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Portrete în oglinzi paralele

Philippe Ariès (1914-1984).

„Istoric de avangardã,
mult timp solitar,

dintr-o datã celebru.”

Philippe Ariès este unul dintre 
istoricii secolului XX dificil sau chiar 
imposibil de încadrat într-un curent 
istoriografic sau în vreo şcoalã istoricã. 
Este probabil cel mai bun exemplu de 
angajare în contra curentului dominant 
într-o epocã. Comportamentul şi par-
cursul lui este atipic dintr-o întreitã 
perspectivã: ideologicã, istoriograficã, 
atitudinalã. Inclasabil, în cadrul şcolilor 
şi curentelor de gândire dominante, 
s-a încadrat el însuşi, ca „istoric de 
duminicã”. 

Nãscut într-o familie cu convingeri 
monarhiste şi aristocratice, adeptul 
unei drepte „nostalgice”, situat în 
afara universitãþii şi a istoriografiei 
academice, unde dominau ideile stângii 
republicane, Philippe Ariès a urmat 
un parcursul solitar, oferind o operã 
istoriograficã originalã şi fascinantã, ce 
a evitat cãrãrile bãtute, inovând masiv 
şi durabil problematica istoricã şi 
metodele de cercetare ale trecutului.1

1  André Burguière, Philippe Ariès, in 
Dictionnaire des sciences historiques, 
Paris, PUF, 1986, pp.67-70.
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Michel Vovelle (1933- )

Profesor titular la Catedra de istorie 
a Revoluþiei franceze la Sorbona, (Paris 
I), directorul Institutului de Istorie a 
Revoluþiei.

Michel Vovelle este astãzi unul 
dintre istoricii care au marcat istoriografia 
francezã a ultimei jumãtãþi a secolului XX. 
Specialist consacrat în istoria Revoluþiei 
Franceze şi istoria mentalitãþilor colective, 
Michel Vovelle şi-a început cariera 
universitarã la Aix-en-Provence, apoi a 
fost numit profesor la catedra de istoria 
revoluþiei franceze la Universitatea Paris 
I, Panthéon-Sorbonne. Profesor emerit, a 
prezidat Comisia de cercetare ştiinþificã 
a CNRS pentru Bicentenarul Revoluþiei 
Franceze. Este astãzi un repurtat specialist 
în istoria mentalitãþilor colective şi în 
istorie religioasã şi culturalã a Revoluþiei 
Franceze.

 
Istoria mentalitãþilor

Una dintre direcþiile de cercetare 
care au stat mereu în centrul interesului 
istoricului a fost istoria mentalitãþilor 
colective. Aşa cum se ştie, creaþie a 
interesului istoricilor din perioada 
interbelicã, Lucien Febvre şi Marc Bloch 
în principal, spre interdisciplinaritate, 
şi spre o explicaþie mai complexã 
a atitudinilor şi comportamentelor 
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Dupã studii universitare la Sorbona, 
şi dupã douã eşecuri la examenul de 
agregare, istoricul a lucrat o lungã 
perioadã consilier într-o societate care se 
ocupa cu importul fructelor tropicale.

Dar, în ciuda unui asemenea 
background, Ariès a urmat studii 
istorice la Sorbona, unde s-a orientat 
spre viziunile istorice promovate de 
Lucien Febvre şi Marc Bloch, şi a 
promovat în cercetãrile sale un tip de 
cercetare savantã şi universitarã, în 
ciuda statutului sãu marginal. Târziu 
de tot, în culmea gloriei, obþinutã 
solitar, mediul savant l-a recunoscut şi 
recuperat, fiind ales la 60 de ani director 
de studii la EHESS.2

Trei au fost cãrþile care l-au fãcut 
celebru şi l-au impus în atenþia lumii 
savante, a lumii intelectuale, de altfel, 
plinã de gelozii şi puþin dispusã sã 
accepte istorici din afara establishment-
ului. L’histoire des populations françaises 
et de leurs attitudes devant la vie depuis 
le XVIIIe siècle, (Paris, 1948, reeditatã 
la 1985), L’enfant et la vie familiale 
sous l’Ancien Régime, (Paris, 1960), şi 
L’Homme devant la mort, I-II, (Paris, 
1977). Fiecare dintre ele îşi are istoria 
sa, instructivã şi spectacularã totodatã, 
toate trei au fecundat reflexia istoricã 
prin originalitatea ipotezelor de lucru 
propuse şi prin noutatea problematicii 
abordate.

L’Histoire des populations françaises ...

Prima lucrare, Istoria populaþiilor..., 
a apãrut în prima ediþie în 1948, adicã 
înainte ca în Franþa şi în lume sã se fi 
produs marele avânt al demografiei 
istorice. În plus, chiar dacã informaþia 
statisticã pe care istoricul o foloseşte 
este depãşitã astãzi de cercetãri recente, 
ipotezele pe care le avanseazã cu privire 

2  Ibidem, p. 68.

oamenilor care fac istoria, mentalitãþile 
colective s-au impus dupã o perioadã 
relativ lungã de gestaþie la începutul 
deceniului şase, prin preocupãri 
sistematice ale unei pleiade de istorici 
care gravitau mai mult sau mai puþin 
în jurul şcolii Annalelor. Georges Duby, 
Robert Mandrou, Alphonse Dupront, 
Pierre Chaunu, etc. Michel Vovelle este 
şi el unul dintre istoricii în preocupãrile 
cãrora mentalitãþile colective au fost 
mereu prezente.

Vovelle a intervenit de câteva ori 
în dezbaterea teoreticã cu privire la 
mentalitãþile colective. Cartea sa din 
1982, Idéologies et mentalités, Paris, 
Maspero, este într-un fel un soi se 
summa asupra acestei problematici 
pe care istoricul a profesat-o mereu 
în efortul sãu istoriografic restitutiv. 
Vovelle situeazã activitatea istoricului 
mentalitãþilor la nivelul articulaþiilor 
dintre diacronie şi sincronie. Este cea 
mai bunã poziþie de a decripta mai ales 
fazele de crizã, mutaþiile sociale cele mai 
radicale, mişcãrile tectonice cele mai 
profunde, deoarece în aceste condiþii se 
poate identifica mai uşor trecerea de la 
un model mental la altul. Vovelle dã o 
definiþie istoriei mentalitãþilor în relaþie 
cu antropologia istoricã, ca parte a unei 
istorii globale. Venind dinspre marxism, 
Vovellle acordã un rol important 
ideologiilor. Ca atare, dupã el, conceptul 
de mentalitate este mult mai larg decât cel 
de ideologie. Universul mental trebuie sã 
aibã în vedere ideologia, dar depãşind-o, 
ceea ce o face sã se prezinte ca un fel de 
magmã informalã şi fãrã articulaþii. Existã 
o relaþie foarte complexã între real şi 
imaginar, dupã Vovelle, iar între cele douã 
avem de-a face cu o dublã mişcare de 
acþiune şi reacþiune a fiecãreia dintre ele. 
Fluctuaþiile reprezentãrilor unei societãþi 
sunt dupã Vovelle prelungirea, adesea 
în distorsiune, câteodatã în armonie 
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la precocitatea apariþiei controlului 
naşterilor, îşi pãstreazã valoarea şi 
întâietatea.3 În plus, chiar din titlul 
original, istoricul voise sã introducã pe 
lângã atitudinile în faþa vieþii şi atitudinile 
în faþa morþii, dar editorul a respins 
acest lucru sub cuvânt cã publicul ar 
respinge o asemenea problematicã. 
Într-adevãr, marele public nu devenise 
încã sensibil la o problematicã extrem 
de avangardistã şi de novatoare. Abia a 
doua ediþie a lucrãrii, publicatã la 1978, 
în colecþia Points Histoire, se va bucura 
de o primire cãlduroasã din partea 
istoricilor universitari.

La acest timp demografia nu intrase 
în preocupãrile istori-
cilor, iar Ariès ajunge 
sã se intereseze de 
atitudinile în faþa 
vieþii, prin preocupã-
rile adepþilor popula-
þionismului, şi ale
celor care încercau
sã explice înfrânge-
rile Franþei din 1940, 
datoritã declinului 
d e m o g r a f i c . 

„Tradiþionalist” şi monarhist, el identificã 
cauzele acestui declin demografic, 
începând cu secolul al XVIII-lea, în 
modelul burghez al Luminilor franceze şi 
al modernitãþii, care, rupând cu modelul 
societãþii tradiþionale asupra familiei 
şi comunitãþii þãrãneşti, a provocat 
stagnare şi recul demografic. Rolul 
nefast al statului modern omnipotent, 
distrugãtorul vechilor solidaritãþi.4

În ciuda anumitor lucruri care 
vor fi nuanþate de cercetãri viitoare, 

3  Ibidem, p.68.
4  François Lebrun, Philippe Ariès, in Les 

historiens, Paris, Armand Colin, 2003, 
p.196.

a evoluþiei sociale.1 În discordanþã cu 
Philippe Ariès, mentalitãþile nu sunt 
formaþii discursive detaşate de real, ci 
ele rãmân parte integrantã a studiului 
unei societãþi. Cea mai bunã ilustrare a 
modului cum vede istoricul mentalitãþile 
este grila de lecturã pe trei nivele aplicatã 
atitudinilor în faþa morþii. El diferenþiazã 
factorii infrastructurali, evoluþia demo-
graficã, structurile economice şi sociale, 
greutatea relativã a individului şi a 
familiei, iar la celãlalt pol, restituie 
discursului asupra morþii orientarea 
ideologiilor coerente în faþa morþii, 
locul acesteia pentru bisericã sau 
pentru puterile publice. Între aceşti doi 
poli situeazã nivelul mentalitãþilor unei 
epoci prin intermediul morþii trãite, 
într-un descriptiv care þine seama de 
stratificãrile sociale.

Revoluþia Francezã şi mentalitatea 
revoluþionarã

Istoria Revoluþiei Franceze a 
constituit, alãturi de istoria morþii un 
subiect privilegiat pentru cercetãrile 
lui Michel Vovelle. Relaþia istoricului 
cu marea revoluþie este una complexã, 
instituþionalã şi sentimentalã deopo-
trivã. Titular al Catedrei de Istoria 
Revoluþiei Franceze la Universitatea 
Paris I, Sorbonne-Panthéon, directorul 
Institutului pentru Istoria Revoluþiei, 
a fost de asemenea însãrcinat sã 
coordoneze Comisia sãrbãtoririi Bicen-
tenarului Revoluþiei franceze. Un numãr 
însemnat dintre cãrþile sale trateazã 

1  Idéologies et mentalités, Paris, Maspero, 
1982, p.93-101., vezi şi Christian 
Delacroix, François Dodse, Patrick Garcia, 
Les courants historiques en France. 
19e-20e siècle, Paris, Armand Colin, 
1999, pp.213-15. Toader Nicoarã, Clio 
în orizontul mileniului trei. Explorãri în 
istoriografia contemporanã, Cluj-Napoca, 
Accent, 2002, pp. 96-97.
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marile teme ale acestei cãrþi anticipeazã 
viitoarele sale cercetãri. Locul copilului 
în familie şi evoluþia atitudinilor faþã 
de acesta, atitudinile în faþa morþii. 
Dar cartea n-a provocat nici o reacþie 
din partea istoricilor, care continuã s-o 
ignore, va fi însã salutatã cu entuziasm 
de cãtre demografi, Alfred Sauvy, 
directorul INED, care îi va publica 
în revista sa douã dintre studiile sale 
(revista Population). Astfel, temele 
revoluþionare evidenþiate de Ariès se 
impun atenþiei unui public de medici 
şi sociologi.5

L’enfant et la vie familiale

Publicatã la 1960, se bucurã şi ea de 
o primire relativ discretã. Subiectul era 
de o noutate absolutã. Nimeni înaintea 
lui Ariès nu se mai ocupase sistematic 
de istoria copilului, de modul de 
socializare, de trecerea de la copilãrie 
la adolescenþã, de sentimentele cu care 
pãrinþii i-au privit pe copii, nu mereu 
aceleaşi, în diferite epoci istorice. 

Ca şi în cazul celeilalte cãrþi celebre 
dedicate morþii, Ariès ajunge s-o publice 
dupã o muncã dusã pe parcursul 
unui deceniu de cercetãri. Cartea este 
novatoare din cel puþin douã puncte 
de vedere, prin problematica pe care 
o impune atenþiei istoriografice şi prin 
sursele pe care le foloseşte în restituþiile 
sale. „Cartea asupra familiei în Vechiul 
Regim nu este opera unui specialist 
al acestei epoci, ci cea a unui istoric 
demograf care, frapat de caracterele 
originale ale familiei moderne, a simþit 
nevoia sã coboare spre un trecut mai 
îndepãrtat pentru a verifica limitele 
acestei originalitãþi.” – noteazã istoricul 
în prefaþa cãrþii sale. Deja în cartea 
precedentã publicatã în 1948, istoricul 
noteazã una din temele sale favorite, 

5  Ibidem, p. 197.

problemele legate de istoria Revoluþiei 
Franceze. Dar nu oricum, lectura fãcutã 
de Vovelle Marii Revoluþii este una 
din perspectiva noii istorii, prin grila 
istoriei mentalitãþilor şi a imaginarului. 
Faptul este evident chiar şi la o trecere 
în revistã a titlurilor cãrþilor dedicate 
acestui eveniment istoric complex şi 
derutant. La Chute de la monarchie, 
Paris, Seuil, 1971, reeditare 1999. La 
mentalité revolutionnaire. Société et 
mentalités sous la Révolution Française, 
Paris, Messidor, 1986, reeditare, 1988. 
1793. La Révolution contre l’Eglise: de 
la Raison à l’Être Suprême, Bruxelles, 
Complexes, 1988. La découverte de la 
politique: géopolitique de la Révolution 
Française, Paris, La Découverte, 1992. 
Combats pour la Révolution Française, 
Paris, La Découverte, 1993. La Révolution 
Française, Paris, Armand Colin, 1998. Les 
Jacobins, Paris, La Découverte, 1999.

Istoricul aplicã revoluþiei grila 
de lecturã care vine din pasiunea sa 
constantã pentru istoria mentalitãþilor. 
Paradigmaticã pentru acest fapt este cartea 
dedicatã Mentalitãþii revoluþionare. Dupã 
ce toþi specialiştii pãreau sã se fi pus de 
acord asupra faptului cã mentalitãþile 
sunt abordabile cu predilecþie în 
durata lungã sau foarte lungã a istoriei, 
Vovelle, inverseazã puþin lucrurile 
abordând o epocã revoluþionarã, relativ 
scurtã, şi restituind magistral geneza şi 
manifestarea la cald a unei mentalitãþi 
revoluþionare, concept mai dispus sã 
ofere o soluþie nuanþatã mecanismelor 
mentale şi imaginare ce conduc la 
explozii violente, inexplicabile, care, la 
prima vedere, par iraþionale sau lipsite 
de sens. 

Istoria atitudinilor în faþa morþii

Istoria atitudinilor în faþa morþii 
a reprezentat cealaltã constantã în 
preocupãrile lui Michel Vovelle. De la 
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opoziþia dintre douã tipuri de familie 
în Franþa. „În primul tip, persoana 
copilului este neglijatã, ceea ce importã 
este patrimoniul şi mâna de lucru. Este 
tipul fecund, familia numeroasã. În 
cel de-al doilea tip de familie, bogãþia 
cuplului constã în copil şi în viitorul 
sãu. Este tipul „maltusian,” adicã tipul 
de familie cu numãr mic de copii.6 

Apoi, chiar dacã în manierã 
anecdoticã sau din perspectivã juridicã, 

anumiþi istorici s-au 
ocupat de familie şi 
de condiþia femini-
nã, studiul lui Ariès
abordeazã pentru 
prima datã o „istorie
colectivã profundã”, 
o „istorie existen-
þialã” – este expresia 
pe care istoricul a 
dorit s-o impunã, 

dar care va pierde partida în favoarea 
termenului de istorie a mentalitãþilor.

Cartea îşi propune sã restituie 
evoluþia sentimentului copilãriei şi 
locul copilului în familie şi în societate. 
Istoricul constatã cã în evul mediu 
şi la începutul timpurilor moderne, 
multã vreme încã în clasele populare, 
copiii erau confundaþi cu adulþii, din 
momentul când puteau sã se mişte 
şi sã se hrãneascã singuri, iar dupã 
vârsta de şapte ani ei intrau în marea 
comunitate a bãrbaþilor. Apoi, odatã 
cu secolul XVII, începe o schimbare 
considerabilã care se accelereazã 
şi se generalizeazã spre mijlocul 
secolului XVIII, însemnând o adevãratã 
descoperire a copilãriei, cu înþelegerea 
condiþiei speciale a copilului în sânul 
familiei şi cu naşterea iubirii materne. 
Din acest moment, Ariès constatã 
punerea în practicã a unui lung proces 

6  Ibidem, p.199-200.

primele studii din 1969-1970 (La Mort et 
l’au-dèla en Provence d’après les autels 
des âmes du purgatoire, Annales ESC, 
1969, Vision de la mort et de l’au-dèla en 
Provence du XVe au XXe siècle, d’apres les 
autels des âmes du Purgatoire, A.Colin, 
Cahiers des Annales, 1970 - în colaborare 
cu Gaby Vovelle), pânã în prezent, istoricul 
s-a preocupat constant de problematica 
morþii şi a atitudinilor în faþa ei pe 
parcursul a douã milenii de civilizaþie. 
Problema morþii, redescoperirea 
morþii astãzi, moartea în sensibilitatea 
barocã şi jansenistã, iconografia morþii, 
testamentele ca sursã a istoriei morþii, 
moartea în benzile desenate, atitudinile 
populare în faþa morþii, problema doliului, 
epitafele americane, doliul burghez şi 
statuarul funerar, declinul infernului în 
sensibilitatea contemporanã, cimitirele 
contemporane şi reprezentãrile figurative, 
literatura ca sursã a istoriei atitudinilor în 
faþa morþii, rolul monumentelor dedicate 
morþilor în secolele XIX-XX, lacrimile şi 
moartea, viziunea corpurilor moarte din 
evul mediu pânã astãzi, frica în faþa morþii 
sunt problematici pe care le-a frecventat 
cu perseverenþã şi pasiune constantã. 

Doar trecerea în revistã a contri-
buþiilor sale evidenþiazã o paletã foarte 
largã de preocupãri a istoricului, o 
problematicã ce are însã în centru 
moartea, atitudinile în faþa morþii ca 
problematicã a istoricului. De prisos 
s-o mai spunem, Vovelle a fost alãturi 
de Philippe Ariès, François Lebrun şi 
Pierre Chaunu, unul dintre pionierii 
impunerii acestei problematici în 
teritoriul istoricului.

Prima sa mare operã dedicatã 
problematicii morþii, Piété baroque 
et déchristianisation en Provence au 
XVIIIe siècle, reprezintã în fapt teza 
sa de doctorat susþinutã în 1971, la 
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de izolare şi de închidere a copilului în 
spaþii claustratoare, numit şcolarizare. 
Dezvoltarea şcolii este stimulatã de 
grija cu totul nouã faþã de educaþia 
copiilor. Ca atare, familia şi şcoala l-au 
scos pe copil din compania adulþilor. O 
altã schimbare fundamentalã, care se 
manifestã paralel cu prima: limitarea 
voluntarã a naşterilor. Familia modernã 
doreşte astfel mai puþini copii, de care 
sã se ocupe însã mai bine, şi sã le dea o 
mai bunã educaþie. Aceste transformãri 
confirmã falimentul formelor de 
sociabilitate tradiþionale.

În plus, autorul acestei cercetãri 
apeleazã la categorii de surse foarte 
diverse: texte pedagogice, cãrþi de 
înþelepciune, corespondenþã, surse 
iconografice, ca şi primele analize 
cantitative oferite de demografi.7

Soarta acestei cãrþi, ca şi a autorului 
sãu, confirmã, o datã în plus, ideea 
dupã care nu devii profet la tine acasã. 
Cartea va fi bine primitã de specialişti 
în ştiinþele omului din Franþa, dar 
mai ales de istoricii americani. 
Cartea va fi tradusã în Statele Unite, 
în 1962, unde va cunoaşte un mare 
succes, ceea ce-i va aduce autorului o 
audienþã internaþionalã şi, finalmente, 
... recunoaşterea la el acasã. Abia în 
1964, Annalele îi vor consacra douã 
articole, primul sub semnãtura lui 
Alain Besançon, celãlalt sub cea a lui 
Jean-Louis Flandrin.

Cercetarea lui Ariès a inspirat, astfel 
o adevãratã febrã a cercetãrilor asupra 
istoriei familiei pe cele douã maluri 
ale Atlanticului.8 Copilul şi familia în 
vechiul regim..., a fost apoi consideratã 
o cercetare de pionierat. Ea se aratã de 

7  Philippe Ariès, L’Enfant et la vie 
familiale…, Seuil, 1973, pp.311-312.

8  A. Burguière, Philippe Ariès, în Dictionnaire, 
p.68.

Universitatea din Lyon, şi publicatã în 
1973, la editura Plon, în colecþia Sociétés 
et mentalités, dirijatã de Philippe Ariès 
şi Robert Mandrou. Teza a fãcut operã, 
impunând problematica morþii şi a 
atitudinilor în faþa morþii în centrul 
preocupãrilor istoriei mentalitãþilor 
colective, domeniul de avangardã al 
noii istorii. Teza a reprezentat în fapt 
o revoluþie în istoria istoriografiei. Ea 
era rezultatul unei analize în primul 
rând cantitative, dar nu numai, 
autorul sãu investigând cu o muncã 
de furnicã cum însuşi mãrturiseşte, 
peste 20.000 de testamente. În al doilea 
rând, teza marcheazã, alãturi de cea a 
lui François Lebrun (Les Hommes et 
la Mort en Anjou. XVIIe-XVIIIe siècles, 
1971), trecerea istoriei mentalitãþilor 
de la problematicile culturale, în 
care se cantonase pânã atunci, spre 
problematicile atitudinilor colective.2 

Douã sunt aşadar meritele acestei 
cãrþi în istoriografia mondialã a 
morþii. Avansul istoriei mentalitãþilor 
pe terenul atitudinilor profunde, 
şi descoperirea unei surse deosebit 
de însemnate, testamentul, aceastã 
confesiune de altãdatã, mijlocul de 
a trişa cu liniştea a celor care nu s-au 
exprimat deloc altcumva. Din acest 
motiv cercetarea lui Vovelle a pãstrat 
şi pãstreazã valoare experimentalã şi 
putem spune, exemplarã. Ea impune 
apoi o problematicã, cea a decreştinãrii, 
ce va reveni în preocupãrile 
istoricului (Réligion et Révolution, 
la déchristianisation de l’an II, Paris 
Hachette, 1976), şi care chiar astãzi 
suscitã chestionãri din partea istoricilor 
şi a altor specialişti din câmpul ştiinþelor 
umane.

2  Michel Vovelle, Piété baroque et 
dechristianisation en Provence au XVIIIe 
siècle, Paris, Seuil, 1978, p.9.
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aceastã datã sincronã cu un climat foarte 
deschis şi foarte suportiv cu privire 
la noile tendinþe istoriografice. Nu-i 
lipsit de interes sã constatãm, odatã cu 
François Lebrun, cã un an mai târziu, 
apãrea cartea lui Robert Mandrou, 
moştenitorul lui Febvre, Introduction à 
la France moderne, adevãrat manifest 
al noii istorii a mentalitãþilor, care se 
înscrie în aceleaşi tendinþe problematice 
şi metodologice ca cercetãrile lui Ariès.

Istoricul câştigã, astfel, notorietate, 
participã la colocvii şi întâlniri în mediile 
universitare, este invitat ca viziting 
profesor în universitãþile americane. 

Omul în faþa morþii

Cea de-a treia mare carte, L’homme 
devant la Mort, a fost publicatã în 
1977, într-un climat dominat de 
apariþia numeroaselor studii dedicate 
atitudinilor în faþa morþii. Cele douã 
volume masive, sunt rezultatul unei 
lungi anchete de vreo 15 ani, condusã 
solitar prin arhive, cimitire sau situri 
arheologice. 

Deja în prima sa carte din 1948, 
Ariès abordase şi problemele legate 
de moarte şi de atitudinile în faþa 
morþii. Un an mai târziu, a publicat în 
revista Population un articol consacrat 
atitudinilor în faþa vieþii şi a morþii din 
secolul XVII în secolul XIX.9 La 1966 şi 
1967 revine asupra problemei morþii cu 
douã noi contribuþii.10 Preluând metoda 
regresivã, pe urmele lui Marc Bloch, 

9  Philippe Ariès, Attitudes devant la vie et 
devant la mort du XVIIe au XIXe siècle, 
Population, t.IV, janviers-mars 1949, pp. 
463-470.

10  Idem, Contribution à l’étude du culte des 
morts à l’époque contemporaine, Revue 
des traveaux de l’Academie des sciences 
morales et politiques, vol. CIX, 1966, 

Mourir autrefois. 
Attitudes collectives 
devant la mort aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, (Paris, 
Gallimard Juillard, 
1974) este urmãtoarea 
cercetare a lui Vovelle 
în aceeaşi problema-
ticã. În prefaþa aces-
tei cãrþi, Vovelle 
avertizeazã asupra 
implicaþiilor multiple ale temei morþii, 
şi cã datoritã tabu-urilor multiple, 
decriptajul problematicii este dificil. 

Un asemenea demers impune o 
anchetã în durata lungã, secularã, aşa 
cum au evidenþiat cercetãrile de pionierat 
citate mai sus.3 Din punctul de vedere 
al metodei, dincolo de un evenimenþial 
al morþii, care uneori irumpe brusc în 
istorie – rãzboi, revoluþie, epidemii – 
analiza problematicii în duratã lungã este 
impusã de însãşi aceastã problematicã a 
istoriei mentalitãþilor, unde schimbãrile 
se opereazã lent şi unde stratificãrile care 
se aşeazã la fel de lent, lãsând uneori sã 
supravieþuiascã pânã în prezent amintiri 
şi credinþe care vin de departe.

În toate cercetãrile sale, Vovelle 
încearcã sã rãspundã la ce înseamnã 
pentru el investigarea morþii. Dacã 
Philippe Ariès a oferit o istorie în 
patru timpi asupra morþii, Vovelle 
alege la rându-i o anchetã pe trei 
nivele. „Dinspre cel mai simplu la cel 
mai elaborat, întâlnim nivelul morþii 
suportate, spre a trece la moartea trãitã, 
şi apoi la discursul asupra morþii.”4

Primul nivel identificã moartea 
ca fapt brut de istorie, este moartea 
descrisã de curbele demografilor, dar 
şi din povestirile individuale. Acestui 

3  Idem, Mourir autrefois, Paris, Gallimard 
Julliard, 1974, p.10.

4  Ibidem, p.11.
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Ariès constatã cã la mijlocul secolului 
XX, cultul morþilor a devenit singura 

manifestare reli-
gioasã comunã 
credincioşilor şi 
necredincioşilor 
de toate confesiu-
nile, şi constatã 
cã acest cult nu 
este atât de vechi 
pe cum se credea, 
ci dimpotrivã, 
originile sale sunt 
relativ recente. 
În evul mediu, 

prioritatea o avea grija faþã de sufletul 
nemuritor, iar corpul era abandonat 
anonimatului.11 

Celãlalt articol este unul funda-
mental. Subtitlul sãu explicã conþinutul, 
schimbarea atitudinilor în faþa morþii 
în societãþile occidentale. Constatarea 
istoricului este urmãtoarea: Omul a fost 
de-a lungul mileniilor stãpânul absolut 
al propriei morþi şi al circumstanþelor 
sale, pe când în prezent el a încetat sã fie. 
Vreme îndelungatã moartea era familiarã, 
acceptatã. Muribundul conştient îşi 
trãia ultimele momente în compania 
celor apropiaþi, în mijlocul familiei. 
La mijlocul secolului XX, moartea este 
inversatã. Familia şi medicii îi ascund 
atât cât este posibil bolnavului adevãrul 
despre maladia de care suferã, mai ales 
dacã este una incurabilã. Moartea se 
petrece cel mai adesea la spital sau la 
azilul de bãtrâni, oricum în izolare, iar 
doliul devine tot mai discret atunci când 
nu dispare de tot. 

 pp. 25-34.; La Mort inversée, Archives 
européennes de sociologie, VIII, 1967, 
pp. 169-195. 

11  Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la 
mort en Occident, p.155.

nivel îi corespund din punctul de vedere 
al surselor, sursele masive, cantitative, 
cu care opereazã demografii şi care 
se impun prin ele însele, ca mãsurã a 
morþii colective. 

La al doilea nivel, se plaseazã 
moartea trãitã, care nu este altceva 
decât amalgamul de gesturi, atitudini 
şi credinþe care însoþesc procesul ce se 
deruleazã de la maladie la agonie, la 
mormânt şi apoi la lumea de dincolo. Ea 
presupune cu necesitate surse mai ales 
calitative, mult mai diversificate, care 
permit tocmai refacerea atitudinilor, 
sentimentelor şi trãirilor pe care fiecare 
fiinþã umanã nu se poate sã nu le fi 
resimþit în relaþia foarte complexã pe 
care o întreþine cu moartea.

Discursul asupra morþii, cel de-al
treilea nivel de investigaþie, este discursul 
pe care orice societate îl are despre 
moarte. În fond, în rituri funerare, în 
practici şi credinþe identificãm deja un 
discurs, inconştient şi informal în cea 
mai mare parte. Dar, dincolo de gesturi 
care vorbesc prin ele însele, avem de-
a face cu un discurs magic, un discurs 
religios-creştin, multã vreme dominant, 
apoi un discurs laic, care ia formele cele 
mai diverse (filosofic, ştiinþific, medical, 
civic etc.), ca şi un discurs literar asupra 
morþii. La acest nivel de asemenea se 
impun surse dintre cele mai diverse. 
Sursele literare, poezie dar şi prozã, 
oferã date interesante pentru analiza 
discursului asupra morþii. Dar mai 
ales literatura religioasã sub cele mai 
diverse forme ale sale; artes moriendi, 
predici de înmormântare sau discursuri 
funebre, reguli ale confreriilor, manuale 
de devoþiune etc.5

Astfel înarmat teoretic şi metodologic, 
Vovelle reface istoria morþii pe parcursul 
celor douã secole clasice, secolul XVII, 

5  Ibidem, pp. 11-12.
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Dupã aceste contribuþii şi ca 
urmare a unor conferinþe fãcute în 
SUA, la Universitatea John Hopkins din 
Baltimore, Ariès aprofundeazã şi lãrgeşte 
problematica şi demonstraþia, publicând 
culegerea de articole, cunoscutã, 
(Western Attitudes toward Death) în 1974, 
şi un an mai târziu şi în Franþa (Essais 
sur l’histoire de la mort en Occident), în 
fapt, introducerea metodologicã la marea 
sintezã care va apãrea în 1977, L’Homme 
devant la Mort.

În marea sa sintezã Ariès propune o 
istorie a morþii în patru timpi. Istoricul 
pleacã de la ipoteza lui Edgar Morin, 
dupã care existã o relaþie strânsã între 
atitudinea în faþa morþii şi conştiinþa de 
sine, conştiinþa propriei individualitãþi. 
Cei patru timpi definesc fiecare câte 
o atitudine fundamentalã în faþa 
morþii şi se înscriu cronologic unul 
în continuitatea celuilalt, nu fãrã o 
dialecticã subtilã şi nu întotdeauna 
liniarã, în care se identificã acronisme 
şi etajãri: moartea domesticitã (la mort 
apprivoisée), moartea eului (la mort de 
moi), moartea celuilalt (la mort de toi) 
şi, în sfârşit, moartea interzisã (la mort 
interdite).12

Sentimentul cel mai vechi în faþa 
morþii ar fi, dupã Ariès, unul foarte 
durabil şi masiv, un sentiment de 
familiarizare cu moartea, o moarte 
perceputã fãrã fricã şi fãrã disperare, 
undeva la mijloc, între resemnare 
pasivã şi încredere misticã. Moartea era 
consideratã ca fãcând parte din ordinea 
fireascã a lucrurilor, iar prin moarte, 
mai mult decât prin alte momente 
importante ale existenþei se revela 

12  Western Attitudes towards Death, John 
Hopkins University Press, Baltimore, 
1974; Essays sur l’histoire de la mort en 
Occident du Moyen Âge à nos jours, Paris, 
Éd. du Seuil, 1975, p.21-84.

secol baroc, şi secolul XVIII, secolul 
Luminilor. El restituie o problematicã 
incitantã precum insolenþa morþii, 
moartea îmblânzitã, marele ceremonial, 
destinul sufletelor, contestarea şi refuzul 
ceremonialului morþii, eliminarea morþii, 
marele atac al secolului luminilor, s-a
schimbat oare moartea?, peripeþiile unui 
sfârşit de secol. În final istoricul încearcã 
sã rãspundã la întrebãrile, cum? şi mai ales 
de ce?, lucrurile au stat aşa pe parcursul 
celor douã secole moderne.

Vovelle va mai reveni deseori 
asupra problemelor de metodã pe care 
o asemenea investigaþie le implicã, spre 
a dialoga cu alþi autori precum Ariès, 
Lebrun sau Chaunu, sau pentru a limpezi 
aspecte ce þin de sursele, problemele şi 
metodele pe care problematica morþii le 
implicã.6

Dar toate aceste intervenþii 
metodologice nu fac decât sã pregãteascã 
marea sintezã asupra morþii, pe care 
Vovelle o va publica în 1983, La Mort 
en Occident de 1300 à nos jours, (Paris, 
Gallimard, 1983, reed. 2000). Sigur, 
cartea venea în urma marilor sinteze 
asupra morþii, a lui Lebrun, Chaunu şi 
Ariès, dar aceasta nu o face mai puþin 
importantã şi interesantã în istoriografia 
atitudinilor în faþa morþii. În fapt, 
sinteza a fost pregãtitã de toate celelalte 
contribuþii ale lui Vovelle.

Istoric ce se reclama din marxism, 
Vovelle va fi mereu atent la chestiunile 
de metodã asupra cãrora va reveni, 
mereu în dialog cu alþi istorici, care 
nu împãrtãşeau neapãrat viziunea 

6  Idem, Les Attitudes devant la Mort. 
Problèmes de méthode, aproches et lectures 
différentes, Annales ESC, nr.1, janvier 
mars, 1976, pp.120-132.; Sur la Mort, 
Idéologies et mentalités, Paris, Maspero, 
1982, pp. 101-119.; Encore la mort: un peu 
plus qu’une mode?, în Annales ESC, nr.2, 
1982, pp.276-286.
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destinul, un destin pe care muritorul 
îl acceptã într-o ceremonie publicã al 
cãrui rit este fixat prin obicei. Moartea 
este pentru fiecare, recunoştinþa unui 
destin în care propria personalitate 
nu este desfiinþatã, neantizatã, ci 
cu siguranþã doar adormitã. Aceastã 
adormire presupune o supravieþuire, 
dar una amorþitã, somnolentã – rezultat 
al supravieþuirii umbrelor în pãgânism 
sau cea a strigoilor din creştinismul 
vechi şi popular.

Este atitudinea cea mai veche, 
întinsã pe durata cea mai lungã, dupã 
care moartea este un fenomen implacabil, 
cãruia nu-i poþi scãpa şi cãruia trebuie 
sã i te supui. Sub o formã aluvionarã 
aceastã atitudine se prelungeşte în 
timp, fiind prezentã chiar aproape de 
noi în mediile populare. Dacã ar fi sã-i 
gãsim un corespondent sau un termen 
similar în sensibilitatea româneascã, 
credem cã cel de “moarte mioriticã” ar 
fi cel mai adecvat, dar şi aici ar fi nevoie 
de câteva limpeziri preliminare.

La nivelul claselor superioare 
şi intelectuale, aceastã atitudine de 
resemnare începe sã se modifice subtil, 
ca urmare a presiunii exercitate de 
discursul bisericii. Moartea a încetat sã 
mai fie privitã cu resemnare de un eu 
puternic, dar fãrã o conştiinþã clarã. În 
noua sensibilitate manifestã odatã cu 
creştinismul, moartea a devenit locul 
în care particularitãþile propriei vieþi, 
ale fiecãrei biografii apasã în momentul 
judecãþii, unde totul apare scris, notat, 
adunat, moment în care totul poate fi 
pierdut sau câştigat. Se naşte în secolele 
XII-XIV, în aceastã epocã în care se pun 
bazele a ceea ce va deveni civilizaþia 
modernã, un sentiment foarte personal 
şi interior al morþii, al propriei morþi, 
care traduce un ataşament violent faþã 
de valorile vieþii, şi complementar, un 

sa despre lume. Dialogând elegant 
cu Ariès, Vovelle încadreazã istoria 
atitudinilor în faþa morþii în centrul 
preocupãrilor de istorie a mentalitãþilor. 
Aşa cum Eseurile ... lui Ariès au 
constituit un soi de discurs asupra 
metodei şi au premers marea sintezã, 
Vovelle a publicat şi el câteva studii, 
premergãtoare, care pot fi considerate şi 
ele o introducere metodologicã la marea 
sa sintezã apãrutã în 1983. Plecând de 
la moarte, ca şi de la atitudinile pe care 
le provoacã, istoria regãseşte oamenii şi 
îi sesizeazã în reacþiile lor, în faþa unui 
moment limitã care nu tolereazã deloc 
lipsa sinceritãþii. Astfel definitã, istoria 
morþii ia în noua istorie a mentalitãþilor 
un loc care nu-i deloc minor. Istoria 
morþii pãstreazã în acest complex 
al istoriei mentalitãþilor o valoare 
exemplarã şi specificã. Moartea devine 
o invariabilã idealã şi esenþialã.7

În introducere la marea sa sintezã, 
Vovelle propune o istorie verticalã, 
în sensul în care se înlãnþuie, fãrã sã 
se presupunã de la început o legãturã 
cauzalã mecanicã între moartea 
suportatã, moartea trãitã şi discursul 
asupra morþii, care corespund punctelor 
de ancorare esenþiale ale anchetei.8 
Dar analiza verticalã pe trei nivele 
poate implica şi dificultãþi. În raport cu 
realitãþile fizice sau biologice ale morþii 
existã o autonomie realã a gesturilor, 
atitudinilor şi discursului. Între practica 
morþii şi discursul care se þine despre ea 
se þese o legãturã dialecticã complexã, 
care este departe de a avea sens unic. 
Reprezentãrile colective şi gesturile care 
exprimã schimbarea, chiar atunci când 

7  Asupra morþii, în Toader Nicoarã, Introdu-
cere în istoria mentalitãþilor, Cluj-Napoca, 
PUF, 1998, pp.335-336.

8  La Mort en Occident de 1300 à nos jours, 
Paris, Seuil, 2000, p.8.
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sentiment amar al eşecului; avem de-
a face cu o atitudine ambiguã, între 
pasiunea de a fi şi o nelinişte de a nu 
fi fost destul. Este sentimentul excelent 
restituit de J. Huizinga în Amurgul 
Evului Mediu, atunci când reconstituie 
caracterul aprig al vieþii.13

În epoca modernã, moartea, în ciuda 
continuitãþii aparente a temelor, riturilor 
şi credinþelor, se îndepãrteazã de lumea 
lucrurilor celor mai familiare. În religie 
ea semnificã acum, mai mult decât în 
evul mediu, pierderea lumii şi imaginea 
neantului. În familie, chiar când subzistã 
credinþa în supravieþuire (în viaþa de 
dincolo), moartea devine elementul care 
provoacã o separare, o despãrþire de 
celãlalt, de fiinþa iubitã. Puþin câte puþin, 
moartea ia o figurã exaltatã, devenind 
dramaticã, aşa cum o obiectiveazã 
sensibilitatea barocului, cu fastul şi 
dramatismul sãu atât de binecunoscut. În 
secolul al XIX-lea moartea pare prezentã 
peste tot, convoaie de înmormântare, 
vizite şi pelerinaje în cimitire, cultul 
amintirii, cultul morþilor, cultul eroilor. 
Pentru a tranşa criza dramaticã cu 
care venise din epoca barocului, omul 
secolului XIX va eroiza moartea.

În sfârşit, cea de-a patra atitudine 
(moartea interzisã) se traduce prin 
exilarea morþii în afara cotidianului, 
în afara familiei, închiderea ei în spital 
sau în azilul de bãtrâni. Este o atitudine 
specificã marilor citadele industriale 
sau societãþilor post-industriale, 
marilor metropole europene, dar mai 
ales americane.

Dacã ar fi sã continuãm schema 
propusã de Philippe Ariès, care fãrã 
îndoialã are meritul de a oferi o perspectivã 
globalã, integratoare la nivelul a cel puþin 
douã milenii de civilizaþie europeanã, 

13  Johann Huizinga, op. cit., cap.I., Caracterul 
aprig al vieþii.

discursul religios se pãstreazã neschimbat, 
cel puþin un timp, caracterizeazã secolul 
XX în Occident. În mod invers, anumite 
forme ale discursului în faþa morþii, ca 
cel al literaturii şi artei, pot înregistra cu 
o nervozitate de electroscop frisoanele 
unei sensibilitãþi colective care are 
modele sale... sau practicile sale de-o 
clipã, chiar atunci când în mod subteran 
se perpetueazã vechile arte de a muri.9

Cealaltã coordonatã metodologicã 
care se impune aproape de la sine 
istoricului în restituirea morþii este, dupã 
Vovelle, o anchetã realizatã în durata 
lungã. Aici exigenþele metodologice ale 
lui Vovelle se întâlnesc cu cele ale lui 
Ariès. Plecând de la punctul de referinþã 
stabilit de acesta ca fiind moartea 
domesticitã sau acronicã, şi concepând 
evoluþia atitudinilor colective ca o 
succesiune de faze care se desfãşoarã în 
durata lungã secularã, de la crisparea 
adesea tragicã cu plecare de la sfârşitul 
evului mediu asupra morþii individuale 
pânã la alunecarea care se opereazã cu 
plecare din secolul al XVIII-lea şi mai 
ales al XIX-lea asupra morþii fiinþelor 
dragi ce culmineazã la vârsta romanticã. 
În sfârşit, în secolul XX, pânã mai ieri 
se încerca exorcizarea imaginii morþii 
fãcând din ea noul tabu al timpurilor 
moderne. Aceastã periodizare largã, care 
are toate avantajele şi toate slãbiciunile 
unui model a avut marele merit de a 
atrage atenþia asupra respiraþiei seculare 
care afecteazã istoria morþii, urmând 
individualizarea progresivã a atitudinilor. 
Se pare prea bine ca o asemenea evoluþie 
sã trebuiascã sã exprime în termenii unor 
plaje lungi, nu numai de imobilitate, dar 
unde predominã durabil sistemul aflat 
en place. Putem astfel urmãri instalarea 
progresivã de la sfârşitul evului mediu 
a modelului morþii creştine care va 

9  Ibidem, p.10.
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am propune o a cincea atitudine, cea a 
redescoperirii morþii în societãþile post-
moderne în care începe sã se contureze 
o nouã atitudine faþã de moarte. Datoritã 
unor maladii încã incurabile (cancerul, 
virusul HIV), sensibilitãþile se modificã, 
moartea începe se fie conştient asumatã, 
(vezi legalizarea euthanasiei), dar nu la 
modul eroic ca în secolul XIX, ci la modul 
banal, anonim şi anodin, cotidian, fapt 
tradus prin tot mai numeroase dezbateri 
pe tema morþii.14

Schema propusã de Ariès a provocat 
numeroase critici şi obiecþii, unele 
întemeiate, altele mai puþin întemeiate, 
care au avut rolul sã nuanþeze acest 
model, propus în marea sa sintezã pe 
aceastã problemã, L’homme devant la 
Mort, (I-II, Ed. du Seuil, Paris, 1977).

Dar, în ciuda obiecþiilor aduse, 
modelul propus de Philippe Ariès 
rãmâne în punctele sale esenþiale 
valabil, reprezentând un bun câştigat 
din punct de vedere metodologic, şi 
incitând noi investigaþii care vor face sã 
progreseze studiile în acest domeniu.

Aşa cum era şi firesc, în timp ce 
Ariès, deşi deschizãtor de drumuri a 
început cu o tentativã de sintezã, în care 
a propus o viziune globalã, studiile care 
au urmat s-au concentrat pe investigaþii 
de profunzime, pe spaþii geografice mai 
restrânse, şi pe segmente cronologice 
mai scurte, nuanþând, aprofundând şi 
modificând oarecum perspectivele.

Deşi prioritatea descoperirii 
subiectului îi aparþinea, inspirat de 
sugestiile lui Lucien Febvre din anii 
studenþiei sale, originalitatea cãrþii 
constã în altceva. Pe de o parte, ea 
constã în maniera foarte personalã 

14  Toader Nicoarã, “Thanatos în grãdinile lui 
Clio”, în Clio în orizontul mileniului trei. 
Explorãri în istoriografia contemporanã, 
Cluj-Napoca, Accent, 2002, pp.145-147.

culmina în epoca barocului înainte sã 
se destructureze în secolul XVIII ca ceea 
ce putem numi modelul morþii burgheze 
ce se elaboreazã plecând din epoca 
luminilor spre secolul XIX... pentru a 
demonstra astãzi profunzimea crizei 
care o afecteazã.10 Miza acestei istorii în 
durata lungã este dincolo de o aparentã 
inerþie sau de evoluþii convulsive, dacã 
dincolo de accidente de parcurs chiar 
spectaculare, se poate desena o evoluþie 
în reprezentãrile colective ale oamenilor.

O atenþie deosebitã acordã Vovelle 
atelierului istoricului, anume surselor şi 
metodelor de care poate dispune istoricul 
în abordarea unui asemenea subiect. 
Dupã ce avertizeazã asupra tãcerilor 
surselor şi tabuurilor care înconjoarã 
şi însoþesc moartea, Vovelle abordeazã 
chestiunile de metodã şi sursele care se 
preteazã la abordarea sa. El constatã cã 
folosirea anumitor surse, cele adunate 
de etnografi şi folclorişti, pot da senzaþia 
unei morþi acronice, a unei morþi care 
rãmâne neschimbatã perioade lungi. 
Cronologizarea corpusurilor adunate 
de folclorişti poate rezolva problema, 
dar oricum nu definitiv, deoarece 
o asemenea procedurã poate lãsa 
senzaþia de semitemporalitate a unei 
istorii aproape imobile. Spre a evita o 
asemenea capcanã, istoricul este nevoit 
sã apeleze la alþi indicatori dispuşi sã 
înregistreze evoluþia comportamentelor 
şi reprezentãrilor colective. Şi acestea 
nu sunt deloc de neglijat, mai ales dacã 
se pot aborda în cheie serialã. Şi acestea 
nu sunt puþine: urme materiale, cimitire, 
sculpturi, morminte, monumente 
funerare sau ex-votouri, urme scrise, 
epitafe, predici funerare, testamente sau 
registre parohiale. Acestea au ca trãsãturã 
comunã faptul cã introduc asupra unei 
viziuni globale a comportamentelor 

10  Ibidem, p. 11-12.
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de abordare a unui subiect devenit 
între timp la modã, autorul trece cu 
nonşalanþã pragurile cronologice dintre 
epoci, oferind o panoramã vastã a 
atitudinilor occidentale în faþa morþii, 
din perspectiva a douã milenii de istorie. 
Apoi, istoricul apeleazã la tot felul de 
surse, spre a-şi dezvolta subiectul. De 
la testamente, inscripþii tombale, la 
reprezentãri artistice, artes moriendi, la 
literatura fiecãrei epoci. Într-o epocã în 
care la modã era cantitativul, cercetarea 
sa este una mai degrabã calitativã, 
informaþiile venind de peste tot, dar 
subsumate intenþiei autorului, aceea 
de a face o istorie a universului mental, 
o istorie a mentalitãþilor colective cu 
privire la atitudini şi comportamente în 
faþa morþii.15

Rezonanþa cãrþii este considerabilã, 
nu numai în Franþa, ci în toate 
istoriografiile serioase. Dar chiar şi 
marele public este cucerit de o asemenea 
problematicã. Autorul devine un cunoscut 
al mediilor şi al revistelor destinate 
marelui public. În 1978, Şcoala de înalte 
studii, îl recupereazã pentru istoriografia 
universitarã, primindu-l ca director de 
studii, cu un program dedicat Atitudinilor 
în faþa vieþii şi a morþii. Cercetãrile 
sale vor inspira şi influenþa un numãr 
considerabil de teze şi de cercetãri, în 
Franþa şi în multe alte istoriografii.16

Cartea sa, o arheologie a sistemului 
de credinþe şi atitudini, o arheologie a 
mentalului colectiv, va inspira de altfel 
cercetãrile lui Michel Foucault, a cãrui 
carte Histoire de la folie, o va publica în 
colecþia ce o dirija la editura Plon, şi de 
care îl va lega o relaþie de prietenie.

şi prin aceasta conduc la un studiu 
cuantificat, care aduce o siguranþã în 
plus asupra diagnosticului pus. Analiza 
miilor de testamente, retabluri, tablouri 
religioase sau icoane, serii de epitafe sau 
iconografia mormintelor a devenit astfel 
metodã curentã de cercetare în istoria 
morþii. Un al doilea avantaj al acestor 
surse este continuitatea în timp a unui 
indicator stabil şi schimbãtor în acelaşi 
timp. Dar ar fi o naivitate sã pariem 
doar pe unul sau altul dintre aceste 
surse cuantificabile. Fiecare dintre 
aceste surse nu aduce decât partea sa 
de adevãr, iar numai amestecul tuturor 
poate oferi pentru fiecare epocã peisajul 
sufletului colectiv al unui moment. 
Este de asemenea evident cã tratarea 
acestor surse anonime nu altereazã 
deloc valoarea documentului unic, 
semnificativ în cel mai înalt grad. 

Istoricul rãspunde şi celor care 
opteazã pentru una sau alta din metode, 
impresioniste sau cantitative. Şi una şi 
cealaltã prin aporturile lor conjugate 
se întâlnesc pe un teren comun, cel 
mai apt sã limpezeascã atitudinile şi 
comportamentele în faþa morþii.

Şi Vovelle trece în revistã posibile 
lecturi care se pot face problematicii 
morþii. Dupã ce s-a propus o analizã 
demograficã cantitativã, sau o lecturã 
ideologizantã, istoricul opteazã pentru o 
grilã de lecturã nuanþatã şi suplã. „Moda, 
spune el, dar existã şi o modã bunã, prin 
care se manifestã progresul cunoaşterii, ne 
va face sã valorizãm, nu nivelul material 
(consecinþele schimbãrilor demografice 
sau economice), nici ideologice (istoria 
ideilor), ci acest intermediar în care se 
înscrie istoria inconştientã a oamenilor. 
Aceasta îi conduce pe istoricii actuali 
sã se facã antropologi ai trecutului, 
sã încerce sã reconstituie, dincolo de 
expresiile gândirii clare şi formalizate, 
istoria miturilor şi creaþiile imaginarului 

15  André Burguière, op. cit., p.69.
16  François Lebrun, Philippe Ariès, in Les 

historiens, p.207.
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Philippe Ariès şi istoria mentalitãþilor 

O altã mare contribuþie meto-
dologicã este viziunea sa despre evoluþia 
structurilor mentale. Pe urmele lui Lucien 
Febvre şi Marc Bloch, Ariès este unul 
din ctitorii a ceea ce avea sã fie în anii 
’70-’80, istoria mentalitãþilor colective. 
Cumva împotriva curentului dominant, 
el susþine, în paralel cu Michel Foucault 
faptul cã „mentalitãþile sunt adevãratul 
motor al istoriei şi principalul cãmin al 
schimbãrii, deoarece cu modul de a gândi 
se produce socialul, iar acesta la rândul 
sãu transformã structurile economice şi 
tehnice.”17

Plecând de la atitudinea faþã de copil 
şi de la istoria familiei, Ariès dezvoltã 
cu o intuiþie deosebit de fecundã ideea 
dupã care contracepþia a suscitat o 
adevãratã revoluþie mentalã, în sensul 
unei dorinþe acute de a controla şi 
stãpâni viaþa. Chiar dacã restituþia sa 
rãmâne nostalgicã faþã de o societate 
tradiþionalã, el se ocupã de ideea 
copilãriei ca o vârstã specificã, distinctã 
de cea a adulþilor, ca un fenomen nou, 
propriu modernitãþii. Istoricul atribuie 
aceste schimbãri, trecerea de la un 
model la altul de comportament sexual 
sau de copilãrie şi separare a vârstelor, 
nu unei mutaþii globale din societate, ci 
dimpotrivã, „unui fenomen psihologic 
care a bulversat comportamentul 
omului occidental cu plecare din secolul 
al XVIII-lea”. Nu este vorba de altceva, 
decât de ideea unui inconştient colectiv, 
ca agent activ ce determinã variaþiile 
mentalitãþilor dupã epoci şi perioade 
istorice.

Aceeaşi idee o aplicã şi asupra 
studiilor sale asupra morþii, unde 
încearcã sã acceadã spre elementele 
inconştiente ale practicilor sociale. Spre 
deosebire de alþi istorici care se ocupã 

17  Ibidem, p.208.

colectiv, cele care se înscriu mai ales în 
gesturi şi practici, mãrturii involuntare, 
deci mai sigure, într-o anumitã mãsurã, 
mai mult decât discursul organizat al 
clericilor sau filosofilor.”11 

În sfârşit, întrebarea pe care o pune 
istoricul: Cum se schimbã imaginea 
morþii? Şi rãspunde: „Istoria socialã a 
morþii este þesutã de evoluþii mai mult 
sau mai puþin lente, care în memorii, 
imagini sau gesturi lasã adesea sã 
subziste vestigii eşalonate. Traducerea 
ideologicã a acestor evoluþii se exprimã 
în valuri succesive: creştinarea morþii, 
din evul mediu la apogeul epocii clasice 
prin cucerire şi compromis deopotrivã, 
pe urmã desacralizarea reprezentãrilor 
morþii, în etape, din 
a doua jumãtate a 
secolului XVIII pânã
în zilele noastre; 
releul este atunci
luat de noile con-
strucþii ideologice, 
care se sprijinã pe 
filosofie, ştiinþã, ca şi
pe ideea naþionalã 
în epoca triumfului 
societãþilor liberale... fãrã sã uitãm 
aceastã misticã contrabandã pe unde 
iraþionalismul elitelor sau al maselor 
populare gãseşte un complement sau 
un aliment, neliniştilor rãmase fãrã 
rãspuns...”12 Istoricul, adept declarat 
al marxismului, refuzã sau nuanþeazã 
explicaþiile oferite de cercetãrile lui Ariès 
sau de cele ale lui Pierre Chaunu. Mai puþin 
sensibil la limitele factorului demografic, 
el mãrturiseşte cã nu crede deloc „într-
o aventurã autonomã a imaginarului 
colectiv”. Dar, susþine el altundeva trebuie 
cãutate supradeterminãrile care conduc 

11  Ibidem, p.21.
12  Ibidem, p.23.
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de aceleaşi probleme, în acelaşi timp, 
Ariès nu face o mare deosebire între 
moartea catolicã şi moartea protestantã, 
şi nici de mecanismele de transmitere 
a valorilor culturii dominante, şi nici 
de condiþionãrile demografice sau 
sociale.18 „Dupã mine, marile derive care 
antreneazã mentalitãþile, atitudinile în 
faþa vieþii şi a morþii depind de motoarele 
cele mai secrete, cele mai adânci, la 
limita biologicului cu culturalul, adicã 
de inconştientul colectiv.”19 

Într-o vreme când domina 
cantitativul, istoricul preferã odatã în 
plus, drumurile neumblate, apelând 
la cele mai diverse surse. În plus, 
dialogând cu Michel Vovelle, cu 
ale cãrui cercetãri studiile sale s-au 
dovedit complementare, el susþinea 
urmãtoarele: „Existã cel puþin douã 
moduri de abordare care nu sunt 
contrare, ci dimpotrivã, complementare. 
Primul este cel al analizelor cantitative 
al seriilor documentare omogene. 
Modelul a fost dat de M. Vovelle cu 
studiile sale asupra testamentelor 
meridionale şi cu retablurile sufletelor 
în purgatoriu. Cel de-al doilea mod de 
abordare, care este şi al meu, este mai 
intuitiv, mai subiectiv, dar probabil mai 
global, mai comprehensiv. Observatorul 
trece în revistã o masã eteroclitã (deloc 
omogenã) de documente, şi încearcã sã 
descifreze, dincolo de voinþa celor care 
le-au produs sau a artiştilor care le-au 
executat, expresia inconştientã a unei 
sensibilitãþi colective.”20

Contribuþia sa la inovaþia isto-
riograficã este una deosebitã. Fãrã 

18  Christian Delacroix, François Dosse, 
Patrick Garcia, Les courants historiques 
en France, 19e-20-e siècle, Paris, Armand 
Colin, 1999, pp. 205-206.

19  Philippe Ariès, Essais sur l’histoire, p.222.
20  Ibidem, p.13.

la schimbarea reprezentãrilor colective. 
El le identificã în definiþia pe care Marx 
o dã modului de producþie ca „ecleraj 
general, eter particular care determinã 
greutatea specificã tuturor formelor de 
existenþã care derivã din el...” Iar istoria 
morþii este locul în care se ilustreazã în 
modul cel mai complex şi bogat aplicarea 
acestei formule.13

Încercând sã ofere un rãspuns 
întrebãrii iniþiale: Cum se schimbã deci 
sistemul reprezentãrilor colective din 
jurul morþii?, istoricul conchide. „Aş 
spune, da lungilor plaje de evoluþie lentã, 
într-o istorie care nu poate fi tratatã decât 
în durata sa foarte lungã, da de asemenea 
acestor stratificãri care fac sã coexiste, la 
un moment dat, mai multe modele de 
comportament. Dar aceastã istorie lentã 
nu este deloc o istorie imobilã: atitudinile 
în faþa morþii oferã o temã idealã de reflexie 
asupra noþiunii de „structurã” aplicatã 
istoriei mentalitãþilor. Este evident cã se 
înscrie în acest parcurs al sistemelor, sau 
al lecturilor înglobante care insereazã 
moartea într-un proiect general, care 
dureazã timp îndelungat, cu forþa 
gesturilor şi a ideilor forþã înrãdãcinate. 
Dar aceste „structuri” n-au nimic rigid 
sau monolitic. Structurile „Simfonice” 
se elaboreazã în mod progresiv, se afirmã 
în epoca barocã prin adãugiri succesive 
de la sfârşitul evului mediu, cu peripeþii, 
unele de talie când este vorba spre 
exemplu de Reformã, pe urmã se desfac 
piesã cu piesã pe firul secolului XVIII. 
Burghezia secolului XIX ste împãrþitã 
(fãrã sã tranşeze întotdeauna) între 
revival religios, scientism şi spiritism, în 
timp ce lumea de la þarã rãmâne fidelã 
unui amestec de practici tradiþionale 
folclorizate şi de creştinism popularizat. 
Aceste stratificãri culturale reflectã dacã 

13  Ibidem, p.23.



274

îndoialã, poziþiile cele mai radicale 
susþinute de Ariès au fost criticate sau 
nuanþate, dar ceea ce se poate spune 
cu certitudine este faptul cã opera lui 
reprezintã una din marile contribuþii 
istoriografice ale celei de-a doua 
jumãtãþi a secolului XX, iar lecþiile 
oferite de acest „istoric de duminicã” nu 
şi-au epuizat încã toate consecinþele, ba 
dimpotrivã ele continuã sã inspire noi 
şi noi generaþii de istorici pe cele mai 
diverse meridiane ale lumii. 

nu întotdeauna tensiunile, cel puþin 
clivajele majore dintr-o societate.14

Acestea sunt într-o manierã 
schematicã, dar nu neapãrat reducþionistã, 
aliniamentele teoretice şi metodologice 
de la care plecând în reconstituirea sa, 
Michel Vovelle încearcã sã ofere apoi 
rãspunsuri nuanþate şi convingãtoare 
asupra sistemului de reprezentãri al 
morþii în civilizaþia europeanã, mai ales 
occidentalã, pe parcursul unei foarte 
lungi durate istorice. Decupajele marii 
sale sinteze oferã apoi o panoramã 
convingãtoare şi spectacularã asupra 
morþii: douã modele de moarte în miezul 
evului mediu, triumful morþii în epoca 
marii ciume cu schimbarea discursului 
asupra morþii, cu o inflaþie de gesturi 
şi cu noi strategii pentru lumea de 
dincolo, vremea renaşterii, turnantã sau 
peripeþie, marele ceremonial al morþii în 
epoca barocã, moartea pusã sub semnul 
întrebãrii în epoca luminilor, certitudinile 
şi incertitudinile morþii burgheze în 
secolul XIX, moartea astãzi, victorie şi 
angoasã, moartea tabu, redescoperirea 
morþii de cãtre omul contemporan.

Fiecare din contribuþiile lui 
Michel Vovelle se constituie în jaloane 
importante, în istoria morþii şi istoria 
revoluþiei, în fapt în ceea ce altãdatã 
se numea cu glorie şi orgoliu istoria 
mentalitãþilor, iar astãzi se cheamã 
istoria reprezentãrilor, antropologie 
istoricã sau noua istorie culturalã. 
Rãmâne un fapt de necontestat. Opera 
sa istoriograficã rãmâne un adevãrat 
monument, iar cãrþile sale alimenteazã 
şi vor alimenta multã vreme de aici 
înainte dezbateri istoriografice fecunde 
pe toate meridianele lumii.

T. Nicoarã

14  Ibidem, p. 24-25.
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Interviu

Michel Vovelle
în dialog cu Cristina Bogdan

„Moartea este un subiect tabu, dovadã fiind faptul cã toatã lumea vorbeşte 
despre ea.”

Michel Vovelle (nãscut în 1933, lângã Chartres), a parcurs, începând cu anul 1960, 
treptele ierarhiei universitare, de la asistent la profesor titular, în cadrul Facultãþii de 
Litere din Aix, devenitã Universitatea din Provence. În 1983, a fost numit profesor de 
Istoria Revoluþiei Franceze, al Universitãþii Paris I (Panthéon Sorbonne) şi director al 
Institutului de Istorie a Revoluþiei Franceze. A ocupat timp de 10 ani aceste funcþii, pânã 
la momentul în care a devenit profesor emerit, în anul 1993. A publicat 35 de lucrãri 
individuale sau în colaborare şi peste 300 de articole de specialitate, traduse în diverse 
limbi. Cercetãrile sale au privilegiat douã şantiere ştiinþifice: istoria mentalitãþilor 
(cu specialã referire la istoria atitudinilor în faþa morþii şi în faþa sãrbãtorii) şi istoria 
Revoluþiei Franceze, privitã prin prisma aspectelor ei politice, religioase şi culturale. 
Lucrãrile sale referitoare la istoria comportamentelor în faþa morþii (Vision de la 
mort et de l’au-delà en Provence du XVe au XXe siècle d’après les autels des âmes 
du Purgatoire, Colin, 
1970; Piété baroque 
et déchristianisation, 
attitudes provençales 
devant la mort au siècle 
des Lumières, d’après les 
clauses des testaments, 
Plon, 1973; La mort et 
l’ Occident. De 1300 à 
nos jours, Gallimard, 
1983) sunt considerate 
studii de pionierat, care 
conferã autorului lor un 
loc important în rândul 
mentaliştilor.

A primit titlul de 
Doctor Honoris Causa 
al Universitãþii din Urbino (Italia) şi al Universitãþii din Lima (Perù).

*
C.B. Sunteþi un cercetãtor proteic, în egalã mãsurã istoricul duratei lungi 

(în studiile consacrate atitudinilor în faþa morþii sau a sãrbãtorii), dar şi al unui 
moment precis din curgerea timpului: Revoluþia Francezã. Ce ipostazã credeþi cã vi 
se potriveşte mai bine?
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M.V. Am sã vã rãspund prin ceea ce mi s-a reproşat uneori: compromisul 
burghez. Pentru mine, investigarea timpului scurt şi a duratei lungi sunt de 
nedisociat. În orice caz, în cariera mea, cele douã au fost legate în mod intim, şi 
dovada este cã atunci când am pornit de la şantierul centrat în jurul Revoluþiei 
Franceze şi al istoriei religioase din acea perioadã, am descoperit unul dintre 
episoadele cele mai importante şi, pentru unii, cele mai scandaloase, ale istoriei 
noastre: fenomenul decreştinãrii, al laicizãrii, închiderea forþatã a bisericilor, 
abdicarea preoþilor, eradicarea religiei stabilite, pentru a se instaura visul unei alte 
religii civice, laicizate. Un moment precis (câteva luni din istoria Revoluþiei) mi-a 
atras atenþia, dovedindu-mi cã pot avea loc mutaþii, schimbãri – folosesc termenul 
cu prudenþã –, în orice caz, rupturi bruşte, evenimente-traumatism, care se înscriu 
în timpul scurt al istoriei mentalitãþilor. Dar, în acelaşi timp, aceastã cercetare asupra 
Revoluþiei Franceze m-a determinat sã îmi pun problema celeilalte decreştinãri, 
adicã a celei spontane, petrecute în durata lungã, fruct al unei evoluþii înscrise 
în veacul precedent, cel al Luminilor, şi chiar anterior, fenomen perceptibil în 
universul elitelor, al literaturii şi al filozofiei, dar necunoscut sau mult mai puþin 
vizibil la nivelul maselor sau al omului de rând. Pornind de la aceste constatãri, 
am urmãrit felul în care anumite regiuni au reacþionat favorabil la acest gen de 
mutaþii, altele mai puþin favorabil, întrucât atitudinile colective, comportamentele 
sociale erau foarte diferite. Am încercat atunci sã vãd unde se aflã rãdãcinile, care 
sunt originile acestui fenomen, şi astfel mi-am îndreptat atenþia cãtre testamentele 
din secolele XVII-XVIII, dintr-un spaþiu bine delimitat – cel al sudului Franþei. 
Dupã cum vedeþi, pentru mine trecerile frecvente de la timpul scurt la cel lung nu 
sunt generatoare de antagonisme, de contradicþii insurmontabile, ci, dimpotrivã, 
de un schimb dialectic extrem de fructuos. De aceea, am încercat sã practic acest 
„du-te-vino” între timpul scurt şi cel lung şi în interiorul altor şantiere de cercetare, 
precum cel al sãrbãtorii, privitã tot în microcosmosul meu provensal. Coabitarea 
între sãrbãtoarea din timpul scurt şi cea din durata lungã m-a determinat sã-mi pun 
întrebãri referitoare la felul în care formele moderne ale sãrbãtorii au fost primite, 
integrate, în contextul practicilor mai vechi. N-aş avea îndrãzneala sã afirm, aşa 
cum a fãcut-o altãdatã Georges Duby, cã toate sãrbãtorile folclorice franceze au 
fost create în secolul al XIX-lea, cãci ar însemna sã forþez puþin adevãrul – lucru 
care s-a putut întâmpla în scrisul unui mare medievist, precum cel invocat –, dar 
ne putem da seama, de la o butadã de genul celei amintite, cã jocul dintre timpul 
scurt şi timpul lung poate deveni o cale fecundã de cercetare. Şi aş adãuga – cu 
riscul de a fi taxat drept corporatist, întrucât am ocupat timp de 10 ani Catedra de 
Istoria Revoluþiei Franceze la Sorbona – cã perioada Revoluþiei Franceze, situatã 
între cele douã mari pulsiuni, evocate de Georges Lefevre – speranþa şi teama –, 
este un laborator extrem de bogat, privilegiat pentru istoria mentalitãþilor şi pentru 
evidenþierea raporturilor care se stabilesc între diferitele niveluri ale timpului.

C.B. Care sunt, în opinia dumneavoastrã, sursele cele mai credibile pentru 
istoricul mentalitãþilor?

M.V. Ceea ce a caracterizat demersul istoricilor mentalitãþilor, nu numai în 
generaþia mea, ci şi dincolo de ea, a fost însãşi explozia noþiunii de sursã şi, la un alt 
nivel, explozia noþiunii de sursã scrisã, cãci dacã sursele tradiþionale – naraþiunile, 
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memoriile, descrierile – îşi pãstreazã valoarea, dacã istoricii mentalitãþilor nu mai 
au scrupule în a folosi sursa literarã, în privinþa cãreia fuseserã mult timp reticenþi, 
atenþia s-a îndreptat din ce în ce mai mult cãtre sursele masive ale anonimatului, 
ale celor care nu şi-au putut permite sã plãteascã luxul unei confesiuni personale. 
Aş spune cã sursele scrise ni se înfãþişeazã în diversitatea şi în bogãþia lor, pe 
urmele pionierilor studiilor de caz, şi mã gândesc în mod special la istoricul 
italian Carlo Ginzburg. Þin sã accentuez importanþa acordatã de acesta surselor 
care marcheazã represiunea. Nu este chiar o noutate aceastã punere în luminã a 
surselor represiunii, însã interesant şi nou este demersul actual, aşa cum a fost el 
înfãptuit în Franþa, de istorici precum Arlette Farge, în studiile referitoare la violenþa 
popularã. Istoricii şi-au dat seama cã dincolo de dialogul inegal dintre cel care este 
judecat şi cel care judecã, exista posibilitatea sã descoperi interpretãri ale modului 
de a privi realitatea ale unora, cât şi ale celorlalþi, precum şi a reprezentãrilor care 
sunt incluse în aceastã privire. Aş cita ca exemplu una dintre cele mai recente 
lucrãri ale Arlettei Farge, care constituie o exploatare a frânturilor de scris, gãsite 
în posesia analfabeþilor, a oamenilor simpli şi extrem de sãraci, cei pe care îi 
descoperim morþi la marginea drumului sau înecaþi. Autoarea ajunge la concluzia 
cã în Franþa veacului al XVIII-lea, chiar în universul acestor analfabeþi, se poate 
totuşi stabili un raport cu o imagine, oricât de restrânsã ar fi ea, a scrisului. Iatã, 
un corpus de documente aparent minuscule, pe care ieri n-am fi avut ideea de a le 
investiga. Aşadar scrisul, sub toate formele lui de manifestare, constituie o sursã 
credibilã, însã nu existã nici un fel de ierarhie de propus între aşa-zisele surse 
„nobile” şi cele mai puþin nobile. O altã sursã demnã de interes este imaginea. Aş 
spune cã sunt un adept fervent sau un utilizator convins al imaginilor, întrucât 
mi-am dat seama de multã vreme cã existã lucruri pe care le spune imaginea şi 
pe care nu le-am putea regãsi în scris, cãci existã un nivel al confidenþei în care 
sursa iconograficã este mai indiscretã decât orice formã de scris. Imaginea, la 
rândul ei, se impune atenþiei sub toate formele, de la imaginea popularã, aşa cum 
o întâlnim în unele bisericuþe, trecând prin miniaturile din vechile manuscrise, şi 
pânã la toate registrele artei nobile şi, pentru a nu lungi prea mult discursul, pânã 
la formele arheologiei cimitirelor, a locurilor publice, a geografiei sau a topografiei 
credinþelor şi practicilor. Aceastã nouã exploatare a imaginilor este cu siguranþã un 
aspect original, care a presupus ceea ce nu era pe de-a-ntregul evident în trecut, 
şi anume faptul cã trebuie sã încetãm sã privim imaginea doar ca pe un soi de 
ilustrare, de apendice al textului, cãci în realitate trebuie sã citim imaginea pentru 
ea însãşi şi sã reconstituim formele de discurs pe care le poartã în sine. În sfârşit, 
nu putem trece sub tãcere utilizarea memoriei sau a tradiþiei orale, care a cunoscut 
o dezvoltare considerabilã, atunci când s-a liniştit conflictul de atribuire dintre 
antropolog sau etnolog, pe de o parte, şi istoric, de cealaltã parte, în momentul în 
care au înþeles cã este mai rentabil sã colaboreze, decât sã încerce sã-şi defineascã 
teritoriul de lucru. 

C.B. Într-unul dintre articolele pe care le-aþi semnat, reunite în volumul Idéologies 
et Mentalités, aþi ridicat urmãtoarea problemã: „Atunci când sursa rãmâne tãcutã, 
ce concluzie putem trage?” Consideraþi cã putem interpreta şi tãcerile, absenþele, 
momentele albe ale istoriei?
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M.V. Bineînþeles. Eu cred cã aceastã istorie a tãcerilor este în acelaşi timp 
pasionantã şi, dupã cum o indicã şi numele ei, una dintre cele mai dificil de 
practicat. De ce? În memoria colectivã, spre exemplu, existã lacune, ocultãri, 
secvenþe, perioade, teme, care sunt toate tabu. La un prim nivel, cel mai uşor de 
abordat, putem identifica alegerea deliberatã a unei societãþi de a nu aborda o suitã 
de teme care o deranjeazã. Ar fi, pentru cei din generaþia mea, exemplul tãcerii care 
s-a lãsat peste rãzboiul din Algeria sau tãcerea referitoare la unele aspecte ale celui 
de-al doilea Rãzboi Mondial, precum şi cea privitoare la exterminarea evreilor. Iatã, 
un întreg sector care poate şi trebuie sã constituie obiectul redescoperirilor şi al 
prospectãrilor fãcute dupã rãgazul necesarelor decantãri. De altfel, existã în ultima 
vreme o aplecare deosebitã cãtre memorie, şi, o datã cu iniþiativa lui Pierre Nora de 
a publica aceste locuri ale memoriei, expresia a dobândit un succes considerabil, 
fapt care poate fi privit ca o trãsãturã a mentalitãþii actuale: nevoia de memorie, 
necesitatea de a descoperi rãdãcini, identitãþi, de a-þi alcãtui chiar o conştiinþã 
nefericitã, în eventualitatea identificãrii tãcerilor neplãcute ale istoriei. Iatã, un 
prim nivel pentru a aborda aceastã istorie a tãcerilor. La un al doilea nivel, şi acesta 
destul de evident, gãsim nevoia de a-i face sã vorbeascã sau de a-i asculta pe cei 
care nu şi-au putut permite luxul de a plãti pentru o confesiune directã, scrisã sau 
transcrisã. În acest caz, trebuie sã trişãm, sã pãcãlim sursele, conştienþi fiind cã orice 
sursã este purtãtoarea unuia sau a mai multor discursuri, stratificãri de discursuri, 
şi ele nu trebuie sã fie privite cu suspiciunea poliþieneascã a inchizitorului, ci cu 
preocuparea de a decripta ceea ce este spus şi ceea ce nu este spus. 

C.B. „Moartea este un subiect tabu, dificil de abordat frontal” – am citat o 
afirmaþie din lucrarea dumneavoastrã, Mourir autrefois. Attitudes collectives devant 
la mort aux XVIIe et XVIIIe siècle. Comentaþi, vã rog, aceastã aserþiune. 

M.V. Aş putea sã scriu o întreagã carte despre acest subiect, dar, în acest context, 
o voi comenta în mod voit provocator. Moartea este un subiect tabu, dovadã fiind 
faptul cã toatã lumea vorbeşte despre ea. Observaþia a fost fãcutã în anii 1975-1976, 
de cãtre un editor american, Fulton, care a publicat o amplã bibliografie, în stil 
american, referitoare la acest subiect, cuprinzând aproximativ 450 de titluri, fapt 
care ne „asigurã” cã moartea este un subiect tabu. Iatã paradoxul care ascunde, fãrã 
îndoialã, un anumit numãr de adevãruri. Este neîndoielnic faptul cã societãþile 
contemporane (mã refer aici la societãþile occidentale din secolul XX), au 
descoperit progresiv amploarea acestui tabu, adicã a excluderii morþii, a doliului 
şi a lumii de dincolo, din societatea modernã, consumeristã, hotãrâtã sã elimine 
moartea din rândul preocupãrilor sale sau chiar sã facã din aceasta – pentru a 
relua o expresie consacratã – „noua categorie a obscenului”. Moartea înlocuieşte 
sexul la nivelul lucrurilor despre care nu se vorbeşte şi al lucrurilor pe care este 
decent sã le omitem nu numai în conversaþie, dar şi în practicile colective. Cotitura 
pentru aceastã descoperire se aflã în lucrarea lui Geoffrey Gorer, Pornografia Morþii, 
un succint eseu, redactat prin 1955, şi devenit, în scurtã vreme, celebru. Ideea 
„tabuizãrii” morþii s-a rãsfrânt în mod egal asupra ultimelor momente din viaþã sau 
asupra destinului muribunzilor, mai ales în spaþiul anglo-saxon şi, cu precãdere, 
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în Statele Unite ale Americii, unde excesele civilizaþiei bunurilor de consum erau 
cel mai lesne de identificat.

Ne aflãm în prezent în situaþia în care nu mai existã tabuuri, fiindcã televizorul 
şi media în general ne vorbesc despre moarte, despre îmbãtrânire, dar problema 
este cã discursul nu se însoþeşte cu o schimbare suficient de radicalã a practicilor, 
care ar presupune, bineînþeles, mãsuri de ordin social şi, mai mult decât atât, o 
conştientizare în plan colectiv, care rãmâne de fãcut. 

C.B. Existã o multitudine de reprezentãri iconografice axate în jurul morþii şi a 
lumii de dincolo: dansurile macabre, triumfurile Morþii, figurãrile Judecãþii de Apoi, 
ex-voto-urile ş.a. Primul dumneavoastrã şantier de cercetare s-a edificat pornind de 
la imaginile sufletelor din Purgatoriu (les âmes du Purgatoire). Cum aþi optat pentru 
aceastã temã iconograficã?

M.V. A fost o alegere foarte personalã, întrucât am întreprins aceastã cercetare 
împreunã cu prima mea soþie, Gaby Vovelle, care a murit în momentul în care se 
termina cartea. Aşadar a fost o aventurã cu o mare încãrcãturã emoþionalã pentru 
mine. În acelaşi timp însã, fiecare experienþã individualã, oricât de personalã ar fi, 
reflectã, de asemenea, un moment al curiozitãþii colective. În aceeaşi perioadã în 
care desfãşuram aceastã anchetã, lucram şi la teza mea de doctorat, a cãrei „aplicaþie” 
erau testamentele. În studierea testamentelor provensale am avut o surprizã, 
specificã muncii de cãutare, fiindcã am plecat de la problematica decreştinãrii şi, pe 
mãsurã ce avansam cu lucrul, mi-am dat seama cã oricât de importanta ar fi aceastã 
temã, întâlnisem deja o alta – aceea a morþii, adicã a reprezentãrilor colective în 
faþa morþii, a cãror mãrturie sunt testamentele. Astfel intrat în problematicã, am 
fost izbit de numãrul mare al figurãrilor iconografice (tablouri, panouri pentru 
altar) din spaþiul mediteranean francez şi din universul iberic sau din Italia pânã 
în Austria, pentru a ne menþine între graniþele lumii apusene, catolice. Aceastã 
abundenþã, care ne-a stârnit curiozitatea, ne-a condus la încercarea de a repertoria 
figurãrile morþii şi ale sfârşitului lumii, care se polarizeazã în bisericile din epoca 
clasicã (strãbãtutã şi de influenþele baroce), în jurul câtorva teme: cea a morþii 
Sfântului Iosif, figurare a sfârşitului bun; cea a reprezentãrilor lumii de dincolo, 
incluzând secvenþa sufletelor din Purgatoriu, scenã pe care am întâlnit-o în aproape 
jumãtate din bisericile cercetate (câteva sute de astfel de edificii de cult, situate 
în microcosmosul provensal). Problema celui de-al treilea loc, destinat expierii 
pãcatelor (fiindcã, dupã cum spunea Sfântul Augustin, cea mai mare parte dintre 
noi nu sunt nici pe de-a-ntregul rãi, dar nici buni în toate privinþele) propunea o 
evoluþie în durata foarte lungã, din epoca medievalã şi pânã în secolul XX, evoluþie 
cu adevãrat remarcabilã, cu atât mai mult cu cât ea se îndepãrta de rigorismul şi de 
imobilitatea discursului Bisericii Catolice dupã Conciliul din Trento, de la sfârşitul 
veacului al XVI-lea. Prin raport cu acest discurs neschimbat, referitor la statutul 
celui de-al treilea loc, pe care îl construise Biserica, iconografia scotea la ivealã o 
stratificare a discursului, încã de la primele reprezentãri ale Purgatoriului de la 
sfârşitul epocii medievale (veacul al XIV-lea), trecând apoi prin etapa importantã a 
Conciliului din Trento şi pânã la începutul vremurilor moderne. Dacã Purgatoriul 
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în imagine se cãuta în epoca medievalã între singurãtatea sufletelor, închisoare sau 
pseudo-Infern, care se deosebeşte de Infernul adevãrat, pentru cã se poate ieşi de 
acolo într-o bunã zi, Conciliul din Trento a creat, într-o oarecare mãsurã, o imagine-
tip, încremenitã, a Purgatoriului, „oficializându-i” existenþa şi dându-i o traducere 
oficialã pentru mult timp. Aşa încât, imaginile pot fi privite şi clasificate în funcþie 
de mai multe criterii: de la cele care vin în întâmpinarea dorinþei credincioşilor 
– simplific puþin lucrurile –, pânã la cele produse de discursul ecleziastic sau cele 
pe care şi-a pus amprenta creativitatea artistului cunoscut sau anonim. Aflatã la 
întretãierea acestor trei componente, imaginea nu poate fi monoliticã, fixã, ea reflectã 
evoluþii, de pildã, dezvoltarea cultului marial, al Fecioarei cu Pruncul, avântul şi 
apoi declinul credinþelor referitoare la sfinþii intercesori, de anvergurã generalã 
sau sfinþii locali (al cãror cult marcheazã existenþa unor devoþiuni înrãdãcinate 
într-un anumit spaþiu). În epoca Luminilor, Purgatoriul se va „depopula”, îşi 
va pierde din bogãþie, pânã la a ne prezenta spaþiul celest redus la un triunghi 
de luminã, în care Iisus Hristos sau Fecioara Maria sunt figuraþi ca intercesori. 
În secolul al XIX-lea, apar alte episoade, precum cel al îngerului care înlãnþuie 
sufletul, pentru a-l antrena cãtre Empireul celest. Apoi, vine modificarea radicalã 
din secolul XX, în care regãsim tema tabuu-lui, printr-o altã cale de acces, în care 
Purgatoriul dispare aproape complet, chiar complet din bisericile franþuzeşti, 
pãstrându-şi totuşi vitalitatea din peninsula ibericã pânã în Italia. Ce facem astãzi 
din Purgatoriu? Ierarhia catolicã actualã ne învaþã sã ne ferim de imagini, pentru 
cã am crezut prea mult în ele, şi am transformat Purgatoriul într-un loc, dar el nu 
este un loc, ci un concept, iar transpunerea unui concept în imagine este dificil de 
fãcut şi astfel Purgatoriul a fost eliminat din iconografie. Vã puteþi da seama aşadar 
de ce m-au interesat atât de mult aceste imagini ale Purgatoriului, asupra cãrora am 
revenit într-o lucrare recentã, pentru a extrapola zona de cercetare, poate într-un
mod imprudent, de la regiunea Provence, la întregul Occident creştin. Dupã 
prima tentativã a cãrþii noastre apãrute în 1970, Jacques Le Goff a publicat, 10 
ani mai târziu, o amplã lucrare, remarcabilã, referitoare la naşterea, la inventarea 
Purgatoriului, iar ceea ce noi am prospectat la nivelul imaginii, el a descoperit în 
chiar interiorul conceptelor Bisericii creştine apusene, pornind de la o cotiturã 
pe care a identificat-o undeva prin anii 1150, moment în care apare cuvântul 
Purgatoriu, folosit pentru a marca un spaþiu. Ceea ce mã uimeşte, bineînþeles, este 
decalajul care se instaleazã între naşterea conceptului şi a unui anumit numãr de 
practici în mediile elitelor, ale prinþilor şi ale clericilor, şi rãspândirea popularã a 
Purgatoriului, aşa cum o mãrturisesc imaginile, dar cu un secol şi jumãtate sau 
chiar douã veacuri de tãcere din partea iconografiei, pentru cã nu se inventase încã 
o manierã de a reprezenta Purgatoriul.

C.B. Se mai poate vorbi, în epoca modernã, despre o teamã visceralã a omului 
în faþa morþii?

M.V. Este o întrebare-capcanã, la care am fost invitat sã rãspund în câteva 
rânduri. Mai mult decât atât, revista Autrement mi-a cerut sã scriu un articol, pentru 
a preciza dacã frica de moarte are sau nu o istorie. Eu sunt convins de valabilitatea 
unui rãspuns afirmativ. Aş dori sã mã fac aici ecoul discuþiilor purtate cu vechiul şi 
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regretatul meu prieten, Philippe Ariès. Pentru el, teama de moarte avea o anumitã 
origine, înþelegând prin aceasta cã la începutul ciclului pe care l-a urmãrit, din 
zorii Evului Mediu şi pânã astãzi, exista o secvenþã iniþialã, pe care el o definea 
ca „moarte a-cronicã”, specificã solidaritãþilor rurale ce se stabileau în acest sat 
mare, care era Occidentul creştin al vremii respective. Mãrturisesc cã m-am îndoit 
întotdeauna de existenþa acestui tip de moarte, în mãsura în care „moartea imobilã” 
– ca sã reiau o expresie dragã lui Emmanuel Le Roy Ladurie – este poate doar 
reflexul ignoranþei noastre, din lipsa surselor, asupra acestei secvenþe anterioare, 
din care nu ni s-au transmis decât fragmente, prin intermediul ritualului folcloric, 
deci a societãþilor cãrora li s-a fãcut autopsia, mai întâi de cãtre folclorişti şi apoi 
de cãtre etnologi, în momentul în care erau pe punctul de a dispãrea, la sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Pentru mine, frica de moarte are o istorie, dar în acelaşi timp 
mã îndoiesc cã a existat într-adevãr un timp în care oamenilor nu le-a fost fricã 
de moarte. Dacã existã un invariant în afara morþii, acela este teama omului de 
moarte, iar acest invariant nu a încetat sã varieze de-a lungul istoriei, şi, fãrã a 
relua toate etapele, fiindcã am avea nevoie de prea mult timp, sã privim numai 
schimbarea fundamentalã care s-a petrecut între moartea din timpul vieþii scurte 
(înþeleg prin aceasta, vechiul regim demografic care a durat în Franþa şi, în general, 
în Occident, pânã în veacul al XVIII-lea inclusiv, dar care a continuat mult mai 
mult în alte pãrþi ale Europei, şi care existã şi astãzi în majoritatea lumii, speranþa 
de viaþã fiind de 20-25 de ani, ceea ce presupune o hecatombã considerabilã, aceea 
a tinerilor, a nou-nãscuþilor) şi frica de aceastã moarte prematurã, şi teama de 
bãtrâneþe şi de îmbãtrânire din societãþile europene actuale (mã refer la cele mai 
privilegiate dintre ele), în care numãrul persoanelor centenare începe sã creascã 
şi în care speranþa de viaþã la femei depãşeşte 80 de ani, iar la bãrbaþi, pentru cã 
beau şi fumeazã mai mult, depãşeşte doar 75 de ani. Cum sã ne imaginãm, în 
aceste condiþii, cã nu s-a modificat conþinutul fricii? Frica dureazã, dar se modificã 
în funcþie de împrejurãrile concrete care au evoluat considerabil, în paralel cu 
progresul mijloacelor de a lupta împotriva morþii. Iatã unul dintre aspectele cele 
mai frapante ale unei evoluþii recente, care s-a perpetuat pânã în secolul al XIX-lea, 
când imaginea medicului apãrea pe ex-voto-urile provensale sau italieneşti, cu 
redingota şi pãlãria lui specifice, însã medicul, în realitate, nu putea sã facã mare 
lucru împotriva morþii, el putea doar sã asiste, întrucât mijloacele terapeuticii 
medicale erau extrem de limitate şi farmacopeea redusã. Contextul mijloacelor de 
intervenþie şi a cunoştinþelor limitate s-a pãstrat pânã la revoluþia lui Louis Pasteur, 
adicã pânã prin anii 1880. Iatã o primã revoluþie în lupta împotriva maladiilor 
infecþioase, urmatã de descoperirea antibioticelor, a progresului tehnicii medicale 
şi, în prezent, a progresului mijloacelor de reanimare, de supravieþuire sau de 
vindecare, ce îl ajutã pe om sã nu mai fie total „dezarmat” în faþa morþii, deşi se 
confruntã cu acest tampon al bãtrâneþii şi cu limitele supravieþuirii posibile. 

C.B. Vã rugãm sã ne vorbiþi, din perspectiva celui care a slujit timp de câteva   
decenii domeniul istoriei mentalitãþilor, despre viitorul cercetãrilor mentaliste.

M.V. Îmi cereþi un lucru dificil, întrucât istoricul se teme de multe lucruri, 
dar mai ales se teme de a face prognoze. A spune ceea ce se va întâmpla este o 
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imprudenþã prin definiþie. Dar cred cã istoria mentalitãþilor – care a fost privitã, 
vreme îndelungatã, ca un fenomen de modã, de pildã de prietenii noştri americani, 
– a fãcut proba fiabilitãþii sale, a spiritului ei cuceritor, a caracterului operator. 
Acestea fiind spuse, fãrã a omite elementele de crizã, pe care le-am amintit în 
treacãt (transformarea mentalitãþilor în reprezentãri, fãrâmiþarea câmpului de 
cercetare, de altfel, noua istorie a fost denumitã prin sintagma „istorie în bucãþi”), 
cred cã nu mai existã cale de întoarcere, avem de-a face cu un fenomen ireversibil, 
întrucât un teritoriu nou a fost scos la luminã, investigat, şi, sub denumiri diferite, 
aceste curiozitãþi care rãspund temerilor, angoaselor sau viselor noastre fac ca 
istoria mentalitãþilor sã aibã încã un viitor frumos înainte.


