douã þãri s-au 
regãsit, pânã la un punct, de aceeaşi parte 
a baricadei, a avut un final mai puþin 
fericit decât în cazul precedent, România 
şi Italia vor pierde teritorii: Basarabia, 
nordul Bucovinei, Dobrogea meridionalã, 
respectiv Istria şi Dalmaþia. Dincolo de 
aceste repere care au stat, alãturi de multe 
altele asupra cãrora nu insistãm, pentru 
amândouã þãrile sub semnul izocroniei, 
o altã similitudine a fost bine pusã în 
evidenþã de autor: România şi Italia 
au cunoscut „influenþa unor modele şi 
idei provenite din exterior”. Dezbaterea 
asupra „formelor fãrã fond”, mai aprinsã 
în România, s-a purtat şi în mediile 
intelectuale din Peninsulã, spre exemplu 
despre felul în care centralismul importat 
din Franþa poate fi adaptat la realitãþile 
italiene. Fãrã a intra în toate detaliile 
comparaþiei, meritã subliniatã calitatea 
aparte a acestui prim studiu al volumului, 
deosebit de interesant ca mod de punere a 
problemei, un posibil model de abordare, 
am putea spune, pentru o cercetare 
viitoare a fizionomiei modernitãþii în cele 
douã spaþii de Europã latinã.

Capitolul al doilea La questione 
agraria in Romania (XIX e XX secolo) 
analizeazã formarea structurilor politico-
naþionale româneşti moderne în relaþie 
cu problema agrarã, caracterizatã ca fiind 
o „problemã a problemelor” la noi, pânã 
în timpuri recente. Începuturile mişcãrii 
de renaştere naþionalã (Risorgimento-ul
românesc) a fost opera unor elite urbane şi 
a câtorva mari proprietari, fãrã participarea 
pãturilor þãrãneşti. Autorul discutã relevanþa 
unor elaborate legislative pentru evoluþia 
proprietãþii în Þãrile Române şi pentru 
relaþia lumii rurale cu societatea în 
ansamblu. De la primele mãsuri iniþiate 
de principii fanarioþi, pânã la reforma 
lui Cuza şi mergând pânã la marea 
reformã agrarã de dupã primul rãzboi 
mondial, Guida oferã o reconstituire 
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sinteticã a schimbãrilor suferite de lumea 
þãrãneascã de la noi în ultimele douã 
secole. Cunoscând îndeaproape subiectul, 
istoricul sesizeazã atât efectele benefice 
cât şi limitele legiuirilor care vizau 
structura proprietãþii agrare, de exemplu 
în cazul reformei lui Cuza, considerã cã 
„pentru mulþi þãrani, aflaþi în dificultate 
datoritã carenþei inventarului agricol şi a 
seminþelor, incapabili de a se confrunta 
cu marele comerþ, sfârşitul legãturilor 
feudale şi primirea unui petec de pãmânt 
nu semnificau încã bunãstare materialã 
şi linişte spiritualã”. De rezolvarea 
problemei agrare depindea dezvoltarea 
însãşi a þãrii, precizeazã autorul, 
referindu-se la reforma proprietãþii în 
România dupã primul rãzboi mondial. 
Fapt „obligatoriu şi esenþial”, reforma 
agrarã a fost incontestabil „un eveniment 
istoric pentru istoria României în toate 
aspectele sale, dar în mod fundamental 
pentru istoria sa socialã şi economicã”. 
Meritã subliniatã familiarizarea autorului 
nu numai cu dimensiunea factologicã a 
temei ci şi cu interpretarea ei în diferite 
perioade ale istoriografiei româneşti. 
De exemplu, comentând calitatea de 
proprietar a statului român asupra 
bogãþiilor subsolului, fapt datorat în bunã 
parte politicii şi legislaþiei guvernelor 
liberale interbelice, Guida afirmã ca acest 
aspect a fost reeevaluat de istoriografia 
perioadei comuniste, fiind vãzut aproape 
ca o etapã în „lupta” purtatã de secole 
de poporul român pentru cucerirea 
bunurilor sale materiale, „luptã” care şi-a 
gãsit „triumful” în socialism şi comunism, 
conform logicii vechiului regim.

Studiul care formeazã obiectul 
capitolului al treilea al cãrþii se 
intituleazã Il periodo della Grande 
Romania o România Mare (1918-1938). 
Acest text este o sintezã foarte bine 
elaboratã a istoriei României interbelice, 
o sintezã deosebit de concentratã şi 
esenþializatã, expusã pe întinderea 
a aproape 20 de pagini, care deþine 
calitatea de a familiariza cititorul italian 
cu problemele fundamentale ale acestei 

perioade. Avansând câteva precizãri 
legate de semnificaþia termenului folosit 
în titlu, autorul afirmã cã România Mare 
ca realitate istoricã „n-a fost numai un 
fapt pur teritorial, n-a fost vorba numai 
de agregarea unor teritorii, ci a constituit 
o fazã a istoriei româneşti în care s-au 
înregistrat anumite noutãþi în raport cu 
trecutul. S-a trecut de la un liberalism 
elitar la o democraþie liberalã mai amplã, 
cu multe defecte încã, dar în mod cert cu 
o largã participare popularã”. Din acest 
punct de vedere, al tipologiei regimului 
politic, Francesco Guida afirmã, la unison 
cu opinia consacratã în istoriografie cã, 
odatã cu instaurarea dictaturii regale, 
istoria statului şi a societãþii româneşti a 
început o cu totul altã etapã, anticipând 
pierderile teritoriale din vara anului 1940 
şi rãzboiul.

Acestui capitol nu-i lipseşte nimic 
din calitatea unei substanþiale şi sintetice 
treceri în revistã a principalelor probleme 
ale istoriei româneşti interbelice; sunt 
evidenþiate: integrarea provinciilor
istorice în statul român, problema 
minoritãþilor, marile reforme: constitu-
þionalã, agrarã, electoralã, direcþiile de bazã 
ale politicii externe, rolul monarhiei, viaþa 
partidelor politice şi rolul personalitãþilor, 
inclusiv a extremelor spectrului politic, 
stânga şi dreapta, modernizarea vieþii 
economice, dezvoltarea vieþii culturale. 
Este o reconstituire apropiatã de genul 
istoriei-eseu, foarte accesibilã, în care 
pe lângã osatura factologicã de bazã nu 
lipsesc interpretãrile şi consideraþiile de 
ansamblu. 

Capitolul al patrulea, Dalla dittatura 
regale all’imposizione del regime 
comunista (1938-1948) se plaseazã în 
directã continuitate problematicã cu 
precedentul. Observãm acelaşi mod 
de expunere, sintetic şi esenþializat, o 
notabilã capacitate de a reda principalele 
trãsãturi ale evoluþiei politice româneşti 
din aceastã perioadã crucialã. Nu 
vom insista asupra datelor, faptelor şi 
evenimentelor expuse de autor, în mod 
pertinent dealtfel, întrucât sunt lucruri 
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cunoscute de cercetãtorii perioadei şi de 
cei pasionaþi de istoria contemporanã 
a României, vom reþine doar câteva 
din reflexiile şi interpretãrile care ni 
s-au pãrut mai interesante. Astfel, la 
începutul studiului Francesco Guida 
formuleazã câteva consideraþii asupra 
istoriei româneşti interbelice, în termenii 
modelelor de societate şi de construcþie 
politicã adoptate de România. România 
Mare n-a fost, afirmã profesorul Guida, 
doar o expresie geograficã ci şi o „tentativã 
de implantare a modelului democratic 
occidental în Sud-Estul european”. 
Prãbuşirea statului ca atare prin ajustarea 
frontierelor în anul 1940 a însemnat 
„falimentul însãşi al ideii de transferare 
a modelului democratic la Dunãrea de 
Jos”. Dispariþia României Mari semnifica 
„abandonarea modelului democratic 
lãsând loc unor modele politice de alt 
gen”. Fapt valabil, am putea spune, pânã 
la reluarea tentativei de „împãmântenire” 
modelului democratic occidental în 
România, dupã colapsul regimului 
totalitar, în 1989. Regimul autoritar al lui 
Carol al II-lea ca şi perioada dominatã de 
personalitatea lui Ion Antonescu, care 
i-a urmat, se integreazã într-o tipologie 
a momentelor de „cotiturã autoritarã”, 
specifice Europei Central-Orientale dintre 
cele douã rãzboaie mondiale. Autorul 
menþioneazã reevaluarea, reconsiderarea 
ulterioarã a figurii Conducãtorului de 
cãtre istoriografia de expresie naþional-
comunistã şi sesizeazã finalitãþile 
propagandistice ale acestei chestiuni. 
Referindu-se la conflictele interne 
existente cadrul Partidului Comunist 
Român din anii ’50‚ la raporturile lui 
Gheorghiu-Dej cu Lucreþiu Pãtrãşcanu 
sau cu Ana Pauker, ale conducerii de la 
Bucureşti cu Moscova şi la alte aspecte 
neelucidate încã, Guida demonstreazã din 
nou o cunoaştere de aproape a stadiului 
cercetãrilor din istoriografia româneascã.

Capitolul V, Il nazional – comunismo 
di Ceauşescu, cu un conþinut de istorie 
evenimenþialã mai aerisit este în schimb 
mai bogat în puneri de probleme, aprecieri 

şi consideraþii interpretative. Având la 
origini “dezgheþul” operat de Hruşciov, 
care a dat posibilitatea aşa-numitei „cãi 
naþionale” în dezvoltarea socialismului în 
fiecare din þãrile satelite Uniunii Sovietice, 
asumarea unei anumite specificitãþi sau 
a unei aşa-zise dimensiuni „naþionale” 
de evoluþie a regimurilor totalitare 
central şi sud-est europene a dus pânã 
la urmã la o mare diversitate tipologicã 
în interiorul blocului comunist. Autorul 
vorbeşte de douã zone clar delimitate, 
cea septentrionalã şi cea meridionalã 
a blocului comunist, din aceasta din 
urmã fãcând parte România, Bulgaria 
şi Albania. Dacã în þãri ca Polonia, 
Cehoslovacia, Germania orientalã sau 
Ungaria opþiunea naþional-comunistã a 
n-a avut o greutate excesivã, în schimb 
cazul bulgar şi cel românesc sunt de-a 
dreptul paradigmatice. În aceste douã 
þãri „alegerea naþional-comunistã a fost 
mai evidentã şi mai sistematicã”, afirmã 
profesorul Guida. 

„Regimul comunist român este 
efectiv regimul naþional-comunist prin 
excelenþã”, afirmã autorul, nu numai 
prin gesturile politice asumate, prin 
modul în care sunt tratate minoritãþile, ci 
mai ales la nivel ideologic. Discursurile 
lui Ceauşescu de dupã 1965, prezintã 
imaginea stereotipã a unei istorii unice 
şi unitare, de-a lungul cãreia poporul 
român a luptat împotriva invadatorilor 
şi a duşmanilor interni, trecând prin 
etapa formãrii statului naþional modern, 
pentru a culmina cu preluarea puterii de 
cãtre partidul comunist. În aceastã logicã 
internã a ideologiei comuniste româneşti 
Francesco Guida individualizeazã douã 
concepte fundamentale: „naþionalism” 
şi „comunism”, prinse într-o articulaþie 
care consacrã primatul ideii de naþiune 
asupra celei comuniste. O logicã internã 
a discursului care se va concretiza şi la 
nivelul faptelor concrete ale regimului (ca 
de exemplu ruptura cu COMECON-ul, din 
1963) şi care va impune un fastidios mit-
istorie cu titlu de paradigmã oficialã. În 
desfãşurarea articolului sunt discutate pe 
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larg apoi semnificaþia atitudinii României 
din anul invadãrii Cehoslovaciei de cãtre 
trupele Tratatului de la Varşovia (1968), 
falsa aureolã creatã în jurul lui Ceauşescu 
în anii ’70 ai secolului trecut în mediile 
occidentale, care vedeau în secretarul 
general al PCR un adevãrat De Gaulle 
al blocului sovietic, alte aspecte ale 
politicii externe ale României comuniste, 
involuþia regimului în anii ’80, plata 
datoriei externe, rolul Securitãþii, evoluþia 
tratamentului aplicat minoritãþilor 
maghiarã şi germanã din Transilvania, 
construcþia Casei Poporului, planul 
de sistematizare a satelor, problema 
dizidenþei româneşti ş. a. Pe lângã faptul 
cã oferã o imagine coerentã a celor cinci 
decenii de regim totalitar în România, 
acest studiu conþine reflexii utile, posibile 
sugestii de lucru pentru cei interesaþi de 
studiul perioadei.

Ultimul capitol, intitulat La difficile 
transizione postcomunista (1989-2000), 
oferã o reconstituire succintã a istoriei 
primului deceniu de „tranziþie” şi în 
acelaşi timp problematizeazã unele 
direcþii şi prioritãþi ale României 
post-comuniste: reforma economicã, 
reaşezarea relaþiilor cu þãrile vecine, 
integrarea în structurile europene şi 
euroatlantice. În mod semnificativ pentru 
analiza întregii cãrþi, autorul revine spre 
finalul acestui capitol, care poate fi „citit” 
şi ca o concluzie, la problema modelului 
occidental de civilizaþie, un deziderat mai 
vechi al societãþii româneşti, afirmând cã: 

„Pentru a realiza apropierea de Europa, 
pentru a achiziþiona în manierã definitivã 
sau aproape definitivã un model euro – 
occidental, intrarea în UE este mult mai 
importantã decât aderarea la NATO”. 

Lucrarea profesorului Guida 
este binevenitã din cel puþin douã 
considerente, la fel de importante. Primul 
constã, în opinia noastrã, în faptul cã oferã 
istoriografiei italiene o reconstituire de 
cea mai bunã calitate a câtorva probleme 
majore ale modernizãri structurilor 
politico-sociale şi de civilizaþie din 
spaþiul românesc. Interesul pentru 
probleme de istorie româneascã al unui 
specialist venit dintr-o altã istoriografie, 
cu o „carte de vizitã” atât de prestigioasã 
este benefic, contribuind la conectarea 
istoriografiei româneşti în circuitul 
ştiinþific internaþional. În al doilea 
rând cartea în sine, prin problemele 
pe care le ridicã, prin interpretãrile şi 
consideraþiile formulate în cuprinsul 
celor şase capitole, poate fi asumatã de 
cãtre aceeaşi istoriografie româneascã 
în sensul unui pas înainte în elucidarea 
unor probleme încã nerezolvate. Pentru 
o necesarã receptare şi lãrgire a audienþei 
istoricului Francesco Guida la nivelul 
publicului de la noi ar mai fi de dorit 
realizarea versiunii româneşti a uneia din 
cãrþile Domniei Sale. Şi, de ce nu, chiar a 
acestei cãrþi. 

Ion Cârja

***

Adrian Majuru, Bucureştii mahalalelor sau 
periferia ca mod de existenþã, Bucureşti, 
Editura Compania, 2003, 248 p.

Sau o altã istorie a Bucureştiului. Sau 
Bucureştiul citit nu în sens tare, gravitând 
nu în jurul centrului, ci ca un summum al 
unor mici istorii disparate, uneori haotice 
dar nu mai puþin savuroase.

“Scrierile” de pânã acum ale 
Bucureştiului aparþin unor istorici, 
romancieri, memorialişti, arhitecþi, 
sociologi sau etnologi. Cartea lui Adrian 
Majuru constituie pentru istorici o 
necesarã completare, abordând subiectul 
din perspectiva istoriei mentalitãþilor. 
Disjuncþia conþinutã în titlu este reluatã 
în toate capitolele urmãtoare, reflectând 
întreaga arhitecturã a cãrþii: dacã primele 
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trei capitole sunt nişte 
micro-istorii urbanistice, 
sau istorii ale spaþiilor, 
celelalte capitole sunt nişte 
istorii ale oamenilor, ale 
locuitorilor acestor spaþii. 
Cartea în sine este un 
fragmentarium, constând 
în alãturarea câtorva 
studii “ştiinþifice” despre 
mahalalele bucureştene şi a 
unor eseuri despre spiritul 
periferic.

Istoricul spaþiilor 
puncteazã apariþia târgului 
Bucureştilor în secolul 
al XV-lea ca o consecinþã a creşterii 
importanþei Târgului bianual de Moşi 
(Moşii de primãvarã şi Moşii de toamnã). 
Ajutat de hãrþile şi de ilustraþiile cãrþii, 
cititorul începe sã se orienteze prin lunga 
şi inextricabila urzealã de mahalale ce 
apar continuu în Bucureşti. Provenit 
din turcã, termenul de mahala desemna 
la început orice cartier , indiferent dacã 
acesta era marginal sau central. Abia 
dupa 1830, ne spune autorul, el începe 
sa fie asociat cu periferia, conotaþia sa 
devenind una depreciativã. 

În general, puzderia de mahalale 
apãrute reflectã grupãrile profesionale 
sau sociale din oraş: Sf. Gheorghe Vechi 
pentru negustori şi meseriaşi, Mahalaua 
Bãlãceanului pentru dregãtorii domneşti 
şi pentru boieri, Mahalaua Trâmbiþaşilor 
pentru oştenii domneşti, Mahalaua 
Calicilor etc. Dupã 1600 se restrânge 
determinarea profesionalã, prin apariþia 
unor mahalale mai specializate, ca cea 
a Tãbãcarilor, a Cãrãmidarilor sau a 
Sãpunarilor.

Afluxul continuu de negustori se 
traduce prin dublarea pânã în secolul al 
XVIII-lea a suprafeþei Bucureştiului. Apar 
astfel noi mahalale, multe numite dupã 
biserici sau parohii: Enei, Amzei, Sfinþii 
Voevozi, Schitul Darvari, Popa Chiþu, 
Popa Nan etc. Comportamnetul “sedentar, 
limfatic şi autoeficient” al locuitorilor 
acestor mahalale este, dupã opinia 

autorului, o reminiscenþã 
a unei mentalitãþi rurale 
transpusã într-o lume cu 
pretenþii de urbanitate şi 
de modernitate. Savuroasã 
în acest context (şi 
nu numai) este istoria 
Mahalalei Scaune, al cãrei 
nume vine de la obiceiul 
locuitorilor sãi de a se 
aşeza în fiecare searã, dupã 
cinã, la poarta unui vecin. 
Cel “sorocit” scotea toate 
scaunele din casã în acest 
scop şi toþi vecinii erau 
invitaþi la cafea, narghilea 

şi în special la taifas. Acest model de 
sociabilitate (Ph. Aries) este unul eclectic, 
în sensul însuşirii unor habitudini “de la 
oraş” (narghileaua şi cafeaua) grefate pe o 
mentalitate “de şezãtoare”ce mai persista 
în mintea acestor proaspeþi orãşeni. Pe 
un ton amar-ironic , autorul subliniazã 
apetenþa locuitorilor din Scaune pentru 
tãifãsuialã, ca modus vivendi extins la 
scara unei naþii prin actualele “şezãtori” 
de la bloc.

Capitolul de tranziþie, care 
însumeazã atât o istorie a spaþiului cât şi 
una a oamenilor este Mahalaua Calicilor 
sau periferia de pretutindeni. “Periplul” 
Mahalalei Caliceşti este unul continuu: 
localizatã la început la sud-vestul Curþii 
Domneşti, pe Podul Calicilor, aceasta este 
permanent împinsã spre vest, culminând 
cu dislocarea sa de cãtre Constantin 
Brâncoveanu, care împarte “domeniul” 
calicesc dregãtorilor sãi. Marginalii 
acestor spaþii sunt de douã tipuri: calicii 
(estropiaþii) şi mişeii (sãracii, netrebnicii). 
Haosului asociat involunar de imaginarul 
colectiv unui astfel de teritoriu al 
marginalitãþii i se contrapune o anumitã 
ordine, demonstratã de existenþa unui 
staroste al calicilor, obligat sã þinã 
evidenþa locuitorilor mahalalei, dar şi a 
delictelor comise de aceştia.

“Periferia de pretutindeni” se difuzeazã, 
conform percepþiei ironice a autorului ca 
un þesut malign şi suprastructural asupra 
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întregului Bucureşti şi invariabil asupra 
celui contemporan, un Bucureşti în care 
“periferia a învins”.

Capitolele urmãtoare, grupate 
tot sub semnul periferiei, constituie 
şi reconstituie mai mult o istorie a 
oamenilor, vãzutã prin ochii strãinilor 
(periferia toleratã), sau evocând viaþa 
“hetairelor” (periferia defulatã), ori a 
nebunilor (periferia subteranã). Aceste 
capitole sunt subsumate perimetrului 
istoriei mentalitãþilor, atenþia cititorului 
fiind reþinutã în special de momentele 
anecdotice: spre exemplu, într-un Studiu 
asupra sinuciderilor al Dr. N. Minovici se 
aratã preeminenþa sinuciderilor în rândul 
ungurilor (48 de cazuri) urmaþi de români 
(33 de cazuri). Un alt studiu captivant al 
aceluiaşi autor cuantificã cifrele privind 
practica tatuajelor, unde locul întâi este 
deþinut de români (54 de cazuri). Tot 
în sfera anecdoticului se încadreazã şi 

compararea numãrului prostituatelor 
“cu condicuþã” şi a celor clandestine, 
purtãtoare ale unor boli venerice, acestea 
din urmã depãşindu-le întotdeauna în 
numãr pe cele “legale”…

În încheiere am sã rãmân în sfera 
povestioarelor hazlii, urmând ca fiecare 
sã decidã dacã meritã sã parcurgã traseul 
încâlcit al mahalalelor bucureştene: 
“Cartierul Veseliei din zona Ferentari 
era «o colecþie încurcatã de uliþe şi 
fundãturi, de case turtite şi bordeie 
abia vizibile»[…] Era un cartier lipsit 
de luminã pe strãzi, lipsit de apã, având 
doar un singur puþ cu ciuturã, iar «cât 
priveşte medic, dispensar, farmacie, nici 
pomenealã, toate acestea erau înlocuite 
cu cele 92 de cârciumi, la o populaþie de 
10000 de locuitori, revenind de fiecare 
cârciumã 108 locuitori»”.

Augusta Costiuc Radosav

***

Alexandru-Florin Platon, Cristina Oghinã-
Pavie, Jacques-Guy Petit (studii reunite de 
/ études réunies par…), Noi perspective 
asupra istoriei sociale în România şi 
Franþa. Nouvelles perspectives de l’histoire 
sociale en France et en Roumanie, Iaşi, 
Presa Universitãþii “Alexandru-Ioan Cuza”, 
2003, 274 p.

Un joint venture franco-român 
vine sã adauge încã un pilon podului 
peste decalaje dintre cãutarea ştiinþificã 
autohtonã şi redefinirea intelectualã 
europeanã. Produs firesc al parteneriatului 
încheiat între universitãþile din Iaşi şi 
Angers, la care s-au asociat contribuþii 
bucureştene, orãdene şi lioneze, volumul, 
de 274 de pagini, iese, de la bun început, 
din cotidianul publicistic şi în evidenþã, 
constituindu-se într-o realizare specialã 
datoritã caracterului sãu de sintezã între 
generaþii, între “venerabili” şi “noul val”. 
Structura tematicã, locul cuvenit acordat 

fiecãruia dintre autorii prezenþi în 
aceastã antologie, armonizeazã demersul 
şi canalizeazã tensiunea investigaþiei şi 
interpretãrii spre formula unei abordãri 
care pare sã-şi anunþe, încã din cuprins, 
viabilitatea, la graniþa subþire dintre 
manual şi înmãnunchiere a lucrãrilor unui 
colocviu româno-francez din noiembrie 
2001.

Mecanismul volumului este reglat, în 
bunã manierã francezã, de aranjamentul 
tripartit al materialelor. Înfãþişarea 
Contextului istoric, politic şi ideologic de 
cãtre academicienii Alexandru Zub şi 
Gheorghe Platon este continuatã de Mari 
teme. Izvoare, a cãror reliefare o asigurã 
studiile lui Jacques Guy Petit, Claude 
Isabelle Brelot, Mihai-Ştefan Ceauşu, 
Alexandru-Florin Platon şi Valérie 
Poinsotte, contribuþiile semnate de 
Jacques Maillard, Silvana Rachieru, Jean-
Luc Marais, Barbu Ştefãnescu, Cristiana 
Oghinã-Pavie, Eric Pierre, Ioan Horga 
şi Mircea Brie, Alexandru Mamina, 



248

Bogdan-Petru Maleon, Andi
Mihalache şi Cãtãlin Turliuc 
indicând Noi orientãri, în 
cadrul de interes al socio-
antropologiei istorice. Dupã 
cum reiese din fişele bio-
bibliografice care încheie 
volumul, aceastã organizare 
are şi muzicalitatea unei 
gavote a vârstei şi experienþei, 
potrivitã pentru curgerea 
lecturii şi criticii peste 
paginile volumului. Fãrã ca 
individualitatea aportului per-
sonal sã fie ameninþatã, legãtura studiu 
particular-unitate struc-turalã tinde sã 
ia prim-planul în receptarea noii apariþii 
istoriografice, facilitatã deja de linia bilingvã 
care o parcurge de la un capãt la altul.

Privite din perspectivã planã, 
articolele compun o unitate pe care 
diversitatea lor pãrea sã le o dispute, 
sã o dizloce din start, o sumã de 
posibilitãþi şi praguri care se puteau 
anihila reciproc. Ca ansamblu, este o 
formulã riscantã, de un risc calculat 
însã. Prezenþele franceze nu sunt corpuri 
strãine în masa preocupãrilor româneşti 
şi aceste studii nu sunt forme franceze 
fãrã fond românesc. Interdependenþa şi 
completarea reciprocã se repetã şi la un 
alt nivel al lucrãrii. Cifrele demografiei 
sau directivele arhivistice, integrate 
semnificaþilor lumii rurale şi plasate între 
semnele umanitãþii surselor, pot deveni 
calculatoare cu muzicã. Toate aceste 
sunt încã cãutãri ale confirmãrii, întrucât 
fiecare perspectivã a primei definiri sau 
a redefinirii conþine un dublu pariu, cu 
accquis-ul surselor, al tatonãrilor sau al 
valorificãrilor şi cu limpezimea imaginii 
din oglinda acumulãrilor dorite. 

Din punct de vedere al tronsoanelor 
cronologice pe care sunt amplasate 
studiile, volumul este o piramidã cu vârful 
în Evul Mediu şi cu baza în secolul XX, o 
piramidã cu un unghi mic la bazã. Este un 
“defect” al surselor şi al zonelor de interes, 
oprit sã se transforme într-o carenþã 

de armonizarea articolelor 
dintre Oceanul Atlantic şi 
Marea Neagrã şi de realitatea 
limitelor unei cercetãri 
generoase. Este o situaþie 
româneascã, asumatã de la 
început de cãtre autori, cea 
a absenþei “micro-istoriilor” 
care sã completeze studierea 
marilor grupuri sociale, şi 
este o stare ştiinþificã asupra 
cãreia maniera de lucru 
din componentele franceze
ale volumului gândit în 

spirit comparatist funcþioneazã ca un 
reflector. Condiþia de revelator al stadiului 
cercetãtorilor într-un domeniu extins, 
deşi parcelat pe un teritoriu vast, avutã 
de totalitatea materialelor cercetãtorilor 
francezi, relaþionatã cu axarea predomi-
nantã a studiilor istoricilor români pe zone, 
aparent strâmte, este elocventã. Atenþia 
acordatã “morþii civile” din mediul rural, 
preoþilor de sat sau privirea coborâta asupra 
unor familii musulmane dobrogene, pentru 
a ne referi doar la studiile care nu trec de 
pragul românesc al anului 1900, indicã 
însã existenþa energiei şi pasiunii, dublate 
de claritatea în rapidã formare, pentru 
analizarea furnicilor din numeroasele 
muşuroaie sociale de pe câmpul istoriografic 
“retrocedat”.

Un efort prelungit de pãstrare a 
echilibrului, între rezultatele demersului 
cantitativ, în faza incipientã a cercetãrii, 
dar şi în faza finalã, reevaluativã a ei, şi 
efectele focalizãrii pe detaliu, pe local, 
rãzbate din culegerea “ordonatã” de 
studii. Primele sunt repere evolutive, 
celelalte reprezintã forãri din care poate 
þâşni marea abordare. Sunt idei şi mesaje 
care capteazã atenþia în cel mai bun 
sens profan al ei şi în cea mai fericitã 
direcþie iniþiaticã a ei. Graniþele reuşitei 
şi ale ratãrii sunt vizibile. Acest volum 
reprezintã certitudinea încercãrii şi 
transmite anduranþa necesarã succesului.

Alexandru Simon

Alexandru-Florin Platon, 
Cristina Oghinã-Pavie, 
Jacques-Guy Petit

Noi perspective
asupra istoriei sociale
în România şi Franþa.

Presa Universitãþii Ioan Cuza  

***
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Ion Muşlea, Arhiva de Folclor a Academiei 
Române. Studii, memorii ale întemeierii, 
rapoarte de activitate, chestionare, Cluj-
Napoca, Editura Fundaþiei pentru Studii 
Europene, ed. criticã de Ion Cuceu şi 
Maria Cuceu, 2003, 388 p.

O apariþie într-adevãr binevenitã 
şi beneficã în mediul academic clujean, 
mai ales pentru cercetãtorii din domeniul 
folcloristicii. Cartea cuprinde 
trei pãrþi mari: I. Studii şi 
memorii ale întemeierii, II. 
rapoarte de activitate, III. 
Chestionarele şi circularele 
arhivei, şi o prefaþã, notã 
asupra ediþiei, o cronologie şi 
o ultimã parte cu chestionare 
nenumerotate.

Încã din capul locului 
trebuie sã recunosc cã 
m-a cucerit sinceritatea 
autorului fie cã este vorba 
de studiile sale, de memorii, 
de apelul cãtre intelectualii satelor sau 
de autobiografia sa apãrutã în acest 
volum sub titlul Din activitatea mea de 
folclorist. 

În ceea ce priveşte conþinutul 
materialelor sale, pregnante sunt: 
preocuparea constantã, chiar obsesivã 
pentru înfiinþarea unei arhive de folclor 
la Cluj dupã toate normele ştiinþifice 
din perioada respectivã – arhiva a 
fost înfiinþatã în 1930 – şi culegerea 
de material folcloric. Referindu-ne la 
primul punct, putem spune cã întreaga 
existenþã a cercetãtorului a fost marcatã 
de munca desfãşuratã pentru şi în cadrul 
Arhivei; apare la un moment dat chiar şi 
regretul de a nu se fi putut dedica mai 
mult cercetãrilor sale pe care le numeşte 
„personale”.

La cel de-al doilea punct, accentul 
este pus în mod sistematic şi insistent 
pe atragerea învãþãtorilor de la þarã 
în culegerea de material folcloric. Ion 
Muşlea considera cã aceiaşi intelectuali 
ai satelor sunt persoanele cele mai 

potrivite pentru a culege materialul 
atât de necesar arhivei. Elaboreazã şi 
un numãr de chestionare pe care le 
trimite acestora şi apoi înregistreazã 
rãspunsurile. A avut chiar şi ideea unor 
premii, pentru cele mai bune rãspunsuri, 
însã când datoritã factorilor social-
politici şi economici trebuie sã renunþe 
la acest model, aplicã, cu destul succes 
şi metoda „stipendiaþilor”, adicã a unor 
culegãtori de folclor licenþiaþi în litere – 

plãtiþi de Arhivã.
Radiografia pe care o face 

la un moment dat folcloristicii 
şi etnografiei în studiile 
Etnografia Româneascã în 
Ardeal dupã Unire şi Contribuþii 
la cunoaşterea mişcãrii 
folclorice româneþti între anii 
1925-1965 este excelentã. 
Uimirea mea este însã cã nu-i 
aminteşte nici pe D. Gusti nici 
pe vreun alt membru al şcolii 
sociologice de la Bucureşti în 
contextul în care îi aminteşte 

pe alþi cãrturari care nu erau folclorişti 
dar aveau aplecare spre lumea þãrãneascã. 
Existã totuşi douã memorii adresate lui 
D. Gusti pentru sprijin financiar. 

Rapoartele de activitate sunt foarte 
bine întocmite, scurt şi la obiect, cine 
a fost premiat pentru raspunsurile 
trimise, ce s-a lucrat, unde şi de cine s-a 
cules materialul, ce chestionare au fost 
rãspândite.

Partea a treia, una dintre cele mai 
interesante aş spune, este reprezentatã 
de cele 14 chestionare şi 5 circulare 
folosite în culegerea de material. Spun 
interesantã, dar aş putea la fel de 
bine spune actualã, pentru cã aceste 
chestionare se pot folosi cu succes şi 
astãzi în cercetarea de teren, cu toate 
cã multe din posibilele rãspunsuri au 
pierit în tot acest rãstimp în schimbãrile 
sociale care au avut loc.

În concluzie aş dori sã spun cã 
lucrarea prezentatã este valoroasã, 
spre bucuria cititorilor de etnografie – 
prima dintr-o serie a activitãþii în acest 
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domeniu în spaþiul academic clujean, şi 
care oferã atât de multe amãnunte despre 
viaþa unei instituþii de prestigiu pentru 
domeniul folcloric, dar şi despre viaþa 

unei personalitãþi clujene şi a activitãþii 
stiinþifice ale acesteia de o viaþã: Ion 
Muşlea. 

Elena Bãrbulescu

***

Maria Cuceu, Ritualul agrar al cununii 
la seceriş. Studiu etnologic, Cluj-Napoca, 
Presa Universitarã Clujeanã, 2003, 290 p. 

La şapte ani de la susþinerea sa ca 
şi tezã de doctorat, lucrarea doamnei 
Maria Cuceu vede lumina tiparului, spre 
satisfacþia noastrã, a cititorilor.

Cercetarea aceasta se înscrie 
în preocupãrile cunoscute deja ale 
autorului de studiere a 
obiceiurilor agrare româneşti. 
Sã ne reamintim în acest 
sens de lucrarea semnatã 
alãturi de Ion Cuceu, Vechi 
obiceiuri agrare româneşti 
şi publicatã în 1988. Avem 
aici un adevãrat program 
de studiere a obiceiurilor 
agrare, început cu paparuda, 
continuat cu ritualul cununii 
la secerat şi, în aşteptarea 
unei noi monografii, sperãm 
neabandonat.

În ce constã, dupã opinia noastrã, 
valoarea acestui tip de monografii şi 
în speþã al lucrãrii de faþã? În primul şi 
în primul rând ar fi de amintit bogãþia 
informaþiei utilizate, care tinde, pe 
subiectul abordat, cãtre exhaustiv. 
Muncã de identificare şi de extragere 
a informaþiei din reviste, din volume, 
din principalele arhive de folclor din 
þarã, migãloasã, repetitivã şi atât de 
mare consumatoare de timp. Practic, în 
vederea elaborãrii acestei lucrãri, autorul 
a constituit la Arhiva de Folclor din Cluj-
Napoca corpusul şi tipologia ritualului 
de cununã la seceriş care mai are doar 
douã „pete albe”: colecþia şi studiul 

monografic ale lui Traian Gherman şi 
materialul adunat în vederea editãrii 
Atlasului Etnografic al României. O 
muncã imensã şi extrem de utilã.

În al doilea rând, sistematizarea 
informaþiei permite un tip special de 
analizã etnograficã, bazatã pe o „geografie” 
a obiceiului analizat.

Lucrarea începe cu o necesarã 
incursiune în istoricul cercetãrilor privind 
ritualul cununii de seceriş, de la primele 

atestãri din secolul al XIX-lea
pânã la cele mai recente 
abordãri. În mod evident, 
vârful cercetãrilor despre 
ritualul cununii la secerat 
este atins de un reprezentant 
al Şcolii sociologice de la 
Bucureşti – Ion Ionicã – care 
în anii ’40 ai secolului trecut 
publica Dealu Mohului. Cere-
monia agrarã a cununii în Þara 
Oltului. Cercetarea de faþã se 
vrea, aşa cum mãrturiseşte 
autorul, o continuare a lucrãrii 

lui Ion Ionicã, într-un fel o aducere la zi a 
cercetãrii acestuia cu achiziþiile ultimelor 
şase decenii în materie de informaþie dar 
şi de analizã a mitologiei agrare româneşti.

Urmãtoarele capitole sunt consacrate 
structurii ritualului cununii la seceriş, în 
toate secvenþele sale esenþiale: denumirile 
şi formele obiectului ritual, alcãtuirea 
obiectului ritual, purtãtorul obiectului, 
jocul ritual pe mirişte, udatul cununii, 
cina ritualã a secerişului, precum şi 
analizei mitologiei agrare care stã la baza 
ritualului analizat. Acestea constituie 
şi substanþa lucrãrii, nucleul sãu dur. 
Urmându-le firul suntem plimbaþi prin 
mitologia spiritelor agrare, care în cazul 
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grâului sunt regãsite în practici rituale 
care nu se întâlnesc doar în spaþiul în care 
ritualul cununii la seceriş dezvoltã forma 
sa ceremonialã extinsã, ci şi în zonele 
extracarpatice unde barba lui Dumnezeu, 
barba popii sau barba pãmântului sunt 
ultimele spice din holdã ce sunt lãsate pe 
loc, netãiate. 

Remarcãm amãnunþita descriere a 
ritualului, în toate fazele sale, pe întrega 
arie în care este performat precum şi 
atenþia deosebitã acordatã raportului 
între etapele ritualului şi textele folclorice 
performate de-a lungul fiecãrei etape, 

pornind de la presupoziþia cã fiecãrei 
secvenþe rituale îi corspunde un discurs 
specific ei. De fapt, acestei din urmã 
problematici îi este consacrat ultimul 
capitol.

Lucrarea doamnei Maria Cuceu 
devine o contribuþie esenþialã la 
cunoaşterea şi interpretarea ritualului 
cununii la secerat, o lucrare care de 
acum intrã în bibliografia obligatorie a 
ritualurilor agrare româneşti.

Constantin Bãrbulescu

***

Doru Radosav, Arãtarea împãratului. 
Intrãrile imperiale în Transilvania şi Banat 
(sec.XVIII-XIX). Discurs şi reprezentare, 
Cluj-Napoca, Dacia/P.U.C., 2002, 195 p.

Cartea, propusã de profesorul Doru 
Radosav, adunã între coperþile sale, 
aproape 200 p., într-un format impus 
de carþile umaniştilor, uşor 
manevrabil, dar şi adaptat 
ritmurilor de viaþã, adeseori 
uluitoare ale societãþii contem-
porane. Astãzi, cititorul virtu-
alul este asediat de diverse 
ispite intelectuale, lectura 
nemaideþinând monopolul 
informãrii şi instruirii. Din 
aceste motive, cred, autorul şi-a 
drãmuit cuvintele. Opþiunile 
sale se regãsesc în densitatea şi 
consistenþa demersului. 

La fel, recomandarea acestei lucrãri 
beneficiazã de un potenþial capital 
acumulat de un autor, Profesorul 
Doru Radosav, dinamic, care nu o 
datã a “defrişat” spaþii de cercetare 
istoriograficã (raportul carte şi societate 
dintr-o perspectivã a istoriei culturale; 
istoria sentimentului şi a vieþii religioase; 
sau alte contribuþii subsumate istoriei 
imediate, istoriei orale). Pentru autor o 

nouã lucrare, pentru noi o altã provocare. 
Am spus o nouã lucrare şi nu înca o 
lucrare, nu din raþiuni stilistice sau din 
complezentã, ci pentru a sublinia, o datã 
în plus, caracterul exemplar al fiecãrei 
contribuþii în parte. Intr-o istoriografie 
în care din punct de vedere tematic 
istoricii probeazã cel mai adesea un 
exerciþiu sintagmatic, baricadându-se în 

anumite problematici, autorul 
de faþã se detaşeazã printr-o 
obsedantã cãutare şi deschidere 
spre alte subiecte de cercetare. 
Dar, mai mult decât avantajele 
acestea formale, de suprafaþã, 
cartea vã poate incita şi din alte 
considerente.

Lucrarea, pe care am 
ocazia sã o prezint, se 
circumscrie istoriei politice 
ancoratã demersului analitic 
şi interpretativ propus de 

“Annales” şi Şcoala Nouã, în spaþiul 
francez, sau de antropologia culturalã, 
pentru spaþiul de dincolo de Atlantic, 
interesatã de istoria puterii şi a sãrbãtorii 
politice. 

Mesajul autorului este evident 
chiar din titlul volumului, Arãtarea 
împãratului. Din punctul de vedere al 
suveranului este un act care genereazã 
şi întreþine mitologia regalitãþii şi oferã 
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o pedagogie politicã, în timp ce din 
perspectiva comunitãþilor româneşti din 
Transilvania şi Banat are loc o etalare 
simbolicã reperatã dinspre o ierarhie 
socialã. Cu alte cuvinte, autorul observã cã 
împãratul îşi pãstreazã aura miticã numai 
în acþiune, prin gestionarea arãtãrii sale. 
Ca urmare, arãtarea împãratului implicã 
“vizibilitatea fizicã”, dar şi virtualã de 
“arãtare a drumului”, de “indicaþie”, de 
personificare în acel “monstrator”, a celui 
care aratã, care indicã oamenilor “calea 
vieþii” în sensul modelului christic. 
Eforturile autorului de a resuscita intrãrile 
imperiale în provinciile menþionate, s-au 
cantonat în douã registre: printr-o analizã 
complexã a discursului (ca discurs 
oficial, al supuşilor, al istoriografiei) şi a 
reprezentãrilor (ca spaþiu, timp, cortegiu 
şi alai, corp social).

Intr-o primã ipostazã, cea a 
discursului, autorul marcheazã para-
metrii cadrului mental care genereazã, 
dar şi disemineazã mesajul acestuia 
(reconquista – venirea împãrãþiei creştine, 
dinasticismul, paternalismul, autori-
tarismul). Acestui cadru îi corespund 
trei direcþii de manifestare a discursului: 
oficial sau aulic, „ce alimenteazã şi 
construieşte imaginea împãratului”, altul 
imaginar, un discurs emis de comunitate 
spre împãrat, şi o a treia secvenþã, 
discursul ideologizant detectat „la nivelul 
literaturii istoriografice, memorialistice, a 
izvoarelor narative”.

Cel de-al doilea registru, intrãrile 
imperiale ca reprezentare, asociazã 
analiza scenografiei oficiale cu „infuziile 
popularului”. Este o analizã a sãrbãtorii 
politice care dã naştere unor „tablouri 
alegorice ce recompun un univers 
mitologic şi legendar”. Avem de-a face cu 
o „ieşire din realitate”, din diurn în feerie 
şi din cotidian într-o lume simbolicã. In 
cele din urmã, asistãm la o ficþionalizare 
toponimicã, istoricã şi mitologicã.

Din punct de vedere cronologic, 
volumul, în timp real, istoric se înscrie în 

limitele secolelor XVIII şi XIX, mai precis 
de la vizitele lui Iosif al II-lea la aceea a 
lui Carol al IV-lea, socotitã ca „o cãlãtorie 
finalã, direcþionatã dinspre istorie spre 
mitologie”. Circumscriindu-se unui 
„ev mediu lung”, cartea nu este decât o 
cãlãtorie inversã dinspre mitologie spre 
istorie. Ea beneficiazã de o structurã 
coerentã, logicã, este o carte care se 
construieşte într-un orizont tematic, 
analiza şi interpretarea izvoarelor şi 
istoriografiei remarcând un intelectual şi 
un istoric matur.

Recapitulând. De ce sã citiþi aceastã 
carte? Odatã, pentru cã o parcurgeþi dintr-o 
suflare, repede, şi vã rãmâne timp şi de 
concert, teatru sau cinematograf. Pe de 
altã parte, cartea reprezintã o provocare. 
Volumul introduce în istoriografia 
româneascã o analizã şi o interpretare 
a unui eveniment istoric, intrarea 
împãratului în Transilvania şi Banat, pe 
douã fronturi: ca discurs, operând cu 
un instrumentar de analizã semanticã 
şi semioticã, şi ca reprezentare, apelând 
la metodele antropologiei istorice şi 
antropologiei interpretative. Este o 
carte despre putere, o putere care se 
autogenereazã la nivel simbolic, dar care 
semnificã şi ierarhizeazã corpul social 
asupra cãruia îşi stabilizeazã impactul. 
Nu în ultimul rând, cartea, prin subiectul 
tratat, rãspunde unei acute sensibilitãþi 
din societatea româneascã. Numai nu 
cu mult timp în urmã, am „trãit pe viu” 
vizita preşedintelui SUA la Bucureşti. 
Peste timp, un alt context, alte personaje, 
aceeaşi piesã. Istoria îşi are constantele 
sale şi totuşi viaþa este inepuizabilã. In 
cazul cãrþii de faþã se dovedeşte prezenþa 
unui istoric angajat, care rezoneazã 
la tensiunile cetaþii, un istoric semen 
al nostru. Citiþi aceastã carte şi veþi 
gãsi într-o analizã densã semnificaþiile 
întâlnirii dintre suveranii vienezi şi 
românii ardeleni şi bãnãþeni. 

Ionuþ Costea

***
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Dan Horia Mazilu, Voievodul dincolo de 
sala tronului. Scene din viaþa privatã, Iaşi, 
Polirom, 2003, 624 p.

Cartea de faþã, aparþine profesorului 
universitar Dan Horia Mazilu. Deşi titlu 
suscitã interesul la prima vedere, un 
aspect şi mai important este 
faptul cã autorul acestui 
volum nu este istoric de 
profesie. Domnia sa este 
profesor universitar, decanul 
Facultãþii de Litere din cadrul 
Universitãþii din Bucureşti 
şi membru al Uniunii 
Scriitorilor. Are o serie de 
lucrãri în domeniul în care 
este specializat: „Cronicari 
munteni”, „Recitind literatura
românã veche”, pentru 
aceasta din urmã a primit şi 
premiul Academiei Române. 
Alãturi de acestea, autorul a mai publicat 
o seamã de altele, care nu se încadreazã 
neapãrat în sfera specializãrii sale: „Noi 
despre ceilalþi. Fals tratat de imagologie”, 
şi „O istorie a blestemului”.

Înainte de a începe lecturarea 
volumului de faþã, pe lângã scopul 
informaþional şi plãcerea de a descoperi 
o altã laturã existenþialã a voievodului, 
mi-am propus sã urmãresc în subsidiar 
douã obiective: 1. primul dintre ele, 
þinând cont cã autorul face parte din alt 
domeniu decât cel istoric am urmãrit 
dacã în lucrarea de faþã aplicã metodele 
cercetãrii istorice, cum se raporteazã 
la ele şi cât de mult le foloseşte. 2. în al 
doilea rând am vrut sã aflu domeniul în 
care putem include aceastã carte: istorie, 
mentalitãþi colective, imaginar social, 
antropologie, sociologie sau etnologie.

Volumul începe cu o „Prefaþã” sau 
„Cuvânt înainte” în care autorul propune 
o categorizare a lucrãrii şi sursele pe care 
le foloseşte, „textele literare vechi”. El 
se disociazã de ideea cã lucrarea este de 
„istorie a vieþii private” - ceea ce ar intra 
în domeniul de activitate al istoricului - ci 

reprezintã „o culegere de scene din viaþa 
privatã”, bazatã pe textele vechi.

Acest volum foarte consistent, are 
622 de pagini, este structurat pe şase 
pãrþi care la rândul lor cuprind mai multe 
capitole şi subcapitole.

În partea întâi, intitulatã „Lungul 
drum cãtre palat” ni se prezintã modelul 

de locuinþã a domnitorului, 
evoluþia şi influenþele din 
exterior în realizarea acestora. 
Descriind amãnunþit aceste 
locuinþe ca un adevãrat istoric 
de artã - desigur cã autorul 
se bazeazã foarte mult pe 
literatura de specialitate 
existentã în domeniu -, 
el evidenþiazã tipurile de 
locuinþã, pornind de la 
reşedinþa sau palatul voievodal 
cu toate împrejurimile sale, la 
locuinþele temporale, cum ar 
fi mãnãstirile cu toate funcþiile 

lor: de locuire, religioase şi defensive. 
Autorul prezintã o evoluþie cronologicã 
a arhitecturii construcþiilor medievale; 
astfel de la simple locuinþe domneşti 
din sec. XIV în care lemnul juca un rol 
important, se face trecerea treptat şi cu 
influenþe din exterior la fastuasele palate 
şi curþi domneşti din sec. XVII-XVIII, cu 
amenajãri şi componente noi: grãdini 
frumos aranjate, foişorul sau chioşcul, 
heleşteul, etc. Referindu-se la locuinþa 
propriu-zisã a voievodului Dan Horia 
Mazilu evidenþiazã în câteva cuvinte 
aspectul şi rolul acestora: „închise 
orgolios în incintele lor încãrcate de 
semnificaþii şi simboluri, incinte uneori 
fortificate şi adãugându-şi astfel şi alte 
înþelesuri ale puterii publice şi private, 
palatele domneşti erau concomitent, 
spaþii destinate actului oficial al cârmuirii, 
reprezentãrii, locuirii, ospitalitãþii şi 
sociabilitãþii şi, mai rar şi cu deosebire în 
vremurile vechi, operaþiilor defensive”.

A doua parte a acestui volum, este 
intitulatã „ Casa”, dar autorul nu se referã 
la termenul casã ca şi locuinþã, ci cu 
sensul de dinastie, preluând în acest sens 

Dan Horia Mazilu

Voievodul dincolo
de sala tronului.

Scene din viaþa privatã 

Ed. Polirom
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definiþia din Dicþionarul Explicativ al 
Limbii Române: „familia ai cãrui membrii 
se succed la cârma unui stat; şirul de 
suverani care alcãtuiesc o astfel de familie 
fiind o casã domnitoare”. O altã conotaþie 
datã cuvântului „casã” se referã la familia 
domneascã, într-un sens mai larg ce 
include rudele mai apropiate şi prietenii 
sau slujitorii cei mai devotaþi, de altfel 
profesorul Mazilu afirmã: „solidaritatea şi 
fidelitatea erau regulile fundamentale ale 
funcþionãrii casei”.

Pentru a evidenþia supremaþia 
unei case domneşti, autorul ne prezintã 
ascensiunea şi relaþiile de rudenie ale 
Cantacuzinilor, care au jucat un rol foarte 
important în viaþa politicã a secolelor 
respective. 

Partea a treia „Curtea (În spaþiul 
ei particular)” este foarte bogatã în ce 
priveşte expunerile şi domeniile ce 
þin de „privatul” voievodului. Desigur 
cã cercetarea autorului nu se axeazã 
numai pe persoana voievodului, ci 
aceasta este inclusã într-un context mai 
larg din care ea se evidenþiazã în mod 
deosebit, în bine sau rãu. Pornind de la 
anturajul domnitorului, funcþionarii 
curþii, formaþia lor intelectualã, autorul 
realizezã un tablou excepþional în ce 
priveşte vestimentþia voievodului şi a 
curþii, alimentaþia - domeniu în care 
românii stãteau destul de bine potrivit 
cãlãtorilor strãini. O altã problemã tratatã 
este loisirul domnitorului, care era destul 
vast şi varia în funcþie de anotimp şi 
timpul liber: citirea de cãrþi, plimbãri, 
mersul la culesul viei, diferite jocuri, 
vânãtaorea, etc.

În partea a patra, intitulatã „În 
umbra tronului” Dan Horia Mazilu 
trateazã douã problematici: ascensiunea 
la domnie şi moartea voievozilor. 
Ascensiunea la domnie este diferitã de 
la voievod la voievod şi este tratatã ca 
atare. Pentru început autorul ne prezintã 
un astfel de domn, un domn care nu 
duce numai rãzboaie, ci unul luminat 
care luptã pentru binele obştesc, cu 
virtuþi alese ce contribuie la dezvoltarea 

culturii şi la luminarea supuşilor sãi. În 
continuare suntem introduşi în perioada 
premergãtoare preluãrii domniei unde îl 
gãsim pe viitorul voievod îmbrãcând haina 
cãlugãriei, Vlad al III-lea Calugãrul, sau 
fãcând negoþ, Constantin Brâncoveanu, 
care vindea vin în Transilvania, chiar şi 
dupã ce a preluat domnia. 

Pãtrunzând în sfera politicului, ne 
sunt prezentate luptele pentru scaunul 
voievodal, lupte ce se terminã cu 
asasinate politice, pribegii în urma cãrora 
domnitori ca Gheorghe Ştefan sau Petru 
Şchiopul şi-au gãsit sfârşitul departe de 
þarã. Descriindu-ne moartea voievodului, 
autorul ne introduce în sfera mentalitãþilor 
colective, a sensibilitãþii şi atitudinii în 
faþa morþii, atitudine ce se manifestã prin 
frica de ce se va întâmpla dupã moarte. 
Se disting trei moduri de a muri în cazul 
voievozilor români: 1. moartea „bunã” 
sau de bãtrâneþe: Dabija Vodã; 2. moartea 
cauzatã de boalã: Neagoe Basarab care 
a murit de tuberculozã; 3. moartea 
cumplitã: Alexandru Lãpuşneanu care a 
fost ucis.

A cincea parte a acestei cãrþi, 
intitulatã sugestiv „Familia” trateazã 
probleme ce þin de intimitatea 
voievodului, scoþând în evidenþã momente 
plãcute sau mai puþin plãcute. Dupã ce 
lecturãm paginile referitoare cãsãtoria 
voievodului ne dãm uşor seama de sensul 
stategiilor matrimoniale, de faptul cã ele 
reprezentau: „platforme pentru ambiþii 
secrete sau declarate, câştigarea unor 
aliaþi interni sau externi, fortificarea şi 
consolidarea puterii dobândite, etc”. 
Doamnele nu aveau un rol prea mare în 
viaþa politicã, doar câteva dintre ele şi-
au asumat un rol mai activ în momentele 
când soþul era plecat sau decedat. 

În ultima parte: „Credinþa – o 
marcã obligatorie pentru imaginea 
voievodului” ne este prezentatã o altã 
laturã a voievodului, la unii dintre ei de o 
sensibilitate foarte mare, mai ales cã una 
dintre condiþiile importante ca acesta sã 
fie pe placul poporului era apartenenþa 
la credinþa ortodoxã şi un comportament 
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care sã corespundã normelor Bisericii. Pe 
lângã voievozii „iubitori de Dumnezeu” 
sau „binecredincioşi”, aşa cum îi numesc 
cronicarii pe cei care construiau biserici, 
tipãreau cãrþi religioase, se spovedeau 
regulat, etc., au existat şi voievozi care 
sau abãtut de la dreapta credinþã, fiind 
urâþi de popor. Este cazul lui Despot Vodã, 
adept al luteranismului sau Iliaş Rareş, 
cel care s-a „turcit”.

Acestea sunt pe scurt cele şase 
pãrþi ale volumului lui D. H. Mazilu 
care constituie o lecturã foarte plãcutã 
şi interesantã. Pentru a rãspunde celor 
douã obiective pe care mi le-am propus 
la început, vreau sã menþionez cã prin 
stabilirea unor obiective bine fixate 
autorul a reuşit ceea ce şi-a propus la 
începutul volumului. 

Gheorghe Negustor

***

Jan Bremmer, Herman Roodenburg 
(editatã de...), O istorie culturalã a 
gesturilor. Din antichitate şi pânã în 
zilele noastre, cu o introducere de Sir 
Keith Thomas, traducere de dr. Tatiana 
Avacum, Bucureşti, Polimark, 2000, 236 
p. + 31 de ilustraþii.

Atunci când vorbim 
despre gesturi, majoritatea 
specialiştilor se gândesc 
imediat la teoria lui Mauss 
despre tehnicile corpului, 
la diferenþele culturale şi 
sociale care marcheazã 
gesturile obişnuite, comune. 
Încercând o abordare 
pluridisciplinarã a temei, la 
Utrecht, în 1989, a avut loc 
o conferinþã internaþionalã, 
consacratã istoriei gesturilor, 
care a reunit specialişti în 
antropologie istoricã, istoria 
artei, folcloristicã, antropologie socialã, 
filologie, majoritatea nume prestigioase 
în aria lor de cercetare. Comunicãrile 
prezentate atunci au fost incluse în 
volumul de faþã, oferind o imagine nouã, 
ineditã, asupra unui subiect pasionant, 
dar nu mai puþin dificil de abordat.

Precedate de o prefaþã semnatã de 
Keith Thomas, cele nouã studii încearcã 
sã restituie, de o manierã relativã 
desigur, o dimensiune mai puþin luatã 

în seamã, cea a semnificaþiei gesturilor 
în societãþile antice, medievale, moderne 
şi contemporane, mulþi dintre autori 
recunoscând cã subiectul i-a interesat 
doar parþial sau tangenþial, ceea ce nu 
diminueazã însã cu nimic validitatea 
analizelor. 

Cititorul are posibilitatea de a 
pãtrunde într-un univers fascinant şi 

a înþelege rolul cultural 
al limbajului corpului în 
autodefinirea unor indivizi 
sau elite. Fenomenul este 
vizibil încã din Antichitate şi 
el evidenþiazã, paradoxal, un 
interes constant în fasonarea 
unor noi etici ale privirii 
şi ale mişcãrii individuale 
care caracterizeazã modele 
culturale bazate pe gesturi. 
Prin urmare corpul poate 
fi un document istoric şi 
meritã sã reþinã atenþia 
specialiştilor, dupã cum 

reclamã Keith Hitchins, în introducerea 
volumului. 

Procesul este unul evolutiv şi specific, 
de la greci care manifestau interes pentru 
atitudinea specificã eroului, omului 
civilizat al cetãþii, diferit de barbarul 
care gesticuleazã, pânã la retorul roman, 
specialist nu numai al artei discursului, 
dar şi al gestului elocvent, de la omul 
Evului Mediu, care redescoperã într-o 
opticã creştinã semnificaþia gesturilor, 

Jan Bremmer
Herman Roodenburg

O istorie culturalã
a gesturilor.

Din antichitate şi 
pânã în zilele noastre

Polimark
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pânã la modalitãþile de construire a 
unei identitãþi specifice în portretistica 
flamandã şi olandezã, de la rolul gestului 
în funcþionarea unor coduri aristocratice 
şi în construirea unor stereotipuri 
naþionale pânã la importanþa lor în 
definirea unor sociabilitãþi masculine 
contemporane. Sunt doar câteva dintre 
pistele pe care şi le asumã cercetãtorii 
prezenþi, în încercarea de a introduce în 
discuþie un subiect care preocupa mai 
curând pe antropologi şi de a-i evidenþia 
meritele şi pentru alte discipline. 

Sã remarcãm cã majoritatea autorilor 
sunt foarte atenþi în precizarea surselor şi 
a ipotezelor de la care pleacã în analizele 
lor. Pentru perioada anticã observãm 
o concentrare asupra textelor clasice, 
literare, istorice şi mai puþin pe cele 
figurative care ar fi meritat o atenþie mai 
mare. Atât contribuþia lui Jan Bremmer 
(Mersul, statul jos şi în picioare în cultura 
Greciei antice), cât şi cea a lui Fritz Graf 
(Gesturi convenþionale: gesturile actorilor 
şi ale oratorilor romani) ne aratã societãþi 
antice, atente la gesturile membrilor sãi, ca 
elemente care contribuie la configurarea 
unei identitãþi specifice. Mersul demn, 
fãrã grabã şi postura verticalã, controlul 
membrelor corpului şi a mimicii sunt 
elemente care definesc nu numai pe 
membrii categoriilor superioare greceşti 
sau romane dar care instituie diferenþe 
în raport cu lumea femeilor şi a copiilor, 
cu sclavii sau popoarele barbare. Nu 
putem vorbi decât de o evoluþie, atât în 
cazul grecesc unde Jan Bremmer aratã 
distanþa dintre societatea arhaicã greacã 
şi cea din perioada clasicã, fãrã a nega 
faptul cã multe dintre normele bazate 
pe limbajul gesturilor vor fi preluate şi 
redifuzate de Ambrozie pentru perioada 
creştinismului medieval şi de Erasmus 
pentru modernitatea timpurie, cât şi în 
cazul roman unde retorica romanã ajunge 
la un rafinament al comportamentului 
corporal, bazat pe o gramaticã destul de 
precisã a gesturilor. Aceastã artã a gestului 
şi cuvântului elocvent se bazeazã pe o 
atentã delimitare între gestul corect şi 

gesticulatio, distincþie pe care o întâlnim 
şi în Evul Mediu, unde, dupã cum aratã 
Jean-Claude Schmitt, Quintillian era 
bine cunoscut. Ceea ce nu a însemnat 
doar o simplã preluare, întrucât Evul 
Mediu îşi va avea proprii teoreticieni ai 
gesturilor. O societate ierarhizatã cum era 
cea medievalã, în care fiecare categorie 
socialã era deopotrivã o „comunitate 
gestualã”, aloca o atenþie aparte acestor 
elemente, fie codificate în ritualuri 
speciale (încoronãri regale, cãsãtorii, 
turniruri, liturghii), fie obişnuite, ca 
semnul crucii înaintea intrãrii într-un 
spaþiu sacru, a începerii unei activitãþi, în 
faþa unei situaþii periculoase. Încercând 
sã înþeleagã ce însemna a face un gest 
în Evul Mediu (Motivaþia gesturilor în 
Occident: secolele III-XIII), Jean-Claude 
Schmitt ajunge la concluzia cã valoarea 
şi semnificaþiile gesturilor medievale 
pot fi înþelese în legãturã cu trei noþiuni: 
expresivitate (ca expresie a „mişcãrilor 
sufleteşti”), comunicare (care evolua 
în alte spaþii simbolice şi în strânsã 
legãturã cu noile semnificaþii creştine 
ale cuvântului) şi eficacitate (practicã şi 
simbolicã). Deşi prelua din antichitatea 
pãgânã o serie de concepþii despre gest, 
Evul Mediu occidental le-a adaptat 
viziunii creştine. Dacã Sf. Augustin a jucat 
un rol important în definirea creştinã a 
gesturilor şi a semnificaþiilor sale, Hugh 
de Saint-Victor a oferit cea mai temeinicã 
teorie a gesturilor, chiar dacã tratatul sãu, 
Institutio novitiorum viza în mod special 
spaþiul monahal. Concepþia medievalã 
despre corp se schimbã în acord cu o 
serie de transformãri socio-culturale. 
Dubla reprezentare de teren al pãcatului 
şi mijloc de dobândire a mântuirii se 
îmbogãþeşte cu noi semnificaþii, centrate 
pe ideea de educaþie şi autodefinire a 
elitelor, de manifestare a credinþei sau de 
exprimare a unor ideologii. 

Importanþa codurilor culturale şi 
funcþionarea unor stereotipuri naþionale 
legate de normele bazate pe gest sunt 
relevante în studiile urmãtoare. Astfel, 
Peter Burke (Limbajul gesturilor în Italia 
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modernã timpurie) analizând o serie de 
manuale de bunã purtare care circulau în 
Europa occidentalã a secolelor XVI-XVII 
ajunge sã confirme ipoteza lui Norbert 
Elias privind „procesul de civilizare” care 
se manifestã în aceastã perioadã, constând 
într-un interes sporit pentru corp şi 
autocontrolul acestuia, în situaþii care 
þin de sfera publicã. Studiul istoricului 
britanic aratã şi cum anumite reprezentãri 
despre gesturi care funcþionau în 
societatea italianã premodernã au 
determinat percepþia spaniolilor sau de 
ce nordicii, mai marcaþi de Reformã şi, 
implicit, de o rigoare sporitã a gesturilor, îi 
taxeazã de expansivi pe sudici. În general, 
autorii se feresc sã vorbeascã de opoziþii, 
de genul gesturi naturale şi artificiale, 
primele aparþinând culturii populare, 
celelelate celei a elitelor, chiar dacã Robert 
Muchembled (Ordonarea gesturilor: o 
istorie socialã a sensibilitãþilor sub vechiul 
Regim din Franþa) crede în existenþa 
unui anumit proces de „bipolarizare 
culturalã” care s-ar petrece în secolele 
XVI-XVIII, printr-o delimitare a elitelor 
mai ataşate prin educaþie şi culturã de un 
anumit dresaj al corpului de categoriile 
populare, faþã de ale cãror moravuri încep 
sã se manifeste peiorativ, ca reflecþie 
a unei anumite distanþe culturale care 
este în plinã consolidare. Acest proces 
este evident şi în pictura perioadei, 
Muchembled întrebându-se nu fãrã temei 
de ce pictura flamandã manifestã un 
interes aparte faþã de ilustrarea a tot ceea 
ce constituie antipodul bunelor maniere 
ale epocii, ilustrând aceastã opoziþie între 
naturã şi culturã care se reflectã şi în 
teatrul perioadei. 

Împingând la maxim semnificaþia 
gesturilor în exprimarea raportului 
ierarhie/egalitate, Joneath Spicer se 
apleacã asupra rolului cotului în 
desemnarea unei poziþii agresive, 
mãreþe, tipic masculine, ilustrate în 
pictura renascentistã germanã, italianã şi 
olandezã de reprezentãri ale unor militari 
sau membri ai elitelor politice (Cotul în 
perioada Renaşterii). O analizã a unor 

gesturi speciale, pornind de la studiul 
imaginii figurative şi a manualelor 
de civilitate, întreprinde şi Herman 
Roodenburg (O „mânã prieteneascã”: 
strângerea de mânã şi alte gesturi în 
Republica olandezã). Constatând în 
secolul al XVI-lea o rafinare a manierelor 
olandezilor, autorul o pune atât pe sema 
circulaþiei manualelor de civilitate 
franceze, italiene, cât mai ales pe sporirea 
interesului faþã de educaþie şi noile forme 
de sociabilitate (dansul, partidele de 
cãlãrie sau de vânãtoare) sau a dezvoltarea 
diplomaþiei şi a regulilor aferente. 
Dezvoltarea bunelor maniere se reflectã în 
manifestarea respectului faþã de superiori, 
în salut sau în exprimarea sentimentelor 
faþã de apropiaþi. Alegându-şi o serie 
de exemple din portretistica olandezã, 
autorul reconstituie semnificaþia unor 
gesturi precum strângerea de mânã 
care a devenit de la un simplu act cu 
valoare juridicã un excelent indicator 
al democratizãrii relaþiilor sociale. O 
ritualizare deosebitã a gesturilor constatã 
şi Maria Bogucka în cazul societãþii 
poloneze premoderne (Gesturi, ritualuri 
şi ordine socialã în Polonia secolelor XVI-
XVIII). Primirea oaspeþilor, despãrþirea 
de aceştia, luarea unei mese, exprimarea 
recunoştiinþei presupun o serie de gesturi 
precise. Ceea ce autoarea evidenþiazã în 
mod special este un anumitã barochizare 
a limbajului gesturilor, prin tolerarea unor 
comportamente mai expansive, formele 
de sãrut şi îmbrãþişare fiind exemplele 
cele mai bune. Inclusiv gesturile publice 
sunt supuse acestui proces din secolul 
al XVII-lea, o mãrturie mai degrabã a 
încercãrii pãstrãrii unei poziþii simbolice 
a unor categorii sociale elitare, decât a 
menþinerii unei coeziuni sociale. 

Sãrutul face şi obiectul textului 
semnat de Willem Fritjof (Sãrutul sacru şi 
profan: reflecþiii asupra unei confruntãri 
interculturale). Acesta pleacã de la 
observarea antropologicã a pelerinajului la 
bazilica Sf. Petru, în particular a ritualului 
sãrutãrii picioarelor statuii apostolului, 
pentru a descoperi valenþele sãrutului 
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sacru, ca exprimare a pietãþii personale sau 
ca urmare a unui comportament standard. 
Analiza este continuatã de încercarea 
de a reda contextul istorico-cultural al 
sãrutului profan, public sau privat. În 
fine, Henk Driessen (Masculinitatea în 
gesturi: trupul şi sociabilitatea în mediul 
rural din Andaluzia) îşi propune o 
incursiune în sfera sociabilitãþii masculine 
andaluziene contemporane, urmãrind 
gesturile emblematice de care se servesc 
spaniolii în baruri pentru a-şi etala 
propria masculinitate bazatã pe gesturi 
agesive, chiar cu conotaþie sexualã. Aceste 
reprezentãri fondate pe ideea de putere se 
întâlnesc atât în saluturi, cât şi în insulte, 
gesticulaþia spaniolã, crede autorul, 
având mai degrabã rolul de a consolida 
camaraderia masculinã şi ideea propriei 
superioritãþi. 

Gestul care transmite, separã, 
fundamenteazã, ordoneazã, care 
consolideazã ierarhii, poziþii, privilegii, 
norme, principii în raport cu care se 
definesc membrii unei societãþi sau 
comunitãþi este astfel principalul obiect 
de studiu, asumat cu pasiune şi interes de 
toþi cei reuniþi în acest volum care sperã 
ca modestele lor contribuþii sã traseze noi 
direcþii şi sã ridice probleme pertinente 
în abordãrile viitoare. O bibliografie 
selectivã, utilã însã celor interesaþi de 
temã şi un indice de nume contribuie 
la transformarea acestui volum într-o 
reuşitã introducere într-o problematicã 
care se bucurã în ultima vreme de un 
deosebit interes.

Nicu Mihai

***

Louis Roman, Radu Ştefan Vergatti, 
Studii de demografie istoricã româneascã, 
Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 2002, 
282 p.

Aceastã lucrare în ansamblul sãu, 
valorificã cercetãri ample de demografie 
istoricã, surprinse pe 
parcursul unei lungi perioade 
de timp (sec. XIII-XIX), 
investigaþii de profunzime 
dobândite de-a lungul unei 
vieþi dedicate subiectului, 
de distinsul specialist Louis 
Roman, autorul primelor 5 
studii consacrate fenomenului 
migraþiei interne în Þãrile 
Române, la care se adaugã 
colaborarea pertinentã a lui 
Radu Ştefan Vergatti care 
întregeşte studiile lucrãrii.

Louis Roman, doctor 
în istorie şi cercetãtor, s-a afirmat prin 
elaborarea unor cuprinzãtoare studii 
privind populaþia şi localitãþile din 

Þãrile Române, precum şi prin analizarea 
mişcãrii fireşti a populaþiei în procesul 
dezvoltãrii habitatelor, al ansamblului 
social în arealul de la sud-est şi nord de 
Carpaþi, contribuind astfel la aprofundarea 
cercetãrilor demo-istorice şi la clasificarea 
anumitor fenomene neexplicate în mod 
suficient în alte lucrãri şi neargumentate 

îndeajuns. Louis Roman 
începuse sã dea viaþã unui 
proiect consacrat Populaþiei 
României, în ansamblul ei, 
din care a reuşit sã încheie în 
1994, doar primul volum, din 
cele 3 plãnuite.

Laureat al premiului 
Ministerului Învãþãmântului 
în 1967, el a dobândit ulterior 
calitatea de membru a 
numeroase societãþi ştiinþifice 
naþionale şi internaþionale.

Meritele celor doi 
distinşi cercetãtori sunt 

recunoscute pe plan internaþional 
şi cuprinse în revista „Annales de 
démographie historique” – Paris.

Louis Roman
Radu Ştefan Vergatti

Studii de demografie 
istoricã româneascã

Editura
Enciclopedicã
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În vederea conturãrii unui tablou 
general al imigrãrilor, emigrãrilor, 
migraþiilor, trebuie analizat contextul 
general dramatic în care s-au aflat Þãrile 
Române, confruntate cu calamitãþi 
naturale, rãzboaie, jafuri militare, sau 
presiuni fiscale apãsãtoare şi insuportabile 
care au determinat pãrãsirea - de cele mai 
multe ori temporarã – a vetrei de locuire.

Cercetãrile evidenþiazã pentru Þãrile 
Române un proces demografic similar, 
desfãşurat într-o lungã perioadã de timp, 
respectiv, o locuire mai intensã şi mai 
densã a românilor în zonele subcarpatice, 
depresiunile intra şi pericarpatice, precum 
şi a zonelor şi regiunilor împãdurite, 
capabile a oferi adãpost contra invaziilor 
strãine şi sã ofere resurse necesare 
traiului, treptat însã constatându-se o 
migraþie dinspre þinuturile subcarpatice 
spre câmpie în scopul stabilirii în oraşe şi 
târguri şi pe moşii interesate în mai ampla 
dezvoltare a economiei.

În Moldova şi Þara Româneascã, 
cetatea de scaun de sub munte a trecut 
spre câmpie (Moldova – de la Baia Mare, 
la Suceava, apoi la Iaşi; Þara Româneascã 
– de la Câmpulung şi Curtea de Argeş, 
Târgovişte, Bucureşti), fapt determinat 
de conjuncturi complexe - evoluþia 
curentelor economice şi traseelor 
comerciale, intereselor politice şi militare.

Mobilitatea spaþialã evidenþiatã în 
Þãrile Române a avut drept consecinþã 
valorizarea marilor potenþe agrare ale 
teritoriilor de joasã altitudine, fiind 
totodatã integratã într-un proces mai 
amplu de reconstrucþie şi repopulare 
desfãşurat la nivelul mai multor regiuni 
europene: Anglia, Normandia, Anjou, 
nordul Peninsulei Iberice.

Secolele XI-XIII au primit denumirea 
de „âge des grands défrichements / 
age of great clearnigs”, cu referire la 
Franþa, Anglia, Germania, cãci acum 
se intensificã migraþia þãrãneascã spre 
noi pãmânturi cultivabile, au loc ample 
despãduriri şi se constituie noi aşezãri. 
Acelaşi proces demografic cuprinde 
şi provinciile româneşti, însã în ciuda 

duratei seculare a fluxurilor migratorii 
medievale şi moderne, totuşi la 1930, 
regiunile cele mai populate din România 
se gãseau la contactul dintre deal şi şes, în 
depresiunile montane, în luncile râurilor.

Acþiunea dificilã pentru valorificarea 
fondului funciar a reprezentat un proces 
îndelungat şi un efort uman multisecular: 
ridicãri de sate, cultivãri de livezi, 
defrişãri, secarea şi utilizarea mlaştinilor, 
îngrijirea turmelor şi pescãriilor. Acestea 
s-au datorat migraþiei interne în fiecare 
provincie, transmigraþia transilvanã la est 
şi sud de Carpaþi şi în Crişana şi stabilirea 
pe spaþiul românesc a unor colectivitãþi 
– aport cantitativ (bulgari aşezaþi în Þara 
Româneascã (1770-1830), şvabi şi sârbi în 
Banat, unguri şi slovaci în Crişana, ruteni 
în Moldova – (XV-XVI).

În cazul Transilvaniei, Louis Roman 
recurge la abordarea demo-istoricã, 
amintind teoria Sulzer-Roesler, care dorea 
acreditarea ideii „imigrãrii” tot mai masive 
a populaþiei din Peninsula Balcanicã 
la nord de Dunãre şi pãtrunderea sa în 
interiorul arcului carpatic cu începere 
de la sfârşitul secolului XII. Pentru a 
dovedi eroarea aserþiunii, existã dovezi 
arheologice, lingvistice, etnologice ce 
atestã continuitatea dacicã şi daco-romanã 
(documentele secolului XII-XIV aratã 
peste tot în Transilvania, Banat, Crişana, 
Maramureş o strãveche locuire sedentarã 
a unui popor posesor de pãmânturi şi 
organizat pe baza propriilor tradiþii – ius 
valahicum – condus de cnezii şi voievozii 
sãi).

Louis Roman nu-şi propune sã 
combatã aceastã teorie ci o prezintã drept 
un precedent pentru o altã teorie la care 
aduce argumente contrare conþinutului 
sãu, respectiv teoria emisã în anii 1896-
1900 - de cãtre Ignácz Acsády - Benedek 
Jancsó conform cãreia „imigraþia 
continuã” a românilor din Principatele 
extracarpatice în Transilvania, Banat, 
Crişana, Maramureş şi şesul Tisei, în 
secolele XVI-XVIII, mai ales în secolul 
XVIII, le-ar fi impus „abia acum” 
majoritatea între ardeleni. Proporþia 
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românilor în Ardeal ar fi trecut de la 
24% în 1495 la 29,3% (sfârşitul secolului 
XVI), la 30-40% (1660-1711) şi în sfârşit 
depãşesc 50 şi chiar 60% în cursul 
secolului XVIII.

Pe lângã faptul cã numãrãtorile 
vremii aratã însã clar permanenþa 
preponderenþei numerice a etniei 
româneşti în secolul XVIII, Louis Roman 
prin lecturarea a numeroase surse demne 
de luat în considerare şi utilizarea a 6 
izvoare ce prezintã starea lucrurilor în 
secolele respective, combate prin enunþuri 
pertinente şi logice şi judecãþi de valoare 
teoria celor doi cercetãtori amintiþi. Ideea 
unor emigraþii muntene şi moldovene de 
amploare şi definitive în Transilvania în 
aceste secole nu se adevereşte sub nici un 
aspect, chiar şi atunci când se manifestã 
voinþa unei imigrãri relativ însemnate.

Mobilitatea spaþialã a locuitorilor 
e de naturã internã, în cãutarea unei 
moşii care ar oferi împrejurãri de viaþã 
ameliorate.

În cazul Moldovei s-a susþinut 
„depopularea” provinciei în ultimele 
decenii ale secolului XVII (1670-1700) 
când şi vechile comunitãþi catolice de 
la est de munþi aproape c-ar fi dispãrut, 
refãcându-se datoritã migraþiilor 
ulterioare din Transilvania, fie româneşti, 
fie secuieşti. S-a emis şi teoria despre 
„dus-întorsul” continuu, în care ar fi fost 
înglobaþi sãtenii de pe ambii versanþi 
carpatici. Într-adevãr sfârşitul secolului 
al XVII-lea a însemnat pentru Moldova 
o perioadã de restrişte fiind cãlcatã de 
numeroase trupe polone, cãzãceşti, 
turceşti şi tãtãreşti cu întregul lor cortegiu 
de jafuri, distrugeri, robiri etc., aceastã 
situaþie gravã fiind accentuatã de blocarea 
lucrãrilor agricole, asprirea fiscalitãþii 
impuse de domni datoritã lãcomiei Porþii, 
instabilitatea domniei, noi valuri de 
ciumã (1675-76, 1681), seceta, lãcuste 
ce pregãtesc foametea ajungându-se a se 
considera þara la 18 februarie „secãtuitã”.

S-au înregistrat fãrã îndoialã pierderi 
nenumãrate însã denaturarea realitãþilor 
s-a realizat din anumite interese; jalbele 

mãnãstirilor adresate domniei la cumpãna 
secolelor XVII-XVIII, exagerau starea 
proastã a satelor proprii cu scopul de a 
se obþine noi privilegii sau confirmate 
cele vechi, unele sate sunt pãrãsite 
temporar în urma jafurilor, incendiilor, 
însã oamenii revenind se declarã recent 
imigraþi pentru a ocoli povara dãjdiilor, 
aceastã practicã fiind obişnuitã, de aceea 
pentru desluşirea realitãþii trebuie pornit 
de la situaþiile cert atestate de izvoare, 
ceea ce Louis Roman a fãcut. Recurgând 
la documente, a surprins sensul real al 
emigrãrilor, care în majoritatea cazurilor 
s-au soldat cu reîntoarceri. Politica statalã 
de stimulare a înapoierii de peste hotare a 
pribegilor şi de atragere a imigranþilor are 
în vedere în general interesele posesorilor 
funciari şi nevoile domniei de sporire 
a efectivelor birnicilor. S-a înregistrat 
şi o migraþie internã, pribegirile fiind 
datorate de invazii strãine (ex. campania 
polonã 1686) şi stihii naturale (ex. 
Foametea din 1685) precum şi exacerbãri 
fiscale şi nemulþumiri generate de 
exigenþe senioriale, la care se adaugã şi 
pauperizarea satelor devãlmaşe.

În capitolul al III-lea referitor 
la Bucovina, Louis Roman contestã 
realitãþile rãspândite de curtea vienezã 
dupã cucerirea provinciei (1774), care 
afirmã cã teritoriul luat de Austria nu 
are decât 3-4 târguri şi 11 sate, restul 
fiind pãduri şi mlaştini. O întreagã 
literaturã a vehiculat în Europa, legenda 
„pustietãþii” Moldovei de Nord şi e 
meritul Vienei realizarea „populãrii” 
þinutului. Aceste ştiri minimalizatoare 
sunt contrare realitãþilor prezentate pe 
baza documentelor de Louis Roman, care 
atestã o serie de fenomene cum ar fi: grave 
subînregistrãri, evaziuni fiscale realizate 
de funcþionari, ce sunt dovedite în cadrul 
recensãmintelor 1750-’75 defectuoase, în 
care mii de capi de gospodãrii nu figurau 
în registre ceea ce nu-i scutea de obligaþii, 
banii şi bunurile însuşindu-le slujbaşii 
şi juzii; rutenizare treptatã a locuitorilor 
unor aşezãri – 1786: 31.671 suflete iar 
la 1857: 170.983 suflete. Ucrainizarea 
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s-a efectuat prin administraþie, şcoalã, 
bisericã încurajatã de cercuri ale 
administraþiei austriece; emigraþia spre 
America între 1891-1900 s-a cifrat la 
13.644 persoane.

Ultimul capitol, al IV-lea, prezintã 
situaþia din Basarabia, respectiv din 
Bugeac şi þinutul Hotinului, în care 
prezenþa românilor a fost negatã de multe 
ori (la 1872 numãrãtoarea totalizase 
26.682 români). S-a adoptat o poziþie mai 
flexibilã, în timpul dominaþiei otomane-
tãtare, în aceastã zonã moldovenii 
ar fi existat în numãr mic, iar dupã 
plecarea tãtarilor 1807, populaþia redusã 
româneascã era una din mai multe etnii 
alãturi de maloruşi, bulgari, gãgãuzi, 
nemþi, velikoruşi.

Louis Roman constatã obiectiv 
cã situaþia e diferitã, adicã locuirea 
medievalã autohtonã pe întreg teritoriu 
dintre Carpaþii Rãsãriteni şi Nistru e 
demonstratã de investigaþii arheologice 
cu privire la secolele V-XIV, iar 
autohtonia etniei e mereu atestatã (1659, 
1691, 1769-1770).

În cursul secolului XIX, sub 
stãpânire þaristã, inserþiile rutene se 
înmulþesc, încurajate de autoritãþi. 
Numãrãtorile sunt inexacte şi lacunare, 
frauduloase. Recensãmântul din 1897 
constatã cã românii ar reprezenta 25,3% 
din populaþie însã în „ediþia oficialã” 
de date publicatã în 1886 în Moldova ei 
figurau ca 43,8%.

De reala lor cotã-parte se apropie 
mai mult procentajul din anii 1817, 1863, 
1891 ce certificã o evoluþie de la 76,7%, la 
65%, 66,4%. Caracterul românesc e probat 
de izvoarele arheologice, documente, 
toponimice. Alte cercetãri (Zelenčuk) 
aratã cã la 1897 populaþia moldoveneascã 
era de 52,2%. La 1911 s-a conchis a fi 
56,6%, la 1930-56,2% - constatându-se 

o reducere a etniei româneşti datoritã 
colonizãrii de alte etnii, plecarea unor 
români în alte þinuturi, proces de 
rusificare/ucrainizare a unor categorii, 
etc.

Numeroaselor teorii preconcepute, 
Louis Roman le-a prezentat argumente 
convingãtoare pentru a le combate 
precum şi judecãþi logice referitoare la 
autohtonia românilor şi continuitatea 
acestora pe teritoriile vechi româneşti. 
Aceste cercetãri minuþioase sunt întregite 
de studiul lui Radu Vergatti, referitor 
la Dobrogea septentrionalã. Autorul 
combate cu succes pe baza documentelor, 
afirmaþia cã Dobrogea a fost exclusiv 
sau precumpãnitor de origine bulgarã, 
reliefând totodatã zonele de mai intensã 
şi statornicã locuire româneascã, alãturi 
ce celelalte etnii din spaþiul ortodoxiei şi 
de lumea musulmanã trãitoare în aşezãri 
dobrogene.

În urma recensãmântului din 1877 
(iulie-decembrie), din ordinul generalului 
Beloþerkovici, comandantul Dobrogei, 
populaþia româneascã s-a dovedit a fi 
fost permanent cea mai veche, cea mai 
numeroasã şi stabilã din Dobrogea.

Demersurile profesorilor Louis 
Roman şi Radu Vergatti îndreptate 
sistematic spre problemele de demografie 
istoricã de interes deosebit din trecutul 
provinciilor istorice cu populaþie majoritar 
româneascã, Transilvania, Moldova, 
Bucovina, Basarabia şi Dobrogea privite 
în contextul ansamblului de factori 
şi a complexitãþii lor, au contribuit la 
înþelegerea şi motivarea translaþiilor de 
populaþii atât în interiorul provinciilor 
cât şi între ele precum şi migraþiile spre 
alte þãri.

Vele Ana-Maria

***
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Magdalena Crãciun, Maria Grecu, 
Rãzvan Stan, Lumea Vãii: unitatea minei, 
diversitatea minerilor, Bucureşti, Paideia, 
2002, 142 p.

Şi iatã o a doua apariþie în „Colecþia 
de antropologie” a Editurii Paideia; fãrã 
îndoialã anul 2002 a fost un 
an bun.

Subiectul lucrãrii este 
o mare surprizã, (nu cã ar 
fi dificil în antropologia 
domeniului românesc sã 
produci surprize câtã vreme 
sunt atâtea domenii de 
cercetare nici mãcar sondate) 
una plãcutã, mai ales dupã 
lecturarea volumului: lumea 
Vãii Jiului. 

Dacã România intra 
în secolul al XX-lea cu o 
„problemã ruralã” care agita spiritele îl 
încheia, am putea spune, cu o „problemã 
minereascã”. Şi cum la începutul secolului 
rãscoala de la 1907 arunca societatea 
româneascã în crizã şi declanşa o celebrã 
febrã de cercetãri asupra „chestiei rurale”, 
mineriadele de la sfârşitul secolului, nu 
mai puþin vestite, pe lângã discursul 
mediatic creeazã o apetenþã similarã din 
partea ştiinþelor umane.

Deschisã deci la provocãrile 
prezentului, cercetarea antropologicã a 
celor trei cercetãtori, în spatele cãrãra 
simþim rãsuflarea profesorului Vintilã 
Mihãilescu care de altfel semneazã şi 
prefaþa, ne oferã o cheie de lecturã a unui 
spaþiu social şi profesional aparte: minerii 
din Valea Jiului. Lucrarea se bazeazã pe o 
cercetare de teren desfãşuratã pe parcursul 
câtorva ani – 1999-2001 – realizatã în grup 
sau individual. De remarcat sunt şi tehnicile 
de anchetã uzitate: probe de limbã, hãrþi 
mentale, istoriograme şi poveşti de viaþã 
folosite de Maria Grecu în definirea a ceea 
ce ea numeşte „un spaþiu şi un timp” şi „o 
voce a culturii minereşti”.

Din capul locului trebuie remarcat 
cã în ciuda complexitãþii fenomenului 

abordat şi a faptului cã totuşi este o 
operã colectivã, lucrarea pãstreazã o 
remarcabilã coerenþã, aproape nu se 
simte cã este scrisã la trei mâini. Fiecare 
dintre autori îşi asumã unul sau mai 
multe capitole, care la rândul lor rãmân 
şi cercetãri bine individualizate. Maria 
Grecu ne introduce în atmosfera cercetãrii 

şi ne prezintã principalele 
perspective de abordare a 
antropologiei mineritului. 
Dupã aceastã introducere 
în problematicã structura 
lucrãrii ni se dezvãluie în toatã 
splendoarea sa: perspectiva 
din care este „prinsã” 
problematica este una socio-
profesionalã, urmãtoarele 
trei capitole prezentându-ne 
trei categorii sociale vãzute 
prin prisma unificatoare a 
ocupaþiei: munca la minã. 

În primul dintre ele Rãzvan 
Grecu porneşte „în cãutarea minerilor 
«adevãraþi»”, sau mai precis în cãutarea 
„culturii profesionale minereşti” pe 
care o reconstituie prin intermediul 
imaginarului şi al ritualizãrilor minei, în 
organizarea socialã a muncii în brigadã, 
a relaþiilor sociale în afara muncii şi a 
comportamentelor revendicative. În final se 
dovedeşte însã cã „unitatea şi omogenitatea 
comunitãþii miniere sunt mai reduse decât 
pot pãrea la o primã vedere” (p. 62). De fapt 
aceasta este şi miza cãrþii, care transpare 
şi în titlu: în ciuda percepþiei generale cã 
zonele miniere, şi mai ales Valea, reprezintã 
comunitãþi omogene, realitatea ne aratã 
o situaþie mult mai complicatã şi mai 
nuanþatã. Alãturi de minerii „adevãraþi”, 
mai existã douã mari categorii sociale 
implicate în activitatea minierã din vale, 
însã în mod diferit: moldovenii – perucile 
cum sunt porecliþi – care lucreazã în 
proporþie covârşitoare în subteran şi care 
sunt marginali şi autohtonii – momârlanii 
– originari din satele din jur şi care trateazã 
mineritul ca pe o activitate secundarã, 
numai bunã sã fie pusã în slujba economiei 
gospodãriei þãrãneşti. 
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Cercetarea de faþã dovedeşte modul 
în care antropologia, aceastã ştiinþã 
socialã fãrã debuşee practice, cum se 
crede, îşi poate aduce contribuþia la o mai 
bunã cunoaştere a unor zone generatoare 
de conflicte sociale. 

Lucrarea, care pentru mine a fost 
o lecturã fascinantã, dovedeşte o datã 
în plus cã nu întotdeauna lucrãrile 
voluminoase sunt în mod necesar şi cele 
mai valoroase.

Bãrbulescu Constantin

***

Valentina Marinescu, Muncile casnice în 
satul românesc actual. Studii de caz, Iaşi, 
Polirom, 2002, 232 p.

Cartea de faþã este o carte care, trebuie 
sã spun, are un titlu extrem de tentant şi 
te face sã-þi doreşti s-o citeşti, 
mai ales dacã eşti – ca în cazul 
meu – cercetãtor al relaþiilor 
de gen sau etnolog obişnuit a 
face muncã de teren. 

Primul lucru foarte 
important pe care îl aduce 
aceastã carte în mediul 
ştiinþific românesc este 
reprezentat de mãrturiile 
acelor þãrani sau þãrance – 
subiecþi ai cercetãrii de teren 
efectuate în anul 2000 în 
douã comune din Bucovina: 
Valea Moldovei şi Iacobeni. 

Cartea are 5 capitole şi 2 anexe: una 
cu date despre comuna Valea Moldovei 
şi cea de-a doua cu date despre comuna 
Iacobeni. Capitolul 2 este capitolul 
rezervat problemelor metodologice unde 
aflãm: de ce a fost ales acest subiect (lipsa 
interesului faþã de aceastã problematicã 
dupã 1989), ce spune literatura de 
specialite referitor la acest proces, tipurile 
de abordare, eşantionarea şi instrumentele 
de lucru (interviul semi-structurat şi 
istoria de viaþã).

Capitolele 3 şi 4 sunt rezervate fiecare 
tratãrii problematicii în discuþie în câte o 
comunã: cap. 3 comunei Valea Moldovei, 
respectiv cap. 4 comunei Iacobeni. 

Aşadar problematica se referã la 
modul cum este perceputã „munca” în 

funcþie de gen. Aflãm cã, evident, este 
perceputã diferit în funcþie de persoana 
intervievatã: bãrbat sau femeie. Munca 
şi ea este de mai multe feluri: salariatã, 
casnicã (gãtit, spãlat, þesut şi echivalentele 
în gospodãrie pentru bãrbaþi). Pentru 
femei munca plãtitã este cea desfãşuratã 

în afara gospodãriei, la 
fabricã, şcoalã, CAP, patron. 
Existã însã douã tipuri de loc 
de muncã: la stat sau în „AF-
uri” (termenul local pentru 
cei care a început o afacere). 
Munca casnicã este aceea 
care se defãşoarã în interiorul 
gospodãriei sau la „þarnã”. 
Pentru bãrbaþi munca plãtitã 
este tot cea desfãşuratã în 
afara gospodãriei dar spre 
deosebire de femei ei continuã 
sã facã referinþe la acest tip de 
muncã şi în situaþiile în care 

nu mai sunt angajaþi. Dacã pentru femei 
gospodãria şi þarna înseamnã o închidere, 
pentru bãrbaþi cuvântul potrivit este cel 
de deschidere pentru cã ei nu se considerã 
„casnici”, nici chiar atunci când nu au 
muncit pentru un salariu. Şi tot în relaþie 
cu munca avem timpul vãzut ca: „relaþie” 
de femei şi „proprietate” individualã de 
bãrbaþi. Interesant este cã în economia 
cãrþii apare şi perspectiva patronilor (cei 
care au deschis un magazin – mai mare 
sau mai mic – în comunele respective) 
faþã de muncã. Din perspectiva muncii 
plãtite în cazul patronilor/patroanelor se 
ajunge la o suprapunere de gen în sensul 
cã „cele douã genuri vorbesc aceeaşi 
limbã” (p.64). Fie cã erau bãrbaþi fie cã 
erau femei, istoria „privatizãrii” lor era 
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aceeaşi ca şi perspectiva faþã de cum 
plãtesc ei munca angajaþilor lor. 

La sfârşitul acestui capitol avem 
prezentatã problema viitorului. Aflãm cã 
practic „axa timpului” este cea care scoate 
cel mai bine în evidenþã diferenþa de gen. 
Femeile vãd viitorul ca o prelungire a 
relaþiilor cu ceilalþi. Interesul lor major îi 
are în centru pe copii şi ce vor face aceştia. 
Bãrbaþii vãd viitorul în termeni materiali: 
proprietatea lor (îşi doresc o casã sau sã 
termine casa începutã, de exemplu).

Capitolul 5 este cel al concluziilor 
„generale şi insuficiente” dupã cum le 
numeşte autoarea. Suntem întru totul 
de acord. Aflãm cã scriitura utilizatã de 
autoare nu este cea pe care o practicã în 
mod obişnuit (rece, ştiinþificã) deşi cred 
cã era mai bine dacã o utiliza pe aceasta. 
În aceastã scriiturã, autoarea se plaseazã 
mereu în interiorul povestirii cu relatãri 
din propriul mediu social, care sunt destul 
de succinte, însã cum ea este din toate 
punctele de vedere un „outsider”, pentru 
a face subiectul mai legat, mai cursiv, 
cred cã cei doi termeni ai comparaþiei ar 
trebui sã participe cu forþe egale, pentru 
a putea realiza o imagine coerentã a ceea 
ce transmite cartea. Trebuie sã recunosc 
cã logica argumentaþiei mi se pare uneori 
complicatã, alteori mi se pare cã totul este 

fãcut într-o mare grabã (douã sãptãmâni de 
cercetare pentru o carte de 200 de pagini!); 
cartea pare scrisã în grabã, neterminatã, 
cu final deschis ca la romane... Rãmân 
însã aş zice eu mãrturiile: punctul forte al 
cãrþii – studiile de caz – este reprezentat 
de toate aceste interviuri, unde singura 
obiecþie aş avea-o referitor la modul în 
care au fost luate: de multe ori au venit 
informatorii la cercetãtor şi nu invers. 
Subiectul nu este atât de neutru încât 
sã nu conteze „locul” de desfãşurare a 
interviului. Şi apoi pentru acest subiect 
nu se poate neglija observaþia directã, 
întrucât din propria experienþã de teren, 
informatorii (nu informanþii – cum apare 
peste tot în carte – o traducere nepotrivitã 
din lb. englezã!) se prezintã aşa cum cred 
ei cã sunt şi nu cum sunt de fapt; pe de 
altã parte de multe ori în interacþiunea 
interviurilor se întâmplã fie sã þi se dea 
rãspunsurile pe care le aştepþi, fie þi se 
prezintã situaþia aşa cum cred ei cã este 
şi nu cea realã.

În fine ca sã rãmân în acelaşi ton, 
foarte deschis, al cãrþii, care pare mai 
degrabã „povestitã” decât „scrisã”, pot 
spune cã-mi place aceastã carte tot atât de 
mult pe cât nu-mi place.

Elena Bãrbulescu

***

David L. Ransel, Village Mothers. Three 
Generations of Change in Russia and 
Tartaria, Bloomington, Indiana Univesity 
Press, 2000, 314 p.

Aceastã carte prezintã un interes 
particular pentru comunitatea 
antropologilor şi istoricilor, dar nu numai. 
Din pãcate ea nu este accesibilã însã 
mediului ştiinþific românesc dintr-un
motiv insuficient argumentat: nu este 
tradusã, şi acest lucru pentru cã nu se 
încadreazã „programului editorial”. 
Probabil acest lucru se va întâmpla 

când vor fi trecut deja prea mulþi ani 
de la prima ei apariþie... Dar sã lãsãm 
aceste lucruri deoparte şi sã continuãm 
cu ceea ce ne relateazã aceastã carte. 
Dupã cum ne sugereazã titlul, este vorba 
despre femei, mai precis despre viaþa lor, 
structuratã de autor pe câteva coordonate 
specifice: naştere, graviditate, cãsãtorie, 
botez, avort, mortalitate infantilã, 
grija faþã de copil. Cartea cuprinde o 
introducere, nouã capitole şi douã anexe, 
una cu lista informatorilor şi cea de a 
doua cu chestionarul aplicat. Un prim 
lucru câştigat al acestei cãrþi este faptul 
cã ea se bazeazã, cu excepþia primelor 
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douã capitole, pe informaþii 
provenite din cercetarea 
de teren efectuatã de autor 
(cetãþean american) şi de 
cei câþiva colaboratori (cola-
boratoare) ruşi sau tãtari, 
şi care sunt fie antropologi, 
fie istorici. Cel de al doilea 
lucru câştigat este utilizarea 
surselor istorice pentru pre-
zentarea pãtrunderii cunoş-
tiinþelor medicale de tip 
occidental privitoare la 
naştere şi îngrijirea copilului 
în Rusia începând cu 
sfârşitul secolului al XVIII-lea. În fine, 
al treilea câştig al cãrþii este prezentarea 
unor elemente clasificate în general 
ca aparþinând lumii feminine (naştere, 
îngrijirea copilului etc.) folosind 
informaþii provenite de la trei generaþii de 
femei din mediul rural în Rusia. Primul 
lucru care te izbeşte citind aceastã carte, 
mãrturiile acelor femei, este asemãnarea 
zdrobitoare a vieþii acestor femei cu cea a 
femeilor din România, desigur exceptând 
decalajul în timp.

Autorul îşi construieşte cartea pe baza 
mãrturiilor înregistrate de la exponentele 
a trei generaþii de femei: cele nãscute 
înainte de 1912, cele nãscute între 1912 şi 
1930, şi cele nãscute dupã 1930. Aceste trei 
generaþii corespund la nivel macro social 
cu perioada în care femeile aparþinând 
unei generaþii au ajuns la vârsta la care 
sã se cãsãtoreascã, sã se aşeze la casa lor 
şi sã aibã copii. La acest nivel fiecãrei 
generaþii îi corespunde în plan politic şi 
social un mare eveniment: colectivizarea, 
cel de al doilea rãzboi mondial sau 
perioada de dupã rãzboi, epocile Brejnev 
şi Hruşciov. Fiecare perioadã însã îşi 
pune definitiv amprenta pe modul cum 
se desfãşoarã vieþile intime şi nu numai 
ale acestor femei, dislocã anumite 
convingeri, creeazã altele, în unele 
cazuri distruge credinþa în Dumnezeu, 
în altele nu, aceasta fiind doar ascunsã 
de autoritãþi şi de Partidul Comunist. 
Prima generaþie este cea marcatã încã de 

patriarhalism, de supunerea 
faþã de capul familiei, de 
tipul de economie privatã 
realizatã în cadrul propriei 
gospodãrii. De aici marea 
rupturã provocatã de intro-
ducerea colectivului, vãzut 
în general ca „ruinãtor” dar 
şi pozitiv de altele prin faptul 
cã le permitea nesupunerea 
faþã de un cap de familie şi 
munca împreunã cu alte 
femei de aceeaşi vârstã. 
Cea de a doua generaþie de 
femei este cea mai supusã 
schimbãrilor – rãzboiul 

cu Finlanda şi Japonia, cel de al doilea 
rãzboi mondial, apoi interzicerea 
avorturilor. Când aceastã generaþie 
ajunge la maturitate puterea patriarhalã 
este deja mult diminuatã şi înlocuitã cu 
cea a Partidului sau a autoritãþilor. Este 
însã o generaþie care pare mai puternicã 
prin lupta pe care ajunge sã o dea, tacit, 
cu tot ceea ce încearcã sã le impunã 
ceva nedorit. Fiindu-le interzis avortul, 
vor apela pe ascuns la diverse persoane 
dispuse sã le ajute, plãtind e adevãrat un 
trist tribut psihic şi fizic, iar în anii grei 
ai rãzboiului vor fi cele care vor prelua 
şi muncile bãrbaþilor plecaþi pe front. 
Amintirile lor sunt pline de durere şi 
suferinþã. Cea de a treia generaþie pare 
privilegiatã, întrucât femeile ajung la 
maturitate în anii ulteriori stalinismului, 
într-o perioadã în care încep sã fie simþite 
aspectele pozitive ale modernizãrii: 
posibilitatea de a dispune de propriul 
corp prin legalizarea avortului, servicii 
medicale în sate, concedii medicale, 
beneficii materiale. Este probabil 
generaþia care regretã cel mai mult 
cãderea regimului sovietic, lucru uşor de 
înþeles dacã vedem cum s-a desfãşurat 
viaþa lor în acea perioadã comparativ 
cu cele de dinainte sau de dupã cãderea 
acestui regim. În ceea ce priveşte femeile 
tãtare, studiind aceleaşi trei generaþii de 
femei, situaþia în mare se prezintã identic, 
apãrând totuşi diferenþe legate de religia 
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lor care impun schimbãri în creşterea 
copilului, sau a atitudinii faþã de naştere 
(la femeile tãtare nu apare frica de deochi 
în primele zile de dupã naştere, religia le 
impune o alãptare de cel puþin doi ani, 
fapt care duce la evidenta îmbunãtãþire a 
sãnãtãþii nou-nãscutului dar şi a relaþiei 
mamã-copil).

În ceea ce priveşte metodologia 
acestei cãrþi sunt câteva aspecte de luat 
în seamã: autorul foloseşte ancheta 
structuralã cu un chestionar închis cu 
un anumit numãr de întrebãri referitoare 
la viaþa intimã a femeilor intervievate – 
naştere, avort, botez considerându-le ca 
evenimente definitorii pentru viaþa unei 
femei. Recunoaşte cã acest lucru duce 
la limitarea interpretãrilor în faza de 
redactare dar şi la o anume fragilitate a 
cercetãrii întrucât pentru unele femei 
pot fi definitorii alte evenimente cum ar 
fi rãzboiul, colectivul, rezistenþa etc. şi 
nu condiþia de femei mãritate sau mame. 
Autorul semnaleazã cã doar în câteva 
cazuri interviurile au fost luate acasã 
la informatori pentru ca aceştia sã se 
simtã cât mai în siguranþã, lucru care 
în general nu se întâmplã într-o anchetã 
etnograficã. În general cel mai bine este 
ca informaþia sã fie culeasã în mediul 
natural de existenþã al infomatorului 
pentru ca rezultatele sã fie cât mai 
viabile.

Tot din punct de vedere metodologic 
este interesantã justificarea autorului în 
ceea ce priveşte ne-utilizarea interviului 
deschis, de „life history” uzitatã în 
general de istoria oralã, mai ales cã se 
bazeazã pe evenimente, fapte, trãiri ale 
secolului XX; el vorbeşte însã despre 
interactivitatea interviurilor, despre 
importanþa (în relatarea faptelor studiate) 
lui cum, unde şi când se desfãşoarã un 
interviu, şi chiar despre o anume valenþã 
terapeuticã a istoriei orale – vârstnicii 
îşi pot integra propriile experienþe ca şi 

contribuþii istorice, în cel al comunitãþii 
din care fac parte. 

Din punct de vedere etnic, iniþial 
cercetarea ar fi trebuit sã se ocupe de 
femeile iudaice, ruse şi tãtare, însã în final 
nu s-au putut realiza decât interviurile cu 
femeile ruse şi tãtare, cele trei interviuri 
efectuate cu femei iudaice fiind folosite 
„doar pentru a întãri sau comenta asupra 
punctelor generale”.

Cele douã capitole tratate din 
punct de vedere istoric pun în discuþie 
modul în care au pãtruns cunoştinþele 
medicale occidentale (culte) referitoare 
la graviditate, maternitate, îngrijirea şi 
hrãnirea copilului, începând cu sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, lucru datorat în 
special mişcãrii iluministe europene. 
Astfel aflãm cã Rusia þaristã a încercat 
instituþionalizarea copiilor orfani, 
o reducere a mortalitãþii infantile, o 
educare a mamelor prin şcoli de varã 
în sate, însã toate aceste mãsuri au fost 
prea puþine sau au folosit personal prea 
puþin numeros în implementarea acestor 
cunoştinþe. Aflãm însã mai departe cã 
cel care a reuşit într-o mai mare mãsurã 
sã acorde un ajutor eficient în aceastã 
direcþie, a fost regimul sovietic, în special 
în ultimele decade, cele de dinainte de 
„perestroika”. Timpurile de dupã ’90 sunt 
angoasante pentru majoritatea femeilor 
intervievate: le lipseşte siguranþa zilei 
de mâine, a unui loc de muncã etc., o 
asemãnare izbitoare, am putea spune, cu 
ce se întâmplã în România.

Concluzia autorului este una 
pozitivã, cartea nu este o poveste linearã a 
modernizãrii maternitãþii, ori a rezistenþei; 
este de fapt despre rolul median ocupat 
de femei, despre legãturile între vechi şi 
nou, între religie şi ştiinþã, între familie şi 
locul de muncã, între calitatea de mamã 
şi celelalte îndatoriri, între cunoştinþele 
moştenite şi cele moderne. 

Elena Bãrbulescu

***
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Paul H. Stahl, (materiale publicate şi 
comentate de...), Cum s-a stins Þara 
Vrancei. Nereju – sat din Vrancea, 
Bucureşti, Paideia, 2002, 196 p.

Cum ne-a obişnuit deja de o vreme 
încoace, profesorul Paul H. Stahl, dã la 
luminã încã o lucrare descinsã direct din 
scrierile interbelice ale Şcolii Sociologice 
de la Bucureşti şi care, în vâltoarea 
timpurilor nu vãzuserã lumina tiparului.

Ca şi cu alte ocazii, 
materialul ales se dovedeşte 
extrem de interesant şi fãrã 
îndoialã merita din plin sã 
fie publicat.

Lucrarea este structuratã 
în douã mari pãrþi. Prima, 
intitulatã de coordonator 
Cum s-a stins Þara Vrancei 
cuprinde o parte dintre 
textele ce trebuiau sã stea 
la baza capitolului despre 
viaþa politicã în monografia 
Nerejului. Texte „calde”, 
uneori prea „fierbinþi” 
pentru a putea fi publicate la data scrierii 
lor; pânã şi astãzi îşi pãstrezã dogoarea...

Cred cã valoarea excepþionalã a 
acestor texte din prima parte a lucrãrii se 
datoreazã mai multor factori. În primul 
rând, ele abordeazã o problematicã, dupã 
ştiinþa mea cvasi-absentã din cercetarea 
etnologicã a domeniului românesc; cât aş 
vrea sã mã fi înşelat!

În al doilea rând, sunt o completare 
a monografiei deja publicate a Nerejului 
şi poate o binevenitã traducere în limba 
romînã a acesteia le-ar putea integra în 
text sau mãcar într-o anexã.

În al treilea rând, unele texte se 
dovedesc de o valoare excepþionalã. 
Nu pot sã nu remarc aci unul dintre 
textele semnate de H. H. Stahl: Pentru 
Vrancea care şocheazã (cel puþin aşa s-a 
întâmplat în cazul meu) prin duritatea şi 
francheþea opiniilor şi a argumentaþiei. 
Trebuia mult curaj, revoltã sufleteascã 
şi nonconformism pentru a scrie în acest 

mod, calitãþi, evident, puþin apreciate în 
vederea publicãrii. În cele câteva pagini 
ale acestui text, care ar putea constitui 
un gen al concentratelor de istorie 
socialã, ni se perindã prin faþa ochilor 
mecanismul prin care proprietatea 
devãlmaşã a vrâncenilor se dizolvã în 
urma eforturilor de „modernizare” ale 
statului şi dovedeşte încã o datã cã, în 
limbaj maiorescian, adoptarea unor 
forme fãrã fond poate duce nu numai 
la parodierea formelor împrumutate, ci 

şi la degradarea ireversibilã 
a fondului. În general însã 
toate textele din partea 
întâi sunt foarte valoroase. 
Ar mai fi de remarcat 
contribuþia editorului 
care prin introducere şi 
încheiere reuşeşte sã dea 
coerenþã acestor texte totuşi 
disparate.

Partea a doua a lucrãrii 
– Vrancea, Nereju – adunã o 
seamã de material de teren 
cules din Nereju – Vrancea 
care, chiar dacã nu este la 

fel de spectaculos ca şi textele din prima 
parte, aceasta nu îi scade valoarea. Din 
nou, remarcãm fişele de observaþie de 
la o nuntã din 1938 unde nimic nu este 
uitat, nici chiar violenþa. De altfel, Şcoala 
sociologicã de la Bucureşti s-a remarcat 
în scrierile sale printr-o imagine frustã, 
puþin cosmetizatã a societãþii rurale, 
ceea ce nu va mai caracteriza etnologia 
domeniului românesc dupã al doilea 
rãzboi mondial. Iar recuperarea acestei 
dimensiuni, atâta vreme ocultate, se 
dovedeşte pânã şi astãzi o incursiune 
socotitã... îndrãzneþã. Aş adãuga: dar şi 
extrem de spectaculoasã. 

Alãturi de materialele despre nuntã 
sunt publicate aici şi o semã de texte 
cum ar fi credinþe, descântece precum 
şi fragmente din monografiile satelor 
vrâncene redactate de elita localã. 

Întreaga lucrare nu face decât sã 
contribuie la o mai bunã cunoaştere 
ştiinþificã a Vrancei de altãdatã, iar 
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demersul recuperator al Profesorului 
Paul Stahl are dincolo de valoarea sa 
ştiinþificã, una eticã, de recuperare a 
unei moşteniri a ceea ce a fost cel mai 
important curent cultural de studiere a 

societãþii rurale româneşti, cu rezultate 
pe mãsurã – Şcoala sociologicã de la 
Bucureşti. 

Constantin Bãrbulescu

***

Otilia Dragomir (coord.), Femei, cuvinte 
şi imagini. Perspective feministe, Iaşi, 
Polirom, 2003, 272 p.

Volumul coordonat de Otilia 
Dragomir, preşedintã a Centrului de 
Studii de Gen Filia, reprezintã rezultatul 
unor cercetãri în premierã pentru 
societatea academicã 
româneascã. Cartea cuprinde 
patru studii feministe ce 
propun o viziune criticã a 
modului în care sunt “vorbite 
şi privite” femeile române 
în mass-media, limbaj şi 
film documentar. “Prefaþa” 
volumului justificã alegerea 
subiectului prin faptul cã 
“mişcarea feministã continuã 
sã fie una dintre cele mai 
importante bãtãlii pentru 
justiþie şi dreptate socialã din 
lumea contemporanã” (p. 9).

Primul studiu al volumului 
aparþine Danielei Roventa-Frumuşani 
care propune relevarea similitudinilor 
postmodernism-feminism precum 
şi analiza condiþiei feminine în 
societatea româneascã dupã colapsul 
comunismului. Abordând reprezentarea 
feminismului în discursul şi mass-media 
postcomuniste, autoarea studiului 
constatã perenizarea stereotipurilor 
privind identitatea femininã şi conser-
vatorismul lingvistic sesizabile în 
utilizarea profesiilor prestigioase doar 
la masculin, hipertrofierea identitãþii 
de gen în detrimentul identitãþii 
profesionale, supraevaluarea indicilor 
fizici şi de statut marital.

Pornind de la constatarea cã 
emisiunile de divertisment sunt locurile 
în care sunt cel mai prezente stereotipurile 
de gen, studiul “Oglindã oglinjoarã, cine-i 
mai frumoasã în þarã?” semnat de Romina 
Surugiu propune comentarea câtorva 
zeci de emisiuni de televiziune, difuzate 
de posturi româneşti diferite în douã 
perioade de timp distincte. Principalele 

teme de analizã – femeia ca 
obiect, violenþa domesticã, 
modelele tradiþionale de 
comportament masculin 
şi feminin din societatea 
româneascã – au permis 
formularea concluziei cã 
televiziunea contribuie la 
perpetuarea unei imagini 
relativ rigide despre femei, 
vãzute prin prisma rolurilor 
tradiþionale de soþie şi mamã.

Analiza criticã de 
discurs constituie subiectul 
studiului semnat de Otilia 

Dragomir interesatã de modul în care 
discursul reflectã paradigma ideologicã 
patriarhalã. Autoarea supune analizei 
diferite variante ale unui proiect de lege 
menit a promova principiul egalitãþii de 
şanse între femei şi bãrbaþi, precum şi o 
scrisoare trimisã de un barbat în numele 
soþiei sale revistei “Avantaje” pentru 
câştigarea unei garderobe. Studiul 
demonstreazã cum prin limbaj se 
menþine dicriminarea pe criterii de gen, 
atât în discursul legal cât şi în discursul 
media.

Adina Bradeanu, autoarea studiului: 
“De la “Feminist” la “Feminin” o istorie 
selectivã a intersecþiei femeilor cu filmul 
documentar” motiveazã opþiunea pentru 

Otilia Dragomir

Femei, cuvinte
şi imagini.

Perspective feministe

Ed. Polirom
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tema aleasã printr-o dublã absenþã în 
context românesc: absenþa preocupãrii 
pentru modul documentar în studiile 
de film locale şi lipsa unei perspective 
feministe asupra discursului filmic 
produs şi/sau aflat în circulaþie în spaþiul 
românesc. Studiul trateazã astfel polemica 
realism - antirealism, componenta (auto) 
biograficã, reprezentarea “Celeilalte”  
relevând modificãrile pe care contribuþia 
teoreticã feministã le-a operat la nivelul 
discursului documentar non-feminist 
contemporan. Concluzia desprinsã este cã 
documentarul românesc este unul de tip 
“masculin” de împachetare a “realitãþii” - 
certitudine şi expunerea ei ca atare, fãrã 
permeabilizarea vizibilã a persoanelor 
angajate în “actul de împachetare”. 
In opinia autoarei, controlul politic 
exercitat asupra reprezentãrii filmice în 
regimul comunist a afectat atât tematica 
producþiilor documentare ale epocii 
cât şi raportarea la aceastã tematicã, 

“privirea documentarã” însãşi. Adina 
Brãdeanu lanseazã ipoteza “re-genizãrii” 
documentarului românesc printr-o 
acþiune feministã asupra metodei şi 
stilisticii, în sensul redefinirii a ceea 
ce înseamnã actul documentar pentru 
producatorii/producatoarele de film, 
şi, ulterior, pentru publicul care a 
naturalizat produsele oferite pânã acum 
ca unica opþiune posibilã în cadrul 
documentarului.

În peisajul istoriografic românesc 
actual, în care se constatã o prezenþã 
tot mai consistentã a studiilor dedicate 
problematicii feministe şi familiei, 
volumul “Femei, cuvinte şi imagini. 
Perspective feministe” marcheazã debutul 
publicãrii în noi discipline precum: 
gen şi mass-media, critica feministã a 
limbajului, respectiv gen şi antropologie 
vizualã.

Loredana Stepan

***

Vesna Goldsworthy, Inventarea Ruritaniei. 
Imperialismul imaginaþiei, Traducere de 
Luminiþa Cioroianu, Bucureşti, Ed. Curtea 
Veche, 2002, 266 p.

Pentru istoricul imaginarului, a 
conceptualiza ,,inventarea Balcanilor” 
înseamnã, într-un anume sens, a separa 
realitatea istoricã de discursul 
asupra acesteia. În alþi 
termeni, acest demers invocã o 
dihotomie metodologicã mult 
mai profundã: ,,a privi” nu 
înseamnã ,,a vedea”. ,,Privirea” 
este subsumatã stereotipurilor 
culturale, practicilor discursive 
şi invenþiei intelectuale, în 
timp ce ,,vederea” se rezumã 
la percepþia nemijlocitã. 

Circumscrisã unei astfel 
de grile analitice, cartea 
Vesnei Goldsworthy a pus 

în evidenþã ,,colonizarea narativã” a 
Balcanilor, fenomen cultural ale cãrui 
începuturi sunt situate în primele decenii 
ale secolului al XIX-lea, în contextul 
mai larg al ,,problemei orientale”. 
Concentrându-şi cea mai mare parte a 
surselor primare din arealul literaturii 
britanice, demersul autoarei parcurge 
aproape douã secole, timp în care imaginea 

Balcanilor în Occident 
şi, în particular, în Marea 
Britanie a evoluat, devenind 
mult mai sofisticatã. Vesna 
Goldsworthy nu utilizeazã 
doar texte aparþinând unor 
figuri canonice (Byron, 
Shelley, Tennyson, Darwin, 
Carlyle), ci investigheazã o 
varietate de scrieri literare, de 
la autori obscuri sau ziarişti 
care au atins problematica 
Balcanilor, la scriitori de 
notorietate care au inventat 

Inventarea Ruritaniei.
Imperialismul imaginaþiei

Vesna Goldsworthy

Ed. Curtea Veche
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în cãrþile lor un ,,imaginar balcanic” 
(Bram Stoker, Anthony Hope, Agatha 
Christie). 

Romanele, poeziile, dupã caz piesele 
de teatru au contribuit la coagularea 
unor stereotipuri în legãturã cu Balcanii. 
Mitul luptei împotriva tiraniei (Byron), 
apariþia goticului balcanic (Bram Stoker), 
ridicolul balcanic pus în scenã de G. B. 
Shaw sau dimensiunea profund ruralã 
a Estului au alimentat reprezentãrile 
colective în Marea Britanie, tot mai 
influenþate de mesajul literaturii de 
consum şi, ulterior, al cinematografului. 
Imaginea Balcanilor nu a evoluat doar 
în ,,cheia” byronianã, a intervenþiei 
pentru apãrarea civilizaþiei, ci s-a aflat 
în strânsã legãturã cu ,,cartografierea 
simbolicã” a zonei, martorã a mutaþiilor 
care au avut loc în Balcani în cea de-a 
doua jumãtate a secolului al XIX-lea, 
pânã la sfârşitul primului rãzboi mondial. 
Astfel, Balcanii sunt dominaþi de o 
anumitã ambivalenþã. Imaginea ridicolã a 
Balcanilor (înapoierea economicã, starea 
rudimentarã a civilizaþiei şi lipsa culturii 
politice în sens occidental) concura setul 
de reprezentãri locale al ,,conştiinþelor 
în schimbare” pe calea modernizãrii, 
progresului şi europenizãrii. În acest 
tablou, excepþia o constituia Grecia a 
cãrei imagine minimaliza balcanismul în 
favoarea dimensiunii mediteraneene, mai 
sãracã în demoni şi stereotipuri culturale 
de calibrul celor referitoare la Europa de 
Est. 

Începutã cu ,,Byron pe post de 
Columb” (p. 8), continuatã cu plasarea 
vampirilor, spionilor, crimelor în aria 
geografiei simbolice a Balcanilor, 
irigatã de o europenitate ridiculizatã, 
,,colonizarea narativã” a Estului s-a 
realizat de mulþi scriitori fãrã a o corela 
cu experienþa lor directã în zonã, în unele 
cazuri inexistentã. Reprezentãrile literare 
au proiectat ,,imaginea de superioritate 
a britanitãþii prin infantilizarea şi 
exotizarea Celuilalt, a balcanicului” 
(p. 166). ,,Ruritania”, dupã locul unde 
se desfãşura acþiunea romanului lui 

Anthony Hope, Prizonierul din Zenda a 
devenit un termen sinonim pentru þãrile 
din Balcani. Deşi nimic din intriga şi 
personajele romanului nu trimeteau la un 
peisaj ori ,,mentalitate” balcanicã, textul 
a fost asimilat unei imagerii regionale 
,,arhetipale”. ,,Ruritania” sau ,,Noua 
Ruritanie” sunt sintagme ce prezintã o 
societate necoaptã şi ridicolã în acelaşi 
timp, loc în care ,,britanicul” poate deveni 
,,eroul byronian”.

În privinþa reprezentãrilor 
contemporane ale zonei balcanice, 
Vesna Golsdworthy susþine cã acestea 
au conservat în mare parte un imaginar 
tributar literaturii de consum şi 
percepþiilor populare nefamiliarizate cu 
complexitatea istoriei sau a instituþiilor 
din regiune. În ciuda eforturilor depuse 
de Edith Durham şi Rebecca West de 
înþelegere şi explicare a identitãþilor 
culturale din Balcani, textele lor nu 
au putut acþiona asupra ,,cadrului” 
în care se structura imaginea zonei în 
cultura britanicã. Deşi au apãrat interese 
divergente (Edith Durham a sprijinit 
cauza albanezilor, iar Rebecca West pe 
cea a sârbilor), cele douã scriitoare au 
contribuit totuşi la resuscitarea mitologiei 
byroniene şi la prezervarea într-un 
anume sens a unui misionarism romantic 
şi feminist.

Într-un alt registru, pentru Vesna 
Goldsworthy, lipsa de amploare a 
relaþiilor economice ale þãrilor anglofone 
cu aceastã zonã a constituit un factor 
important în consolidarea unor ,,practici 
discursive” demoniace, rezultat al 
maturizãrii unui imaginar modern, în 
esenþã defavorabil ,,societãþii” şi ,,puterii” 
în Europa de sud-est. Autoarea britanicã 
individualizeazã douã perspective asupra 
Balcanilor. Prima, cea de dreapta, trateazã 
regiunea ca o ,,boalã contagioasã”, care-i 
impune izolarea din partea tuturor, iar, 
cea de-a doua, ,,inconştient neocolonialã” 
predicã ,,cosmopolitismul” şi implicarea 
,,marilor puteri” care sã restabileascã 
,,valorile civilizaþiei”. Astfel, balcanismul 
poate fi judecat ca o formã de rasism- ,,nu 
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de culoare, ci de nuanþã, […] narcisismul 
şovin al diferenþelor mãrunte” (p. 7). Ideea 
de europenitate, în viziunea autoarei, dã 
glas unui rasism acceptabil din punctul 
de vedere al corectitudinii politice. 

Structuratã în şase capitole (,,Ce 
caut eu, aici-n Iliria asta?” Literatura 
englezã şi Balcanii; Copiii lui Byron: 
Percepþii literare ale Balcanilor în secolul 
al XIX-lea; Balcanii în literatura popularã; 
Rãzboi şi diplomaþie în Noua Ruritanie: 
imagini comice ale Balcanilor; Spectrele 
rãzboiului: reprezentãrile Balcanilor 
,,adevãraþi”; Recuperarea Erewhon-ului 
balcanic), cartea Vesnei Goldsworthy 
pune în aplicare o strategie de lecturã a 
surselor apropiatã de studiile de istorie 
culturalã ale lui Edward W. Said şi de 

analizele în istoria ideilor profesate de 
Maria Todorova şi Larry Wolff. 

Edward Said a cercetat orientalismul 
ca discurs identitar occidental, iar 
Maria Todorova a descris balcanismul 
ca o formã a unei alteritãþi incomplete. 
Larry Wolff a trasat originile stigmatului 
,,Estului” în secolul al XVIII-lea, în 
contextul ,,descoperirii” graniþelor 
civilizaþiei, iar Vesna Goldsworthy a 
investigat metamorfozarea fantasticului 
literar britanic în practicã discursivã 
şi convenþie retoricã. ,,Conceptul de 
colonizare textualã şi imaginarã […] 
aratã cum poate fi exploatatã o regiune 
ca obiect al nevoii de dialog cu sine al 
culturii dominante” (p. 216). 

Gabriel Leanca

***


