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Isolde Ohlbaum, Aus Licht und Schatten. 
Engebilder (Din lumină şi umbră. 
Reprezentări despre îngeri), Knesebeck, 
München, 2000, 156p+2p. 

Liberul profesionist Isolde Ohlbaum, 
considerată fotograf de portrete a scriito-
rilor internaţionali cu renume, revine în 
anul 2000 cu o versiune îmbunătăţită a 
albumului de artă fotografică Aus Licht 
und Schatten. Engebilder, care apare 
într-o primă ediţie în 1994. Continuarea 
cercetărilor în incintele celor mai 
importante cimitire din spaţiul Europei, 
precum cele existente la: Locarno, Roma, 
Viena, Barcelona, Genova, Augsburg, 
München, Bergamo, Turin, Perugia, 
Madrid, Rapallo, Salzburg, Monte-
Carlo, Heidelberg, Veneţia, Cremona, 
Wiesbaden, Bayreuth, Budapesta, etc. au 
trezit interesul fotografei pentru reluarea 
tematicii “Imagini cu îngeri”, 
tentativă determinată de 
prezenţa acestora oriunde 
ne-am uita: la fântâni, pe 
coloane, pe poduri, pe diferite 
monumente, etc. Prezenţele 
înaripate împodobesc aco-
perişurile, având un rol 
important în stabilizarea sar-
cinii statice a volumelor 
arhitectonice, dar apar şi sub 
forma grupului statuar bine 
definit cu preponderenţă 
în parcuri şi cimitire, reprezentând în 
acele incinte chiar forma originală a 
ideii de spirit angelic, iar plasticitatea 
compoziţională reflectă o trăire interioară 
ce manifestă iubire şi ocrotire. 

În introducerea albumului autoarea 
ne transpune într-o perspectivă istorică 
a prezenţelor angelice în diverse surse 
şi spaţii geografice, ca primă sursă pe 
care o uzitează regăsim citate diverse şi 
contradictorii în conţinutul Bibliei prin 
intermediul căreia îngerii nu au arătat 

întotdeauna aşa (Ezechiel, 10, 14) precum 
pot fi identificaţi în paginile albumului. În 
ciuda trimiterilor enumerate în conţinutul 
introducerii: Iacov în Geneza 28, 12; Matei 
26, 53 etc. În Vechiul Testament îngerii 
sunt redaţi sub formă umană, fără aripi, 
ca în cazul lui Lot: îngerii l-au vizitat pe 
acesta să-i dea de ştire că Sodoma va fi 
nimicită de îngeri. Semnificaţia cuvântului 
înger este mesager cu originea în cuvântul 
grecesc „angelos” din „angello”, a aduce 
un mesaj, iar în ebraică este „malak”, mai 
exact cuvânt folosit pentru a descrie un 
mesaj. 

Prin conţinutul prefaţei albumului, 
autoarea transpune un timp foarte 
lent şi o radiografiere a modurilor de 
manifestare şi restituirea a sensibilităţilor 
de altă dată, doar radiografiate sumar 
în perioade de timp extinse: Ev Mediu, 
Baroc şi, mult mai accentuată, perioada 
Romantică. Prezenţele angelice aflate 

într-o multitudine de tematici 
prin toate spaţiile citadine ale 
Europei de Apus, deşi vizibile, 
au continuat să rămână im-
perceptibile şi ascunse în 
proximitatea mentalului, dar 
perceptibile prin imagine 
şi imagini. Isolde Ohlbaum 
îşi asumă un domeniu 
ignorat, dar în schimb îl 
argumentează în contexte 
diferite şi strict obiectiv fără 
a intra în amănunte. În fapt, 

ne regăsim transpuşi într-o perspectivă 
personală a referinţelor literare şi 
reprezentărilor statuare ale fotografei, 
axate pe expresia tematică explozivă a 
epocii Romantice. Regăsim o argumentare 
introspectivă a universului mental şi 
psihic cât şi a imaginarului cultural şi 
spiritual de secol XIX, ancorate totodată 
într-o nevoie de sociabilizare a prezenţelor 
angelice atât în cotidian, cât şi în citadin. 
Descoperim o lume citadină împânzită de 
grupuri statuare încorporate în structura 
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celor mai impozante clădiri existente 
în capitalele Europei de Apus, pieţe, 
străzi, oraşe şi diverse instituţii purtând 
nume de îngeri. Potrivit autoarei regăsim 
simbolic sensibilităţi şi atitudini mentale 
imperceptibile înlănţuind elemente cu 
conotaţie religioasă (toponime cu nume 
de îngeri), o altă realitate mentală, un mod 
de gândire romanticizat, purtând climatul 
Epocii Romantice, demult ascunsă sub 
umbra uitării. 

Isolde Ohlbaum expune prin fiecare 
filă a albumului amănunte exemplare şi 
sugestive, atent selecţionate din incintele 
„cimitirelor bătrâne“ ale Europei prin 
forţa argumentului şi a rigorii respectate 
de autoare. Motivul primordial al unei 
astfel de abordări rămâne dovada reală 
a uitării noastre, a ignoranţei cu care 
privim arhitectura citadină şi arta 
funerară romantică existentă. Prezenţele 
statuare personalizate ne sunt prezentate 
ca o moştenire a gândurilor ce au fost şi 
reflecţii ale unui timp uitat. Fotografiile, 
imaginile în sine, sunt încărcate de motive 
şi argumente ce aparţin unei dialectici 
extrem de subtile şi de complexe. Cimi-
tirele europene „bătrâne” prin nota de 
particularitate citadină aparte adăpostesc 
în incintele lor prezenţe angelice care 
la rândul lor trădează cu multă acuitate 
orizontul celor mai elegante amintiri. 
Conceptual imaginile fotografice ne permit 

să privim îngerii dintr-o perspectivă vie 
„existentă” şi nu doar raportându-ne la 
prezenţa lor prin lectură sau referinţele pe 
care autoarea le evocă. 

Albumul de artă fotografică Aus Licht 
und Schatten. Engebilder, reprezintă un 
ghid ce apără un orizont marginalizat, 
dar existent, un demers ce ar putea fi 
extins şi transpus într-o perspectivă mult 
mai dinamică, pragmatică şi obiectivă 
asupra cimitirelor romantice europene 
ce pot să ne restituie sensibilităţile 
mentale şi spirituale ale unui timp apus. 
Albumul în sine rămâne doar un martor 
al dorinţei autoarei de a declanşa un 
proces de osmoză a ipotezelor lingvistice 
şi a celor artistice relevate prin alegerile 
ilustrate în album. Artistul fotograf, Isolde 
Ohlbaum, a mizat conceptual pe un 
produs accesibil publicului larg, urmărind 
transpunerea cititorului în structurile 
ample ale gândirii romantice şi relevarea 
acesteia prin intermediul artei personalizate. 
Monumentele funerare romantice şi post-
romantice rămân incontestabil trans-
punerea eu-lui personal într-un obiect 
eternizat. Tematica în sine, lumini şi 
umbre angelice, constituie şi un semn de 
exclamare adresat specialiştilor avizaţi 
din domeniul artei şi antropologiei din 
perspectiva unei analize compoziţionale 
şi ontologice ale monumentelor. 

Maria Jeanina Şerdan

***

Isolde Ohlbaum, Denn alle Lust will 
Ewigkeit. Erotische Skulpturen auf 
europäischen Friedhöfen (Tot ce este bucu-
rie vrea eternitatea. Sculpturi erotice în 
cimitire europene), Editura Knesebeck, 
München, 1996, 162 + IV p.

Sumele insuficiente alocate biblio-
tecilor din România înfrânează orice 
dorinţă de achiziţionare a unei palete cât 
mai variate de publicaţii, ce au apărut 

în diverse ţări din Europa în ultimii 10 
ani. Specialistul dornic de informare şi 
cetăţeanul atras din motive personale de 
obţinerea unor lucrări cu tema tică specifică 
(albume de artă, lucrări de specialitate 
etc.) sunt puşi în situaţia de a nu le găsi. 
În schimb, în Germania toate librăriile 
oferă la cerere liste cu lucrările existente 
în banca de date, liste ce conţin şi preţurile 
concrete ale volumelor. Lipsa circulaţiei 
cărţilor argumentează realizarea recenziei 
unui album publicat în anul 1996.
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Isolde Ohlbaum, autoarea albumului 
Denn alle Lust will Ewigkeit. Erotische 
Skulpturen auf europäischen Friedhöfen, 
s-a născut în anul 1953 
la Moosburg. În prezent, 
locuieşte în München şi este 
absolventă a Institutului de 
Arte Fotografice „Bayerische 
Staatslehranstalt für Foto-
grafie”, între 1970-1972. De 
atunci, lucrează ca liber pro-
fesionist, dobândind un re-
nume de fotograf de portrete 
ale scriitorilor internaţionali, 
iar lucrările sale sunt expuse 
în cadrul lansărilor de carte. 
Albumul de faţă este o ediţie 
substanţial îmbunătăţită a 
primului album, care a fost lansat în anul 
1992. Conform specialiştilor din Germania, 
până în momentul apariţiei albumului, 
nimeni nu a mai expus atât de expresiv 
legătura dintre Eros şi Thanatos şi atât 
de convingător. Joseph von Westphalen, 
critic de artă, susţine că sculpturile 
imortalizate de Isolde „sunt un medium 
între om şi moarte” şi că „fotografiile 
ei apar în strălucirea ironiei blânde şi 
permit privitorilor să zâmbească cu tact 
la vederea tristeţii blânde a statuetelor”, 
care accentuează „dorul şi durerea expusă 
în goliciunea lor (…)”. Prin intermediul 
monumentelor, cititorul este transpus 
într-un timp non-istoric, într-un timp al 
viselor, al imaginarului.

Albumul este centrat tematic pe 
întrepătrunderea dintre iubire şi moarte, 
Eros şi Thanatos, fiind binevenită pentru 
istoricul artei secolului al XIX-lea şi 
începutului de secol XX, dar în special 
pentru cei care se ocupă de studiul 
artei funerare, a Thanatologiei. Ne ajută 
la stabilirea unei paralele între monu-
mentalitatea existentă în diverse cimitire 
europene şi monumentele existente în 
cimitirele din România, centrate pe aceeaşi 
temă.

Primele pagini ale albumului expun 
motivele ce au dat viaţă subiectului, 
argumentul primordial – redescoperirea 

monumentelor, a mormintelor înseşi, 
care au o estetică aparte. Acestea provin 
din „cimitire bătrâne, oaze ale liniştii, ale 

tăcerii, ale odihnei, muzeele 
imaginarului, ale istoriei, lo-
curi melancolice fără a te face 
melancolic, locuri în care omul 
se întâlneşte cu el însuşi, se 
regăseşte contopit între aerul 
plin de aroma pământului şi 
copacii coniferi existenţi”. 
Potrivit autoarei, cimitirele 
de azi, „cimitirele noi”, cum 
le numeşte autoarea, le re-
găsim lipsite de fantezie, 
sterile şi plictisitoare, aparent 
cufundate într-o monotonie 
cronică şi parcă chiar şi 

cimitirele trăiesc subordonate birocraţiei, 
care, indirect, ne impune cum trebuie să 
arate un mormânt.

Pătrunderea în incintele „cimitirelor 
bătrâne” din Europa ne captează atenţia 
prin gama de monumente, ce prefigurează 
erosul şi trădează artiştii şi sculptorii 
vrăjiţi de o artă a mormintelor şi subiectul 
transpus prin intermediul mormântului. 
Sculpturile par a fi portretele celor morţi şi 
a celor vii, dar printre ele pot fi identificate 
şi figuri idealizate. Fiecare grup statuar 
expus în conţinutul albumului fascinează 
până şi privitorul neavizat şi, în ciuda 
sentimentului de despărţire definitivă, nu 
există ceva ce să înfrâneze trăirea declanşată 
de expresivitatea erotică contopită între 
erotism şi pasiune, ele schimbându-se fără 
întrerupere în jocul repetat dintre lumină 
şi umbră, supuse capriciilor vremii şi a 
zilelor şi anilor.

Pe mormântul unei actriţe din Buda-
pesta se regăseşte inscripţia încărcată de 
esenţa celui mai poetic subiect iubirea 
„ce nu are sfârşit”, căci aceasta durează 
o veşnicie, veşnic fiind mai puternică 
decât moartea şi învingătoarea morţii. Şi 
totuşi, inscripţia mai sus amintită imprimă 
persistenţa vizibilă în timp „Lumea toată 
este o scenă de teatru”, cu tot cu rechizitele 
sale. Apropierea morţii pe care o resimţim 
transpusă ca o posibilă realitate apropiată, 
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se iz beş te de un adevăr încrustat pe 
diferite inscripţii ale mormintelor, ce ne 
demonstrează că între naştere şi moarte 
este deseori o viaţă scurtă, iar el, sau ea, 
după scurtă vreme, îşi urmează iubitul. 
Contopirea Thanatosului cu desăvârşire 
în Eros, prin intermediul monumentelor 
a însufleţit credinţa celui rămas în viaţă 
într-o revedere cât mai apropiată, într-o 
dragoste renăscută, deoarece toate bucuriile 
devin veşnice.

Începând cu pagina 8 până la 162, 
fiecare filă ilustrează, printr-o expresivitate 
inegalabilă, Erosul contopit între durere şi 
dragoste, între dorinţă şi dor, monumen-
talitatea statuetelor din diverse cimitire 
precum cele din Germania, Franţa, Austria, 
Italia, Spania şi Ungaria. Paginile pare 
conţin fragmente, sau conţinutul integral al 
unei creaţii epice romantice din literatura 
europeană. Prin conţinutul acestora rezultă 
că alegerea autoarei, prin sinteză, îmbină 
trei surse fundamentale: personalitatea 
psihică, intelectuală a poetului, cultura lui 
de amploare şi prin profunzime europeană 
cunoaşterea în detaliu a temei Eros şi 
Thanatos, prin diversitate, profunzime 
şi expresie artistică în sfera valorilor 
universale (ex.: Charles Baudelaire, Gustavo 
Adolfo Bécquer, Wilhelm Bush, Lord George 
Gordon, Noel Byron, Heinrich Heine, Victor 
Hugo, Thomas Moore, Friedrich Nietzsce, 
Edgar Allen Poe, Rainer Maria Rilke, 
Oscar Wilde şi alţii). Marea forţă sugestivă 
a imaginilor se contopeşte armonic în 
muzicalitatea şi armonia versurilor, prin 
intermediul cărora identificăm prefigurarea 
simbolismului şi expresionismului în 
arta epică romantică. Poetul Edgar Allen 
Poe consideră cel mai poetic subiect 
„moartea unei femei frumoase”, care 
devine de la sine cea mai poetică temă 
a lumii. Prin intermediul citatului de mai 
sus, însăşi autoarea albumului consideră 
prezenţele feminine statuare existente în 
„cimitirele bătrâne” compoziţii ce trădează 
continuitatea, exuberanţa magicului şi 
prefigurarea mitului erotic, rezultat din 

împletirea sentimentului iubirii erotice cu 
cel al peisajului. Femeia rămâne cel mai 
poetic subiect care a dat viaţă textelor de 
diferite calităţi: texte despre iubire, erotism 
şi moarte, ce degajă la rândul lor închistare, 
cruzime, macabru, decadenţă şi, nu în 
ultimul rând, exploziv, dominate de dor 
şi dorinţă. Albumul, prin citatele selectate 
de către Isolde, rămâne înfipt în sufletul 
cititorului avizat ori sedus de exploziva 
întrepătrundere a Erosului în Thanatos, 
cucerit şi surprins de întâlnirea cu altă 
lume, cu mirajul altui secol de creaţie, de 
pătrunderea într-un centru paradisiac şi 
celest, o lume atât de cuminte şi expresivă 
pe care lumea o credea pierdută pentru 
totdeauna. Prin intermediul acestui album, 
sfărâmă timpul şi tăcerea.

Aproape fiecare imagine expusă 
în paginile albumului ne întoarce în 
timp, ne seduc „cimitirele bătrâne” ale 
Europei, plecând doar de la o imagine a 
monumentului şi regăsind visele pierdute 
ale sufletelor, unde natura şi omul s-au 
întâlnit pentru a rămâne împreună, unde 
Eros şi Thanatos dispar devenind un 
mister. Într-un fel sau altul, prin compoziţia 
mormântului, fiecare şi-a expus propriul 
său vis, şi-a lăsat propriul ideal al său.

Sculpturile erotice din cimitirele 
europene, din muzeele imaginarului ale 
istoriei rămân dovada că nimic nu se 
pierde, că trecutul e doar amintire pen-
tru prezent şi că acesta nu este pentru 
fiinţa umană niciodată trecut. Autoarea, 
indiferent de monumentul ales a dorit să 
pătrundă dincolo de văl, să prezinte în 
parte, sau în întregime frumuseţea corpului 
uman. Nudul ne oferă posibilitatea de a 
pătrunde tainele creaţiei, de a surprinde 
frumuseţea naturală a omului în toată 
splendoarea sa, incitând ochiul şi 
bucurând sufletul, făcându-l pe cititor 
mai bun şi totodată mai vulnerabil. Epoca 
romantică şi postromantică a acordat 
trupului o importanţă cel puţin la fel de 
accentuată ca a sufletului.

Maria Jeanina Şerdan

***
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Ştefan Dorondel, Moartea şi apa - ritualuri 
funerare, simbolism acvatic şi structura 
lumii de dincolo în imaginarul ţărănesc, 
Bucureşti, Paideia, 2004, 360 p.

În imaginarul colectiv moartea a 
fost întotdeauna o permanentă prezenţă, 
ea fiind agresivă şi angoasantă, dar de-a 
lungul timpului omul a învăţat să accepte 
mai mult sau mai puţin această constantă 
a vieţii şi a reuşit chiar să 
găsească o speranţă prin 
imaginarea lumii de dincolo 
în diferite maniere, ceea 
ce a anulat într-o anumită 
măsură tragismul morţii şi 
sentimentul finitudinii pe 
care aceasta îl implica.

Tema morţii începe să 
fie din ce în ce mai mult 
abordată şi în istoriografia 
românească, unul dintre 
cercetătorii care se ocupă 
de această tematică fiind şi 
autorul lucrării recenzate, 
domnul Ştefan Dorondel. 
Născut în anul 1968 la Galaţi, domnul 
Ştefan Dorondel, urmează cursurile 
Facultăţii de Istorie din cadrul Universită-
ţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Din 
punct de vedere profesional a obţinut 
un DEA la Faculte des Sciences Sociales 
Politiques et Econumiques din cadrul 
Universite Libre din Bruxelles, din 2003 
este cercetător la Humboldt Universitat zu 
Berlin, iar din 2004 este doctor în istorie al 
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu. A 
publicat numeroase studii şi a participat 
la conferinţe din Ungaria, Bulgaria, 
Germania, Franţa, Grecia, România. În 
prezent face parte din departamentul 
postdoctoral Program in Agrarian Studies 
de la Universitatea Yale. Împreună cu 
Stelu Şerban a editat Betweeu East and 
West... Studies in Anthropology and Social 
History. 

Lucrarea domnului Ştefan Dorondel, 
Moartea şi apa - ritualuri funerare, 
simbolism acvatic şi structura lumii 

de dincolo în imaginarul ţărănesc, 
apărută în anul 2004 la editura Paideia, 
propune o analiză a simbolisticii legate 
de două construcţii imaginare majore 
ale umanităţii: moartea şi apa. Lucrarea 
structurată pe şapte capitole preia 
schema de analiză propusă de Arnold 
Van Gennep, care constă în cercetarea 
şi structurarea riturilor de trecere în trei 
etape conţinând: ritualurile de segregare 
(sau de separaţie), ritualurile liminale şi 

ritualurile de integrare. În plus 
faţă de această schemă Ştefan 
Dorondel dedică un capitol 
imaginarului lumii de dincolo 
şi un capitol condiţiilor 
care permit perpetuarea în 
România a cultului morţilor 
într-o manieră care şochează 
ochiul occidentalului prin 
ataşamentul pe care lumea 
rurală îndeosebi îl manifestă 
faţă de lumea morţilor. 

Ideea cadru a cercetării 
e existenţa unor legături 
indisolubile între cele două 
teme majore ale imaginarului 

colectiv, moartea şi apa, analizate de către 
autor atât din perspectiva ritualurilor 
care însoţesc apariţia morţii cât şi prin 
raportarea la imaginarea lumii de dincolo 
în conştiinţa colectivă rurală. În ceea ce 
priveşte ritualurile care însoţesc moartea, 
autorul le grupează în mai multe categorii: 
ritualuri antume (în care apa are funcţie 
curatoare sau probatoare), ritualuri fune-
rare care se execută după deces şi până la 
înhumare, ritualuri funerare caracteristice 
celor şsase săptămâni de după deces 
şi ritualuri funerare legate de un cult 
al morţilor foarte bine reprezentat. În 
toate aceste ritualuri sau etape prin care 
sufletul trece apa este un element esenţial 
marcat de un dualism permanent: moarte- 
viaţă, puritate-impuritate. În directă legă-
tură cu apa sunt obiectele simbol care 
însoţesc ritualurile funerare, cele mai 
reprezentative fiind bradul funerar, 
bucata de pânză, banul sau vasul pentru 
apa care uşurează trecerea într-o nouă 

Ştefan Dorondel

Moartea şi apa - ritualuri 

funerare, simbolism acvatic şi 

structura lumii de dincolo în 

imaginarul ţărănesc

Paideia
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lume şi în acelaşi timp fac imposibilă 
întoarcerea nedorită a sufletelor-strigoi; 
acestor obiecte care uşurează trecerea li 
se adaugă animalele psihopompe, cel mai 
des întâlnite fiind vidra şi cocoşul. Lumea 
de dincolo este de asemenea marcată de 
legătura moarte- apă, apa fiind elementul 
care leagă cele două dimensiuni. Fântânile 
îndeosebi sunt considerate punţile de 
legătură între cele doua lumi, imaginarul 
colectiv rural atribuindu-le valenţe 
magice şi în legătură cu vrăjitoria, o 
practică extinsă în spaţiul cercetat. Pentru 
a explica perpetuarea acestor ritualuri 
şi credinţe majoritar necreştine autorul 
identifică factorii care au facilitat acest 
proces: dimensiunea preponderent rurală 
a spaţiului românesc, slaba pregătire a 
clericilor care nu pot să contraatace aceste 
practici vechi chiar dacă ele contravin 
creştinismului, existenţa unui număr 
foarte mare de vrăjitoare care promovează 
aceste ritualuri. 

Din punct de vedere metodologic 
autorul realizează atât o cerecetare 
sincronică cât şi una diacronică. În 
capitolul dedicat clarificărilor teoretice 
şi metodologiei adoptate domnia sa îşi 
anunţă intenţia de a realiza în primul 
rând o analiză hermeneutică a cântecelor 
funerare, basmelor şi bocetelor (cercetarea 
sincronică), şi eventual de a încadra 
ritualurile şi recuzita lor compusă din 
documente arheologice şi istorice în timp 
pentru a stabili vechimea lor (cercetarea 
diacronică). Autorul este sceptic în 
privinţa cercetării diacronice, criticând 
în mai multe rânduri autorii care au 
originat diferite ritualuri în timpuri foarte 
vechi fără însă a aduce dovezi clare în 
acest sens; o atare cercetare este aproape 
imposibilă, motivul principal fiind lipsa 
surselor scrise care să ateste existenţa 
acestor ritualuri într-o anume epocă. 
Acolo unde aceste ritualuri sunt atestate 
în scris autorul nu ezită să le încadreze 
cronologic. Hermeneutica rămâne însă 
metoda principală care este aplicată, ei 
adăugândui-se şi informaţiile obţinute în 
urma muncii de teren efectuate pe baza 

unui chestionar elaborat de Constantin 
Brăiloiu. 

Domnul Ştefan Dorondel abordează 
tema pe care şi-a propus-o în această 
lucrare mai mult dintr-o perspectivă 
etnografică, deşi formaţia domniei sale 
este de istoric. O dovadă în acest sens este 
utilizarea surselor specifice acestui gen 
de cercetare: cântece funerare (în acest 
caz), balade, informaţii culese pe teren, 
tradiţii, ritualuri. Un punct de referinţă 
pentru autor sunt lucrările domnului 
Simion Florea Marian: Sărbătorile la 
români şi Înmormântarea la români. 
Studiu etnografic, deşi autorul îşi 
exprimă în mai multe rânduri o anumită 
rezervă în legătură cu acestea având în 
principal în vedere lipsa unei atitudini 
critice vis-a-vis de ritualurile culese la 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Extrem 
de important de remarcat este viziunea 
interdisciplinară pe care autorul o are 
faţă de tema abordată ceea ce dă o mai 
mare valoare şi complexitate cercetării. 
Sursele abordate aparţin celor mai diverse 
domenii: istorie, antropologie, etnologie, 
psihologie, economie, arheologie precum 
şi documente literare şi legislative din 
diverse epoci.

Lucrarea de faţă este o construcţie 
complexă care surprinde numeroase 
constante psihice care se manifestă la 
nivelul mentalului colectiv. Pe lângă 
legătura moarte-apă despre care am vorbit 
deja, autorul stabileşte o legatura între cele 
doua idei fundamentale ale umanităţii şi 
alte dimensiuni ale imaginarului colectiv: 
ideea de feminitate legată de cea de 
vrăjitorie şi de misterul pe care principiul 
feminin îl imagazinează şi îl transmite, 
ideea unui mental colectiv axat în mare 
măsura pe imaginea lumii de dincolo şi 
pe tratarea relaţiilor pe care omul rural 
le are cu lumea morţilor. Deşi este doar 
o dimensiune a imaginarului colectiv 
această atitudine în faţa morţii este una 
esenţială pentru relevarea sensibilităţii 
colective în spaţiul avut în vedere. 
Demonstrarea acestei realităţi, precum 
şi relevarea proceselor care pun în 
lumină conexiunile care au loc la nivelul 
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mentalului colectiv între structuri mentale 
care la o primă vedere nu sunt percepute 
ca fiind complementare sunt obiectivele 
autorului, aceste obiective fiind în mare 
măsură atinse, ceea ce dă o mare valoare 
cercetării domnului Dorondel. 

Mergând pe linia inaugurată încă 
la sfârşitul secolului al XIX de abordare 
graduală a morţii, domnul Ştefan 
Dorondel reuşeşte să se desprindă de 

anumite reticenţe sau mai bine zis 
abordări superficiale ale acestei constante 
a vieţii care este moartea, oferind totodată 
un model de metodă şi consecvenţă. 
Prin demersul domniei sale istoria 
mentalităţilor din România câştigă un 
instrument important şi un punct de 
reper care va influenţa cercetările viitoare 
ale acestei tematici.

Iulia Adina Pop

***

Istvan Kiraly, Moartea şi experienţa 
muririi, Ed. Casa Carţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2002, 154 pag.

Moartea cu multiplele ei ipostaze 
şi sugestii de reflecţie a captivat din 
totdeauna fiinţa umană – condamnată 
să moară încă din momentul naşterii ei 
– iar în ultimele decenii a 
devenit o temă predilectă de 
cercetare pentru diversele 
domenii socio-umane, printre 
care istoria şi mai ales men-
talităţile colective ocupă un 
loc de pionierat. Spiritul 
interdisciplinar ce marchează 
tendinţele istoriografice con-
temporane face posibilă anali-
za multidimensională a acestui 
subiect complex şi delicat în 
acelaşi timp, subiect pe cât de 
familiar, pe atât de misterios. 
Alături de istorie, psihologie, 
sociologie, antropologie, etno-
grafie, demografie, medicină, care şi-au 
adus aportul la cunoaşterea Thanatologiei, 
iată că filosofia, prin cartea de faţă, vine să 
întregească acest tablou. 

Pentru istoria mentalităţilor colective, 
a imaginarului social şi a atitudinii în 
faţa morţii perspectiva asupra experienţei 
muririi pe care o propune filosoful 
Istvan Kiraly, prin efortul de clarificare 
etimologică a unor termeni definitorii 

(moarte, murire, metafizică şi filosofie 
aplicată), poate constitui un punct de 
plecare în cugetarea pe marginea acestei 
ultime şi fascinante experienţe umane. 
Moartea devine astfel o problemă filosofică 
întrucât filosofia e singurul domeniu prin 
care noi ne putem confrunta propriu-
zis cu problematica morţii noastre 
într-o modalitate care ne confruntă cu 

asumarea dificultăţilor sale 
existenţiale.

Astfel, încă din titlu 
autorul punctează ideile-forţă 
în jurul cărora se va jalona 
întregul excurs discursiv al 
cărţii. Axându-se pe aceşti 
patru termeni ca punct de 
pornire în „decriptarea” pro-
blematicii morţii, aceasta 
din urmă devine o chestiune 
inserată organic în procesul 
naşterii şi maturizării fiecărei 
generaţii care se confruntă 
cu mortalitatea ei şi cu cea 
a apropiaţilor. Certitudinea 

că trebuie să murim ne conduce înspre 
experienţa efectivă a morţii: murirea, 
tradusă la nivel individual printr-o 
multitudine de codificări: istorice, sim-
bolice, antropologice ori culturale.

Indisolubila legătură moarte – 
murire este „punctată” pe tot parcursul 
cărţii structurată într-o manieră inedită, 
nu în capitole ci în ochiri (opt la număr) 
deoarece prin ele vederea trebuie mai întâi 

Istvan Kiraly

Moartea
şi experienţa muririi

Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă
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degajată dar şi adunată şi refocalizată 
apoi pentru a servi intenţiei autorului de 
a evidenţia faptul că tematica morţii - din 
perspectiva filosofiei aplicate – trebuie 
privită ca reîncercarea de a asuma şi 
răspunde la o sfidare ce ne încearcă de 
fiecare dată în mod cu totul existenţial.

Conţinutul cărţii este anticipat în 
partea introductivă, inspirat intitulată 
între – ducere, în care autorul ne lămu-
reşte cu privire la impulsul care i-a generat 
meditaţia pe tema morţii: în epoca noastră, 
(...) continuă trecerea seriozităţii morţii 
sub tăcerea fixată poate cel mai marcant 
începând cu modernitatea, dar care poate 
să dăinuie şi în epoca post-modernă; în 
ciuda mediatizării, asupra seriosului 
morţii se tace în continuare. Această 
primă constatare relevă necesitatea re-
discutării problemei morţii într-o manieră 
ştiinţifică, întrucât aceasta escamontată 
de mijloacele mass – media, a ajuns în 
pericolul de a deveni o modă, după ce 
în epocile anterioare părea domesticită. 
De aici necesitatea abordării morţii 
din perspectiva meditaţiei metafizice, 
moartea fiind un eveniment şi un proces 
atât material, cât şi spiritual. Modalitatea 
specială de abordare a problemei morţii 
din perspectivă metafizică este schiţată 
în primul excurs al cărţii denumit schiţă 
istorică a termenului de metafizică. Din 
punct de vedere istoric excursul este 
relevant mai ales datorită explicaţiei pe 
care o oferă - într-o primă „ochire”- cu 
privire la evoluţia problematicii morţii 
în contemporaneitate: astăzi moartea 
a devenit un subiect tabu datorită 
mentalităţii şi comportamentului de 
consumator al omului concentrat pe 
satisfacerea şi producerea nevoilor sale şi 
care nu acceptă cu uşurinţă să fie tulburat 
de evenimentul şi gândul sumbru al 
morţii.

La fel de angoasantă ca şi moartea 
„eu-lui”, sau moartea la persoana I, este 
şi moartea „celuilalt” sau moartea la 
persoana a II-a, dezbătută pe larg în a 
doua „ochire” ca fiind o moarte cu dublă 
orientare (percepută atât ca moartea 

aproapelui cât şi viitorul imanent al 
propriei noastre vieţi). Experienţa muri-
rii, din perspectiva perceperii ei de către 
celălalt este imposibil de înţeles de cel 
care nu participă efectiv la ea. Cu alte 
cuvine, murirea este unică şi necunoscută 
nouă celor vii, dar este trăită numai de 
persoana care va muri. Singura excepţie 
de la această regulă le este „permisă” celor 
care au fost readuşi la viaţă din experienţa 
„morţii clinice” şi care au putut cunoaşte 
astfel empiric moartea.

A treia „ochire” surprinde, în trei 
puncte, principalele idei referitoare la 
moarte emise de-a lungul istoriei filosofiei, 
de la Socrate, Platon, Epicur şi Seneca 
până la Kierkegaard, Schopenhauer, 
Nietzsche şi Heidegger. Concepţia lui 
Martin Heidegger se bucură de o expu-
nere mai amănunţită în economia 
lucrării constituind obiectul celei de-a 
patra „ochiri”. După Heidegger există 
mai multe „istorii ale morţii” şi chiar 
o „tipologie a morţii”, moartea nefiind 
nici determinabilă, nici definibilă ci 
un fenomen ce trebuie înţeles în mod 
existenţial şi individual. Moartea este un 
„semn” (de întrebare) ce semnalează o 
cerere, o rugăminte, adică un eveniment 
aparţinând unui strat al psihismului 
mai adânc decât conştiinţa, şi în care 
evenimentul însuşi „se frânge”.

Abordarea de factură etică este 
surprinsă într-o altă „ochire” deoarece 
întrebările despre moarte îşi sunt 
sieşi propriul răspuns prin trecerea 
în planul etic, adică dimensiunea de 
factum metafizic a morţii, dimensiune 
ce operează cu conceptele de fostitate 
şi nimicire. Astfel, oamenii ca „foşti-
fiind” (sau „deja ne-mai fiinţă”) devin 
neputincioşi în a se manifesta împotriva 
nimicirii lor. Considerând nimicirea drept 
dispariţia totală a persoanelor decedate, 
istoricitatea existenţei umane infirmă 
caracterul ireversibil al fostităţii deoarece 
generaţiile care trăiesc în mortalitatea 
lor îşi bazează fiinţa exact pe „lucrările” 
generaţiilor deja decedate, de unde şi 
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responsabilitatea „etică” pe care o avem 
faţă de toate generaţiile.

Pornind de la întrebarea cum 
poate fi o fiinţă, care este finită şi pe 
deasupra muritoare, „liberă”?, autorul 
ne îndreaptă atenţia asupra raportului 
„libertate – moarte”, indisolubil legate: 
fără libertate nici moartea, moartea 
umană şi nici devenirea de a fi muritor a 
omului nu este posibilă. Moartea umană 
este un „proces”, procesul muririi înţeles 
în contextul asimilării morţii unei 
cunoaşteri biologice a vieţii: moartea este 
integrată vieţii. Trăirea morţii ascunde 
numeroase probleme bioetice, biologice, 
psihologice şi medicale. În ceea ce priveşte 
perspectiva temporală, de „trecere”, 
„durată” a morţii, aceasta trebuie fixată 
în clipa morţii. Astfel, semnificaţia şi 
sensul morţii nu se reduc la evenimentele 
procesului muririi. Conştiinţa existenţei 
morţii este dată de o certitudine aparte, 
tocmai pentru că moartea se întâmplă de 
fiecare dată împotriva oricărei aşteptări şi 
e surprinzător de sigură.

În ultima „ochire”, în măsură să 
elucideze facticitatea metafizică a morţii, 
se încearcă a se răspunde la întrebările ce 
se pot regăsi obsedant la fiecare persoană: 
când vom muri? şi cum anume vom muri? 
Moartea nu este obiectul unei alegeri, 
pentru că nici măcar sinucigaşul nu alege 
de fapt moartea ci numai „cum - ul” şi 
„când - ul” ei, pentru că, chiar de nu s-ar 
sinucide, el tot ar muri! Sinucigaşul este 
de la început conştient de destinul său 
nefericit de a nu muri „altfel”, devenind 
astfel muritor inautentic.

Excursul final cu privire la 
„medicalizarea” morţii face trecerea de la 
„faptul” morţii la „felul” în care murim, 
schimbând sensul analizei. Medicalizarea 
contemporană a morţii este un fenomen 
complex, cu origini profunde, căruia nu 

i se poate atribui în mod univoc, exclusiv 
o trăsătură de „degradare”. Medicalizarea 
morţii poate fi privită, pe de o parte ca 
„fuga” tradiţională de moarte, iar pe de 
altă parte, ca o desăvârşire a atitudinii 
metafizice. Modificările de mentalitate 
şi atitudine în faţa morţii combinate cu 
noile cunoştinţe ştiinţifice cristalizează 
treptat un nou mod de gândire şi o 
nouă deontologie medicală – gândin-
du-ne numai la legalizarea euthanasiei, 
„suicidului asistat” în unele ţări europene 
– care semnalează falimentul viziunilor 
tradiţionale despre moarte.

Tot în manieră filosofică, cartea este 
încheiată circular prin revenire în final a 
moto-ului ales din Schopenhauer: Dacă 
n-ar exista moartea, omul nu prea ar 
filosofa!

Cartea profesorului Istvan Kiraly, 
publicată atât în limba română cât şi 
în limba maghiară, conţine numeroase 
expresii echivoce, în măsură să facă 
lectura destul de dificilă pentru cei 
nefamiliarizaţi cu limbajul filosofic, 
însă surprinde într-un mod plăcut prin 
stilul original în care îmbină „cugetarea” 
filosofică cu o abordare de factură 
istorică a problematicii morţii date fiind 
evidentele valenţe explicative ale lucrării. 
Ca o ultimă precizare, se cuvine a se 
atrage atenţia asupra faptului că filosofia, 
care abordează cu precădere problematica 
„morţii la persoana întâi” (pe marginea 
căreia oamenii sunt predispuşi să 
mediteze mai des) nu completează istoria 
mentalităţilor colective şi a imaginarului 
social - întrucât aceasta propune o 
viziune exhaustivă a morţii care cuprinde 
pe lângă „moartea eului” şi „moartea 
celuilalt”, „moartea interzisă” şi „moartea 
voluntară”, de care filosofia se ocupă doar 
tangenţial – ci, mai degrabă o nuanţează.

Monica Mureşan 

***
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Lucian Boia, Omul şi clima, Traducere 
din franceză Valentina Nicolaie, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2005, 185 p.

Lucrarea de faţă face o analiză asupra 
teoriilor, scenarilor şi psihozelor climatice, 
din epoca antică şi până în zilele noastre, 
în care se încearcă o analiză a mentalului 
şi imaginarului colectiv uman asupra 
cataclismelor climatice care s-au abătut 
asupra lumii de-a lungul istoriei.

Cartea este împărţită în 
şase capitole principale: Clima 
şi psihologia popoarelor (de 
la Antichitate la Renaştere), 
Clima filosofilor (sec XVIII), 
Nordul la apogeu (sec XIX), 
Istoria dinamică (clima la 
variabilă sec XX), Liga poto-
pului, Dosarul încălzirii.

Fiecare din aceste 
capitole tratează o temă bine 
determinată şi definită, care 
sunt presărate cu numeroase 
citate din izvoarele epocii 
sau din scrierile unor per-
sonalităţi celebre (Ovidiu, 
Voltaire) începând din antichitate şi până 
la epoca contemporană. Aceste citate 
îşi au menirea de a convinge cititorul 
de veridicitatea celor întâmplate, dar şi 
de a arăta că omul a fost preocupat din 
totdeauna de schimbările climatice care 
i-au schimbat viaţa, primindu-le ca semne 
prevestitoare ale sfârşitului de lume, sau 
interpretându-le în diferite moduri în 
funcţie de împrejurările în care au avut 
loc.

Autorul lansează spre discuţie trei 
teorii generale care au menirea de a explica 
scenarile, teoriile şi psihozele justificate 
de climă în trei categorii principale.

Prima este de ordin antropologic 
şi psihologic, clima a fost folosită multă 
vreme pentru a explica diversitatea 
umană. Călători, istorici, geografi de la 
început au fost impresionaţi de dublul 
contrast: diversitatea peisajelor pe de 
o parte, diversitatea oamenilor şi a 

popoarelor, pe de altă parte. “Fiinţele 
umane sunt diferite fiindcă trăiesc sub un 
cer diferit”.

Cea de a doua perspectivă este 
una istorică: mersul istoriei în lumina 
climei. Aceasta este chemată să explice 
dinamica procesului istoric, procesul şi 
decadenţa, dezvoltarea anumitor civi-
lizaţii şi stagnarea sau regresul altora. 
Acestă interpretare dinamică dintre climă 
şi istorie îşi are începutul în Antichitate, 
devenind importantă doar atunci când 

istoria a început să fie privită 
ca un proces evolutiv.

Începând din secolul al 
XVIII-lea şi atingând matu-
ritatea în secolul al XIX-lea 
o dată cu dubla teorie a 
Progresului şi Evoluţiei, 
precum şi cu avansul luat de 
Europa Occidentală faţă de 
celelalte părţi ale lumii, au 
avut tendinţa de a considera 
clima unul din factorul prin-
cipal al dezvoltării istorice 
atât de diferite al civilizaţilor.

Cea de a treia teorie 
aduce în joc clima – catastrofă: 

acestă viziune dramatizată este una din 
marile scheme ale istoriei, dac nu chair 
una din cele mai importante, datorită 
angoasei pe care o provoacă în mentalul 
colectiv uman.

Ce poate fi mai înfricoşător decât 
o catastrofă climatică care să distrugă 
întreaga civilizaţie, prin ameninţarea 
unui sfârşit colectiv al întregii umanităţi. 
Mitul potopului stă la baza acestei stări 
de angoasă generală colectivă a oamenilor 
şi care este considerat unul din cele mai 
influente şi impresionante mituri produse 
de imaginaţia umană.

„Potopul este simbolul unei istorii 
jalonate”

Autorul face o paralelă între descrierea 
şi efectele potopului biblic, în care acesta 
este privit ca pe o pedeapsă justiţiară 
a lui Dumnezeu aplicată oamenilor şi 
catastrofele cimatice din zilele noastre 
privite ca o răzbunare a naturii împotriva 
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abuzurilor pe care omul le face împotriva 
mediului înconjurător. De fapt ne aflăm 
în cadrul logicii păcat-pedeapsă, dar cum 
un altfel de sens.

„Potopul tradiţional a fost provocat de 
păcatele oamenilor în faţa lui Dumnezeu. 
Potopul viitorului riscă să fie provocat de 
păcatele oamenilor în faţa Naturii.”

Cartea încearcă să răspundă la o serie 
de întrebări sau cel puţin se doreşte să fie 
schiţate şi trasate câteva răspunsuri la 
această problemă care este frica omului faţă 
de catastrofele naturale. Întrebările lansate 
de autor spre dezbatera în cadrul acestei 

lucrări sunt: Cum va fi lumea de mâine? 
Va fi asemănătoare cu maniferstările ei 
climatice de până acuma? Vom cunoaşte 
fie o climă armonioasă, păstrată, ba chiar 
ameliorată de o civilizaţie responsabilă, 
sau dimpotrivă, o climă haotică, deteri-
orată de iresponsabilitatea umană.

Principalul atu al acestei lucrări 
este scriitura cursivă şi limpede care 
este punctată cu citate, care au darul de 
a reconstitui şi transpune în atmosfera 
epocii dar şi de a face cititorul să trăiască 
dramele climatice ale trecutului uman ca 
parte a integrantă a istoriei.

Leonard Artur Horvath

***

Şarolta Solcan, Femeile din Moldova, 
Transilvania şi Ţara Româneascã în 
Evul Mediu, Editura Universitãţii din 
Bucureşti, 2005

Femeia, acest mister al lumii, a 
fost, este şi va fi pentru totdeauna o 
preocupare a antropologilor, sociologilor 
şi istoricilor atât români 
cât şi strãini. Prin aceastã 
lucrare, autoarea urmãreşte 
aprofundarea unor aspecte 
din viaţa particularã a 
femeii, dar şi relaţiile 
femeilor cu societatea în 
care trãiesc. Cu alte cuvinte, 
cercetarea îşi propune sã 
vadã care este locul femeii 
în familie, în gospodãrie, în 
economia medievalã, dar şi 
în politicã. Nu sunt neglijate 
nici aspectele legate de 
universul spiritual în care 
trãieşte femeia sau de calamitãţile naturale 
care se abat şi modul în care femeia ştie 
sã treacã peste ele (cu ajutorul credinţei, 
dar şi al vrãjilor, al descântecelor şi al 
altor practici magice). În tot cursul Evului 
Mediu femeia reuşeşte sã îşi consolideze 

poziţia în societate şi va ajunge sã se 
implice tot mai mult în economie şi chiar 
în politicã. Autoarea încearcã sã contureze 
profilul femeilor din Evul Mediu din toate 
cele trei state (Moldova, Transilvania 
şi Ţara Româneascã), fie cã ele erau 
doamne şi domniţe, soţii şi fiice de boieri 
şi nobili sau femei simple. S-a urmãrit 
de asemenea şi prezentarea atitudinii 

societãţii faţã de ele şi faţã 
de implicarea lor activã în 
economia medievalã sau în 
politicã. 

Sursele folosite de 
autoare au fost destul de 
sãrace, fie cã nu s-au pãstrat 
decât puţine documente 
din secolele XVI-XVII, 
fie cã ele oferã informaţii 
lacunare. Autoarea are 
meritul de a fi îmbinat 
adecvat informaţiile oferite 
de documentele pãstrate 
pânã în zilele noastre 

reuşind astfel sã redea aspecte din viaţa 
şi preocupãrile cotidiene ale femeilor de 
altãdatã. 

Totuşi, trebuie menţionat faptul cã 
femeia secolului XVII trãia încã într-o 
lume în care bãrbaţii erau capii de familie. 
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Româncele erau extrem de respectuoase 
atât faţã de bãrbaţi, cât şi faţã de cei 
vârstnici (atât bãrbaţi cât şi femei). Chiar 
autoarea îl menţioneazã pe Paul din Alep 
care, vãzându-le când ieşeau din bisericã, 
scria despre femei cã ,,erau toate ca nişte 
regine, serioase şi cucernice;tinerele fete nu 
treceau înaintea femeilor în vârstã;acestea 
mergeau întotdeauna înainte...’’. Femeile 
în vârstã erau modele de comportament 
pentru tinerele fete, ele erau iniţiatoare 
ale şezãtorilor, ele ştiau cel mai bine 
rânduiala morţilor sau cum sã obţinã cele 
mai bune preţuri la târguri. De multe ori 
existau şi rivalitãţi între ele, deoarece 
doreau foarte mult sã îşi conserve poziţia 
socialã.

În secolul XVII, în faţa bãrbatului, 
femeia era inferioarã, nu avea aceleaşi 
drepturi, doar în Moldova documentele 
oficiale reglementau egalitatea sexelor.
Tripartitul lui Ştefan Werboczy prevedea 
ocrotirea femeii, deoarece ea este ,,mai 
uşor de pãcãlit’’. Adeseori, la procesele 
în care erau implicate femei, ele erau 
reprezentate de bãrbaţi, mai exact de 
soţi, fraţi sau cumnaţi; doar femeile 
vãduve erau nevoite sã se apere singure.
Ca martore, femeile erau chemate în acele 
procese care aveau în vedere respectarea 
moravurilor, problema vrãjitoarelor. 

În faţa clerului, femeile aveau patru 
pãcate capitale si anume: vestimentaţia 
nepotrivitã şi machiajul, practicarea 
vrãjitoriei şi a descântecelor, vorbesc 
prea mult, nu se spovedesc bine (Antim 
Ivireanul).

În lipsa surselor, a informaţiilor, 
autoarea presupune doar, cã femeile 
Evului Mediu au fost supuse la o serie 
de abuzuri. În sprijinul acestui fapt, stã 
teama femeilor de a primi strãini în casã 
atunci când erau singure. Astfel nu erau 
primiţi în casã strângãtorii de dãri sau 
autoritãţile locale. 

Cu toate neajunsurile prin care 
trebuiau sã treacã şi cu toate umilinţele 
la care erau supuse, femeile erau prezente 
permanent în viaţa comunitãţilor din 
toate cele trei ţãri române. În consistenta 

lucrare ,,Cãlãtori strãini despre ţãrile 
române’’, editatã de M. M. Alexandrescu-
Dersca-Bulgaru, Mustafa Ali Mehmet, 
Bucureşti, 1976 (10 volume), pe care 
autoarea o citeazã destul de des, cãlãtorii 
strãini le-au vãzut adesea pe femei 
dansând hora, cântând, mergând la 
şezãtori ori apãrându-şi drepturile. Este 
amintitã în lucrare şi ospitalitatea femeii. 

Dar tot din societatea medievalã 
a ţãrilor române fãcea parte şi o altã 
categorie de femei, şi anume cele care s-
au dedat unei vieţi imorale. Ele puteau 
fi întâlnite de cãlãtori în cârciumi şi 
hanuri, în oraşe dar şi în sate. Cea mai 
veche meserie din lume, prostituţia, era 
practicatã şi de femeile din cele trei ţãri 
române care uneori se deplasau prin ţarã, 
prin târguri sau stãteau în apropierea 
taberelor militare. Aceste femei erau 
considerate pe treapta cea mai de jos a 
societãţii şi erau obligate sã se distingã 
de celelalte femei prin hainele pe care 
le purtau, prin încãlţãminte, prin pãrul 
despletit. Împotriva femeilor de moravuri 
uşoare s-au luat mãsuri foarte aspre ca: 
tãierea nasului, înecarea lor, închisoarea. 
În Transilvania erau bãtute la stâlpul 
infamiei şi apoi alungate din târguri şi 
din sate. O soartã mai bunã aveau cele 
care erau însãrcinate sau foarte bolnave, 
acestea fiind doar plimbate prin oraş de 
cãtre ţigani cu o coroanã de paie pe cap. 
Asemãnãtor erau tratate şi femeile care 
aduceau pe lume copii al cãror tatã era 
necunoscut. 

Prin multiplele exemple sau situaţii 
concrete pe care autoarea le prezintã în 
lucrare, aceasta ca o consecinţã a studierii 
unei mari varietãţi de documente – de la 
acte de cancelarie şi juridice, la scrisori, 
testamente, registre urbariale şi vamale, 
surse narative – autoarea a dorit sã 
puncteze elementele comune ale femeilor 
din cele trei ţãri române. Lucrarea are 
meritul de a stabili care a fost poziţia 
femeii în Evul Mediu faţã de bãrbat. 
Deşi femeile erau supuse bãrbaţilor, ele 
beneficiau totuşi de anumite drepturi şi 
anume: aveau dreptul de a lãsa moştenire 
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averea prin testament, puteau cumpãra 
şi vinde bunuri imobile; femeile aservite 
erau din punct de vedere juridic libere, 
nedatorând ,,ascultare” şi ,,supunere” 
stãpânilor feudali. Spre sfârşitul Evului 
Mediu drepturile femeilor se vor lãrgi. Un 
statut aparte aveau vãduvele care erau la 
egalitate cu capii de familie. Ele puteau 
sã-şi administreze singure averile, sã-şi 
educe copiii, sã se apere în procese. 

Lucrarea susţine cã femeia din ţãrile 
române se apropia de cea din Europa 
Centralã şi Occidentalã a Evului Mediu 
prin libertãţile sale, însã autoarea nu 
argumenteazã suficient aceastã ipotezã. 
Ne îmbie prin notele de subsol (Omul 
Medieval, coord. J. Le Goff, Iaşi, 1999 şi 
Omul bizantin, coord. G. Cavallo, Iaşi, 
2000) sã studiem singuri despre femeia 
europeanã a Evului Mediu. 

Despre educaţia femeii în Evul 
Mediu se poate spune cã era o lipsã de 
interes pentru şcolirea fetelor de rând. 
Puţine mergeau la şcoalã, însã fetele 
primeau acasã o educaţie predominant 
bisericeascã, dar şi bazatã pe o mulţime 
de superstiţii. Aceastã situaţie se va 
menţine pânã la începutul secolului 

XVIII. Femeile care fãceau parte din elite 
se strãduiau sã înveţe carte, însã li se 
pãrea foarte greu şi adesea aveau dureri 
de cap, însã ele erau receptive faţã de 
educaţie, fapt ce le va dechide calea spre 
noi orientãri culturale, pe când femeile 
de rând vor rãmâne puternic ancorate în 
tradiţie şi superstiţie. 

Ceea ce s-ar mai fi putut adãuga 
acestei lucrãri consacrate femeii din Evul 
Mediu românesc, ar fi fost un capitol 
despre femeia şi cultura Evului Mediu 
care sã trateze modul în care femeia 
privea sau era interesatã de cultivarea 
frumosului, a esteticului în general. 

Femeile din Moldova, Transilvania 
şi Ţara Româneascã deşi trãiau în state 
diferite şi se deosebeau din multe puncte 
de vedere, erau strâns legate între ele 
atât prin relaţii personale cât şi prin 
caracteristicile comune ale dezvoltãrii 
societãţii medievale. La sfârşitul perioadei 
cercetate, femeile din elitele politice 
şi economice vor manifesta un interes 
pentru citit şi scris, ceea ce va avea un 
rol important în înnoirea societãţii şi în 
apariţia femeii moderne în ţãrile române.  

Dana Maria Rus

***

Şarolta Solcan, Familia în secolul al 
XVII-lea în Ţările Române, Editura 
Universităţii din Bucureşti, 1999

Lucrarea este dedicată, aşa după 
cum anunţă şi titlul, familiei din spaţiul 
românesc în secolul XVII.

Familia şi istoria familiei din ţările 
române este o temă incitantă pentru 
istoricul zilelor noastre. Însă, pentru a 
scrie o istorie a familiei, bine documentată, 
este nevoie de surse foarte comlexe, care 
să ofere o imagine cât mai obiectivă a 
familiei de altădată. 

O istorie a formării şi reconstituirii 
familiei, a ciclului vieţii familiale, trebuie 

să se bazeze pe mai multe categorii de 
surse: de la registre parohiale civile sau 
militare la registre de taxe şi impozite, 
conscripţii şi urbarii şi alte documente 
de istorie locală care să aşeze familia într-
un spaţiu geografic, economic şi politic 
distinct. Sursele folosite de autoare sunt în 
principal urbariile - ,,conscrieri cu caracter 
economic şi social, care în mod obişnuit 
cuprindeau doar locuitorii aserviţi” şi 
altele cu caracter militar ,,unde erau 
consemnaţi locuitorii liberi cu obligaţii 
militare”. (p.6) Pentru Transilvania 
autoarea menţionează şi datele oferite de 
un registru parohial din târgul Făgăraş 
pentru anii 1663-1700 şi o serie de 
anchete ,,înfăptuite în scopul rezolvării 
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problemelor cu care se 
confruntau locuitorii”. (p.7) 
Pentru spaţiul extracarpatic 
sursele folosite nu sunt, 
după părerea mea, relevante. 
,,S-au cercetat actele de 
vânzare-cumpărare, donaţie, 
testamentele, care ne oferă 
date detaliate despre locuitorii 
aşezărilor avute în vedere”. 
(p.7) Ele trebuie coroborate 
cu alte informaţii pentru a 
oferi o imagine cât mai reală 
a realităţilor demografice de 
secol XVII din Moldova şi 
Ţara Românească.

Documentele de cancelarie, dar mai 
ales izvoarele narative ale perioadei conţin 
o cantitate impresionantă de referiri la 
relaţiile dintre membrii familiilor; pe 
baza lor s-a putut analiza rolul diferitelor 
persoane în familie şi raporturile lor cu 
rude mai mult sau mai puţin îndepărtate, 
însă cred că aceste informaţii ar trebui 
privite cu rezervă, deoarece ele nu pot 
oferi date de ansamblu privitoare la 
aspectul cantitativ al familiei secolului 
XVII.

În capitolul II autoarea încearcă să 
integreze familia din ţările române în 
contextul european al secolului XVII. 
Calamităţile naturale, bolile, epidemiile 
din Vestul, Centrul şi Estul Europei 
au afectat bineînţeles şi ţările române. 
Efectele au fost aceleaşi peste tot: recolte 
slabe şi scumpiri cu implicaţii directe 
asupra familiei, care în secolul XVII era 
aproape în totalitate rurală. 

Un alt element care a contribuit la 
conturarea familiei din secolul XVII pe 
plan european a fost Reforma. Era creată 
astfel o imagine nouă despre căsătorie, 
aceasta pierzând caracterul sacru şi fiind 
considerată un contract. Apărea de aici 
un nou mod de raportare la familie, atât 
din punctul de vedere al dimensiunii ei, 
cât şi al relaţiilor dintre membri. Familia 
din Transilvania va resimţi mai profund 
schimbările religioase şi consecinţele 
ei asupra familiei, Transilvania fiind şi 

terenul disputelor dintre 
noile biserici apărute şi 
biserica ortodoxă. Dar 
populaţia românească va 
reuşi să-şi păstreze unitatea 
spirituală prin activitatea 
înaltului cler ortodox. 

Capitolul III intitulat 
,,Structura familiei în 
secolul al XVII-lea” îşi 
propune să analizeze com-
poziţia familiei din cele trei 
ţări române. Dar, din capul 
locului, autoarea precizează 
că ,,pentru analizarea fami-
liei din ţările române din 

secolul XVII s-a avut în vedere cu prioritate 
principatul Transilvaniei, deoarece aici 
au fost întocmite conscrieri urbariale, 
militare, religioase şi altele”. (p.15) 
Realităţile vieţii sociale din Transilvania 
sunt diferite faţă de cele din Moldova 
şi Ţara Românească. Deci ar fi trebuit 
cercetată mai întâi familia din fiecare ţară 
în parte şi abia după aceea să se traseze 
elementele comune şi cele specifice 
fiecărei ţări şi să se facă o sinteză. 

Autoarea descrie corect tipurile de 
familii din punctul de vedere al structurii: 
,,ca pretutindeni în Europa, trebuie 
împărţite în două categorii: familiile 
nucleare, formate din părinţi şi copii, 
şi familiile extinse. Acestea, pe lângă 
nucleele propriu-zise, cuprind şi familii 
ale părinţilor ori ale fraţilor”. (p.19-20) 
,,Proporţia celor două tipuri de familie 
a fost diferită de la un domeniu la altul 
şi de la o perioadă la alta, fără ca familia 
nucleară să scadă sub 75% din totalul 
familiilor. Anii de criză au favorizat 
răspândirea familiilor extinse, rolul lor 
adesea fiind acela de a oferi o anumită 
siguranţă oamenilor. Un alt factor care a 
contribuit la menţinerea familiei extinse, 
în anumite limite, au fost ocupaţiile. 
Frecvent, păstorii, fierarii trăiau în astfel 
de familii”. (p.20)

Pentru Ţara Românească şi Moldova 
documentele studiate ,,aveau caracter 
juridic” şi ele reflectau ,,mai degrabă 
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raporturile juridice decât pe cele naturale 
dintre oameni”. (p.52) Aşa încât nu cred 
că ar fi trebuit analizate în acelaşi cadru 
structura familiei de stăpâni şi cea a 
familiei de ţărani dependenţi.

La p.29 autoarea face următoarea 
afirmaţie: ,,Dacă pentru Transilvania, 
datorită bogăţiei de surse, se pot descifra 
structurile familiei, în cazul Ţării 
Româneşti şi al Moldovei este aproape 
imposibilă reconstituirea lor”. Dacă nu a 
găsit informaţii suficiente pentru familiile 
din Ţara Românească şi Moldova, 
autoarea trebuia să scrie o lucrare despre 
familia din Transilvania pentru care 
susţine că există ,,o bogăţie de surse”. Tot 
în capitolul III autoarea se ocupă într-
un subcapitol de familiile incomplete, şi 
anume văduvele. Văduvia schimba radical 
poziţia femeii în familie şi în comunitate. 
Dintr-un om care adesea şi în justiţie era 
reprezentat de soţul ei, văduva devine un 
om care trebuie să lupte pentru situaţia ei 
şi a copiilor. Indiferent că făcea parte din 
aristocraţie sau din oamenii de rând, după 
moartea soţului, femeia văduvă devenea 
capul familiei. În această calitate, ea era 
datoare să se îngrijească de copii, de 
gospodărie, de reglementarea succesiunii 
şi de preluarea angajamentelor soţului ei. 

În subcapitolul ,,Familiile din târguri”, 
autoarea analizează mai mult situaţia 
familiilor din târgurile Transilvaniei, 
despre familia din celelalte ţări amintind 
doar în treacăt, fără analize amănunţite. 
Despre familiile din târgurile din Ţara 
Românească şi Moldova afirmă că 
,,informaţiile sunt şi mai laconice” (p.102), 
dar ajunge la concluzia că ,,atât în spaţiul 
intracarpatic, cât şi în cel extracarpatic, 
puteau fi întâlnite familii asemănătoare 
ca dimensiune şi structură”. Trebuie să o 
credem pe cuvânt pe autoare!

Capitolul IV tratează factorii care 
au influenţat evoluţia familiei în secolul 
XVII. Autoarea se bazează pe informaţiile 
de ordin economic oferite de urbarii, în ele 
fiind consemnat numărul de vite al fiecărei 
gospodării. Diferitelor tipuri de familii le 
corespunde şi un profil economic diferit. 

Astfel, familiile nucleare, din punct de 
vedere economic, se situau aproape de 
nivelul mediu, deasupra lor erau familiile 
extinse, iar dedesubt familiile văduvelor. 
Familiile extinse erau cele care aveau 
şeptelul cel mai mare necesar atât muncii 
cât şi alimentaţiei. Dar elementul care 
a contribuit cel mai mult la scăderea 
dimensiunii familiei a fost războiul. În 
toate cele trei ţări româneşti, la sfârşitul 
secolului XVI şi începutul secolului 
XVII s-au desfăşurat războaie. La jafurile, 
robirile şi decesele din timpul luptelor s-
au adăugat şi pierderile umane datorate 
scumpirilor, foametei şi epidemiei de 
ciumă. Aşadar, familia a fost profund 
afectată de războaie şi de fenomenele 
care le însoţeau: foamete, epidemii, dar şi 
pribegiri sau luări în robie. Exemplele pe 
care le dă autoarea în acest sens se referă 
iarăşi numai la Transilvania.

Capitolul V tratează mişcarea 
migratorie a populaţiei. În cea mai mare 
parte problemele familiei au determinat 
mişcarea migratorie. În general emigrau 
bărbaţii. Printre cauzele ce i-au determinat 
pe oameni să plece dintr-un sat în altul au 
fost: decesul tatălui, al unuia dintre soţi, 
dorinţa de a se căsători, cãutarea de lucru 
sau pentru a face şcoală. 

Crizele naturale, economice şi morale 
ale familiei au determinat creşterea 
emigrărilor. Cei implicaţi în mişcarea 
migratorie erau în general oameni cu 
copii puţini şi o stare economică precară. 
Familiile cu o situaţie economică bună 
erau factori de stabilitate. 

Ultimul capitol, ,,Relaţiile dintre 
membrii familiei” se ocupă de raporturile 
ce se stabileau în cadrul familiei între 
soţi, între părinţi şi copii, între fraţi şi alte 
rude. 

În familie, femeia era subordonată 
soţului ei; ea era obligată să-l urmeze când 
acesta era nevoit să fugă dintr-o localitate 
în alta, în schimb soţul nu era dator să-şi
urmeze soţia obligată să plece dintr-o 
aşezare în alta. Desfacerea căsătoriei se 
făcea în general doar în caz de imoralitate a 
soţilor. În timpul războaielor, grija principală 
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a bărbaţilor era de a-şi ocroti familiile, de a 
le trimite la adăpost. În general, în familie, 
predominante erau afecţiunea şi grija soţilor 
unul faţă de celălalt. 

În ceea ce priveşte relaţiile dintre 
părinţi şi copii, preocupările părinţilor nu 
se limitau doar la asigurarea bunăstării 
materiale a copiilor, ci erau interesaţi şi 
de posibilitatea educării copiilor. Adesea, 
părinţii erau în stare să sacrifice totul 
pentru bunăstarea copiilor lor. 

Relaţiile dintre fraţi erau foarte 
complexe. De obicei fraţii îşi moşteneau 
părinţii decedaţi.

Integritatea familiei era o condiţie 
pentru buna ei funcţionare. Existau relaţii 
de afecţiune şi grijă între membrii familiei. 
Soţii între ei, părinţii şi copiii, fraţii, chiar 
şi ginerii şi soţii se ajutau între ei.

Concluzia autoarei este că datele 
statistice ale secolului XVII arată că 
familia din ţările române avea trăsături 
comune cu familia europeană a perioadei: 
familia nucleară era în proporţie de 80-
90%, iar dimensiunile ei variau între 5-
5,5 persoane. După părerea mea, cred că 
pentru a face o asemenea afirmaţie de 
final, autoarea trebuia să se documenteze 
mai mult asupra familiei şi a problemelor 
ei din toate cele trei ţări române şi abia 

apoi să editeze o lucrare de sinteză pe 
tema familiei.

Personal, nu sunt de acord nici cu 
forma în care a apărut acest volum. Nu 
au fost făcute corecturile de rigoare în 
text, lipseşte textul unor note de subsol 
(287; 289; 291; 293; 295; 297 şi lista poate 
continua din 2 în 2 până la 417) şi există 
multe greşeli de tipar: ,,familia ţărănească 
din Transilvania era în scăderea”, p.55; 
,,în prima parte a veacului familia, 
boierească”, p.55; ,,în gospodăria tatălui 
stăteau fii căsătoriţi”, p.68; ,,la moartea 
multor membrii ai familiei”, p.143; ,,cu 
această ocazia”, p.161; ,,imposibilitatea 
de depăşi un anumit nivel al confortului”, 
p.147; ,,cetăţile nu puteau oferii 
siguranţa”, p.160; ,,pierderile mari din 
timpul războaielor antiotoman”, p.175; 
,,fetele se puteau logodi şi chiar căsătorii’, 
p.191; ,,nici copii nu erau nepăsători”, 
p.205; ,,în forme atât de variate despre 
fraţii”, p.213; ,,pentru acţiunea unor 
membrii ai ei”, p.221.

Cartea Şaroltei Solcan poate fi un 
instrument de lucru, dar trebuie privită 
cu multe rezerve, cel puţin de către 
viitorii specialişti demografi, care, nu aşa 
ar trebui să scrie o lucrare ştiinţifică de 
demografie istorică.

Dana Maria Rus

***

Violeta Barbu, De bono coniugali: o istorie 
a familiei din Ţara Românească în secolul 
XVII, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003

Lucrarea intitulată ,,De bono 
coniugali” (,,Bunurile conjugale”) vrea să 
fie un răspuns la întrebarea cum îşi căutau 
oamenii din Ţara Românească fericirea în 
familie în secolul XVII. 

Titlul cărţii este preluat din opera 
Sfântului Augustin, pentru care căsătoria 
şi familia sunt un bine. Aceste două valori 
(căsătoria şi familia) fac parte din ,,natura 

binelui” care este ,,izvorul fiinţei şi al 
vieţii”.După Sfântul Augustin bunurile 
conjugale sunt: naşterea de prunci, 
fidelitatea şi sacramentul. Dar toate 
acestea izvorăsc din caritatea conjugală, în 
ea găsindu-şi expresia primordiala dorinţă 
a omului - setea de fericire: ,,Fericirea nu 
e oare acel lucru pe care toţi îl vor şi nu e 
nimeni care să nu şi-l dorească?”.

Dacă se iau în considerare 
documentele care stau mărturie despre 
modul cum gândeau oamenii acelei 
epoci şi care era concepţia lor despre 
fericire, autoarea îşi propune o lucrare în 
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două părţi (dintre care a fost 
definitivată deocamdată doar 
partea I) şi anume: prima parte 
se ocupă de ,,mica fericire”, 
cea a posesiei în care persoana 
şi familia sunt tratate ca unii 
ce au datoria să asigure o 
viaţă decentă propice pentru 
perpetuarea speciei umane. 

Partea a doua se va ocupa 
de efortul persoanei de a fi 
într-o familie, cuprinzând 
toate etapele de la logodnic/
logodnică, la soţ/soţie, părinte, 
fiu/fiică, văduvă, fii adoptivi, 
fii naturali etc. 

Familia este văzută şi ca o instituţie 
socială. După Sfâtul Augustin viaţa 
socială a familiei este o condiţie necesară 
pentru atingerea păcii cereşti şi ea nu se 
poate realiza fără înţelegerea şi prietenia 
care îşi găsesc în familie mijlocul cel mai 
eficient de răspândire şi consolidare. 
Familia poate oferi date interesante despre 
societatea românească a Vechiului Regim 
deoarece dacă analizăm documentele 
păstrate din secolele XVI-XVII, pot 
fi surprinse capacităţi de a produce 
practici sociale noi, moduri de raportare 
la normele juridice, creativitatea în plan 
cultural etc. 

Autoarea propune în această lucrare o 
abordare nouă, diferită, apărută în ultimii 
ani, şi anume antropologia juridică ce-şi 
are originile în sociologia clasică a lui E. 
Durkheim şi M. Mauss, dar şi în opere 
ale autorilor mai noi ca L. Boltanski sau 
Sally Falk Moore, care susţin că practicile 
sunt producătoare de norme, iar actorii 
sociali au competenţe ce nu mai pot fi 
considerate simple ,,devieri” de la norme 
ci sunt expresia acomodării şi a legitimării 
sociale cu ajutorul acordului. Autoarea 
subliniază încă de la început, precaritatea 
surselor pentru secolul XVII în Ţara 
Românească, ca şi lipsa instituţiilor 
producătoare de surse (notariate regale/
orăşeneşti, locuri de adeverire, oficialate, 
tribunale ecleziastice). Metodele folosite 
au fost atât serialitatea restrânsă la 

intervale variabile de la o 
problemă la alta, cât şi studiul 
de caz. Majoritatea faptelor 
la care se face referire aparţin 
celei mai importante domnii 
a secolului XVII, domniei lui 
Matei Basarab (1633-1654).

Familia ca obiect de 
cercetare al istoriei sociale este 
un subiect destul de dificil de 
abordat, mai ales atunci când 
sursele nu prea ajută, fiind 
foarte sărace, discontinue şi 
indirecte.

Familia Vechiului Regim 
în Ţara Românească se pare că a fost 
în secolul XVII o familie patrimonială, 
definită în funcţie de relaţia de posesie şi 
de configuraţia descendenţei, ambele fiind 
expresia dorinţei de dăinuire atât în grup, 
cât şi individuală. Individul cuprins în 
acest sistem primeşte o identitate socială 
aparte. Socializarea în familie, după cum 
susţine autoarea, este mai bine consolidată 
şi mai prezentă în orizontul experienţei 
decât în relaţiile economice, fiscale sau 
politice şi chiar decât comportamentele 
personale sau atitudinile religioase. 
Aşadar, familia este văzută de autoare ca 
fiind ea însăşi o societate patrimonial-
patriarhală, o resursă instituţională 
semnificativă prin capacitatea membrilor 
ei de a regla conflicte, de a negocia şi 
produce norme, de a raţionaliza practicile, 
de a crea reprezentări şi autoreprezentări. 
Fidelităţile şi rivalităţile dintre familii 
sunt în mare măsură responsabile de 
structura de tip oligarhic ce a dominat 
societatea Vechiului Regim. Fidelitatea 
a avut pentru oamenii secolului XVII 
o dublă valoare ontologică: aceea de a 
lega persoana în cuplu, de a o implica 
în adunarea de averi şi în procreare, şi 
în acelaşi timp, de a articula o familie 
la spaţiul public, apărând în acest mod, 
adversităţile, lupta pentru putere. 

Instituţia familiei şi vocabularul 
specific ei au uzitat termeni destul de 
variaţi în Ţara Românească pe parcursul 
secolului XVII. Ca şi termeni cu care 
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au operat înşişi actorii sociali ai epocii, 
autoarea a constatat că documentele 
juridice nu folosesc cuvântul ,,familie” 
pentru a desemna acest grup social, ci 
termeni ca: ,,neam”, ,,stirpe”, ,,rudă”, 
,,cemotie”, ,,seminţie”.Mai puţin folosit, 
apare termenul de ,,casă”. Din punct de 
vedere semantic, în secolul XVII acest 
termen avea cel puţin trei accepţiuni. 
Mai întâi desemna familia lărgită de tip 
clan condusă de un cap de familie şi 
slujitorii acesteia. Exemplu: Despina, 
soţia lui Radu Năsturel mare vistier 
era ,,din casa lui Mihai voievod”. Al 
doilea sens restrânge sensul cuvântului 
,,casă” la consanguinitatea verticală, 
suprapunându-se aproape peste cuvântul 
,,neam”: ,,totalitate a celor ce se trag din 
acelaşi strămoş”. Al treilea sens desemna 
,,totalitatea persoanelor aflate în serviciul 
cuiva” (partizani, favoriţi, ocrotiţi). 

Termenul ,,familia” a apărut în limba 
română de-abia la sfârşitul secolului XVII 
(1696) şi se referă la familia restrânsă de 
părinţi şi copii. 

După anul 1700 termenul ,,casă“, 
cât şi cel de ,,familie” sunt folosite 
concomitent. În comparaţie cu ,,casă” şi 
,,familie”, cuvântul ,,neam” desemnează 
în primul rând totalitatea persoanelor 

înrudite prin sânge. Termenul este şi 
componenta de bază a unor sintagme 
semnificative din punct de vedere 
istoric:,,neam bun”, ,,neam prost”. Dar 
acest termen, ,,familie” nu poate fi folosit 
pentru a exprima realităţile demografice 
ale secolului XVII pentru că, aşa cum 
susţine şi autoarea, el nu a apărut decât 
la sfârşitul secolului în limba română. 
Treptat, pe parcursul secolului XVIII 
termenul ,,neam” va fi înlocuit cu cel de 
,,familie”. Acesta va fi momentul trecerii 
definitive de la clan la familia celulară, cu 
număr redus de descendenţi.

Trecând peste faptul că lucrarea 
Violetei Barbu conţine foarte mulţi termeni 
specifici epocii (secolele XVII-XVIII) şi un 
limbaj elevat cu specific antropologic şi 
sociologic (aşa încât nu cred că lucrarea se 
poate adresa publicului larg, nespecialist), 
ea are meritul de a da unele răspunsuri 
referitoare la tipul de cultură a familiei.În 
ansamblu, familia este văzută din punct 
de vedere al antropologiei istorice ca o 
formă de experienţă umană şi socială prin 
intermediul căreia se transmit urmaşilor 
valorile morale, etice, de comportament, 
religioase potrivite cu contextul social al 
Vechiului Regim din Ţara Românească.

Dana Maria Rusa

***

Barbu Ştefănescu, Sociabiltate rurală.
Violenţă şi ritual, Editura Universităţii 
din Oradea, 2004, p 624

Cartea ne oferă o perspectivă asupra 
vieţii ţăraneşti şi a satului românesc din 
Transilvania, cu toate aspectele sale aflat, 
la începuturile modernităţii, care este 
văzut prin prisma izvoarelor istorice, ce 
sunt mai puţin convenabile pentru istoric, 
de fapte de atitudini, gesturi şi cuvinte 
ce dezvăluie o lume structurată în jurul 
unor valori simbolice, între care aspitaţia 
spre Dumnezeu şi Împărăţia Cerurilor, ce 

transpare din grija pentru Biserică dar şi 
pentru eternizare a numelor celor vii sau 
a celor morţi.

Volumul de faţă este împărţit în şase 
capitole: Societate tradiţională şi linii 
de solidaritate primară, Comunitatea 
tradiţională între destructurare şi struc-
turare, Dimensiunea cathartică a darului-
carte, Violenţă şi ritual, scenariu ritual, 
Refacerea echilibrului comunitar prin 
stingerea conflictului, liniştirea catharitică 
şi reafirmarea solidarităţilor. Toate aceste 
capitole sunt presarate de numeroase 
citate din documentele vremii, fapt care 
oferă o autenticitate şi credibilitate aparte 
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lucrării din punct de vedera 
istoric.

Autorul pune în valoare 
limbajul arhaic şi stângaci 
apropiat de esenţa sufletească 
a omului de la ţară, de a lua 
atitudine faţă de problemele 
vieţii, ale morţii, ale lumii de 
dincolo de mormânt. Lucrarea 
îşi propune ca în limitele 
oferite de documentele isto-
riografice să pătrundă în 
mecanismele de structurare 
şi funcţionare a lumii rurale 
româneşti de la începutul 
modernităţii la nivelul linilor elementare 
de agregare a mentalităţilor care susţin şi 
multitudinea relaţiilor încrucişate dintre 
indivizi care constituie sociabilitatea.

Secolul al XVIII-lea lărgeşte şi în 
spaţiul ardelean lumea celor cu acces la 
o educaţie creştină şi morală, ceea ce se 
repercutează într-o devoţiune mai mare 
exprimată în gesturi pioase reflectate 
prin prisma documentelor şi a izvoarelor 
istorice.

”În felul lor şi de o manieră 
simbolică, ceremoniile ne spun mai mult 
decât capitulariile.” Autorul încearcă să 
surprindă analiza anumitor însemnări 
care au ca numitor comun tematica 
violenţei degenarate în moarte sau în alte 
crize comunitare grave, trăite ca atare de 
membrii comunităţilor, cuprinse între 
secolele XVII-XIX, putere de revenire, de 
regenerare a sociabilităţii pusă în discuţie 
de gravitatea situaţiilor provocate de 
folosirea vilolenţei.

În viziunea ţăranului şi a lumii în care 
acesta trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea, 
aproape totul pare rezolvabil, din punct 
de vedere al ţăranului, prin recursul la 
ceremonial creştin în esenţa sa, chiar şi 
defecţiunile comunitare cele mai grave, 
iar pentru rezolvarea acestora pentru a 
mări sensul simbolic al ritualului, ţăranii 
de atunci îşi cheltuiau din agoniseală 

pentru a-şi putea realiza 
ritualul, principalul obiect 
căutat şi utilizat este cel al 
carţilor bisericeşti.

Aceste obiecte au meni-
rea de a asigura comunicarea 
cu Divinitatea, prin achitarea 
unor datorii acumulate de-a 
lungul vieţii, prin oferirea de 
daruri cu valoare spirituală 
şi materială mare, care este 
interpretată ca o componentă 
importantă a acestei existenţe 
pentru a permite aşa zisa 
dominare a scurgerii timpului 

şi de eufemizare morţii.
Cartea de faţă se vrea o nouă citire, 

una din multele posibile, printr-o 
problematizare a surselor de pe poziţia 
antropologiei istorice, ca un domeniu 
esenţial pentru cercetarea istoriografică 
românească, prin încercarea de a se scrie 
o istorie a habitudinilor: alimentare, 
fizice, gestuale,afective şi mentale.

În esenţă schema metodologică a 
prezentului volum este simplă: de valo-
rificare a informaţiei legată de utilizarea 
carţii ca instrumente de siguranţă şi 
liniştire a cazurilor în care echilibrul 
comunitar este pus în discuţie de acte 
de violenţă: înstrăinarea prin furt ori 
zălogire, atentarea la statutul comunitar 
al patrimoniului sătesc sau şi mai 
grav, de moarte violentă, provocată de 
marile epidemii aducătoare de moarte: 
ciuma, catastrofele naturale, omorurile 
săvârşite la nivel comunitar, prin prisma 
unei antropologii al ritualului, a teoriei 
darurilor şi a structurilor imaginarului, 
cu încadrarea firească, într-o antropologie 
istorică mai largă pe punctul de a-şi pierde 
unele dintre vechile atribute identitare, 
dar pentru care tradiţionala normă 
rituală rămâne foarte importantă pentru 
universul rural din pragul modernităţii.

Leonard Artur Horvath

***
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G. Etényi Nóra, Hadszintér és nyilvánosság. 
A magyarországi török háború hírei a 
17.századi német újságokban, Balassi 
Kiadó, 2003. (Front şi publicitate. 
Războaiele turco-maghiare în presa 
germană din secolul 17)

Cartea de faţă a apărut în 2003 
la editura Balassi şi este o prelucrare, 
pentru publicul larg, a tezei de docorat 
a Norei Etényi, teză susţinută în 1998 la 
Budapesta. Teza cuprinde realizările a mai 
multor ani de cercetare, studiu început, 
încă din stundenţie, sub îndrumarea 
doamnei profesoare Várkonyi Ágnes.

Cartea cuprinde 12 capitole, 
prezentând, de la general la particular, 
structurile comunicării în 
secolul 17, masele de recep-
tare a propagandei precum 
şi asediul cetăţii de la 
Érsekújvár, realizând un 
studiu comparativ între eve-
nimentele reale şi reprezen-
tarea acestora în presa 
germană. Cartea cuprinde şi 
capitole referitoare la felul 
în care puterea politică se 
folosea, şi chiar abuza, de 
acest sistem de comunicare, 
adică presa.

Etényi Nóra caută 
răspunsuri la întrebări pre-
cum: ce însemnau ştirile despre războiul 
turco-maghiar pentru publicul din vest, 
ce fel de reţele de informaţii existau între 
frontul de est şi oraşele germane, cum ar 
fi, Regensburg şi Nürnberg, sau centrele 
comerciale ale epocii, care, după opinia 
autoarei prezentau adevărate focare 
de informaţii. Asemenea centre erau: 
Antwerpen, pentru ştirile din Marea 
Britanie şi Franţa, Köln pentru ştirile din 
Ţările Scandinavice, Praga, pentru cele 
legate de Imperiul German, Viena, pentru 
Ungaria şi Tranilvania, Veneţia, care 
prelua informaţii despre Persia şi Imperiul 
Otoman datorită comerţului din port, 
şi Roma, unde se adunau informaţiile 

despre coloniile spaniole, despre Africa 
de Nord şi America Latină. 

Autoarea realizează o categorizare şi 
un studiu comparativ al tipurilor de ziare 
(cum ar fi pamfletele, săptămânalele, 
buletinele informative) şi al răsunetului 
acestora pentru a evidenţia mecanismele 
prin care acestea influenţau publicul larg 
în secolul 17. 

Etényi Nóra va dedica un capitol 
întreg prezentării relaţiei dintre mesajele 
şi informaţiile promovate de presă şi 
impactul acestora asupra structurilor 
sociale existente. Desigur o verificare a 
acestui impact este aproape imposibilă 
în lipsa unor surse adecvate, cu toate că, 
autoarea se va folosi de anumite izvoare 
personale narative ale secolului, cum ar 

fi, de exemplu jurnalele sau 
memoriile, care amintesc 
şi despre ştirile apărute în 
diversele săptămânale sau 
buletine informative. În 
acest context autoarea va 
analiza şi imaginarul propriu 
zis al reprezentării, adică 
gravurile. Este cunoscut, 
desigur, procentajul ridicat 
de analfabetism din secolul 
17, de aceea, pentru o 
propagandă cât mai eficientă 
puterea deseori se folosea de 
imagini explicative, cum ar 
fi imaginile cu scene de pe 

câmpul de luptă, caricaturi sau diferite 
reprezentări geografice.

Autoarea realizează o structurare 
pe trei planuri a ceea ce a înseamnat 
propaganda: publicitatea, prin care se 
înţelege informarea maselor; discursul 
despre ştiri şi propaganda propriu 
zisă cu scop manipulator. Influenţarea 
propriu zisă se realiza pe două planuri, 
ori prin selectarea informaţiilor, ori prin 
influenţarea opiniei publice în privinţa 
unor fenomene şi evenimente istorice sau 
personalităţi politice.

Desigur, ne este dificil de imaginat 
o societate unde diferitele pături sociale 
reflectează asupra aceloraşi ştiri, cert 
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este însă că în acest proces de informare 
a diferitelor structuri sociale, adică 
influenţarea opiniei publice, un rol 
important îl juca biserica, în special 
preoţii care slujeau în bisericile din 
diferite centre comerciale. Precum 
reiese din studiul autoarei, referitor la 
receptarea ştirilor despre războiul turco-
maghiar, preoţii făceau des apeluri către 
credincioşi, pentru a se ruga împreună 
pentru izbânda „universalis Christiana” 
asupra cetelor păgâne. Cu scopul de a 
mări sensibilitaea oamenilor faţă de război 
se compuneau chiar şi cântece religioase, 
ale căror eroi deseori erau selectaţi dintre 
nobilii maghiari sau transilvăneni, vestiţi 
pentru „vitejia” lor. Prin acest studiu, 
autoarea îl contestă pe Jürgen Habermas, 
care afirmase că în secolul 17 nu era 
cu putinţă informarea şi manipularea 
opiniei publice, căci nu existau încă 
acele structuri, tipice modernismului, 
care să recepteze informaţiile. Conform 
lui Habermas, un astfel de public apare 
abia în secolul 18, ocazional la sfârşitul 
secolului 17, şi acesta doar în Franţa şi 
Marea Britanie. Etényi Nóra, însă, va 
contraargumenta exact prin ancheta 
realizată privind metodele promovate de 
reformă, adică de propagandă protestantă, 
ce apare în Ţările germane încă în secolul 
16. Aşadar, conform autoarei, în secolul 

17 exista deja un public care simţea 
nevoia de a fi informat şi de a avea opinie 
(mai puţin proprie) asupra fenomenelor 
din lume.

Cartea Nórei Etényi ne va trezi un 
puternic sentiment de scepticism faţă de 
ceea ce numim eveniment istoric. Prin 
prezentarea mecanismelor de propagandă 
din secolul 17 reiese că existau anumite 
structuri, fie ele politice, culturale sau 
sociale, care deţineau controlul asupra 
informaţiilor venite dinspre diferitele 
zone ale lumii. Aceasta însemna desigur 
şi posibilitatea selectării, a malformării 
voite sau accidentale, şi chiar inventarea 
anumitor evenimente. Consider că 
Etényi Nóra, prin noutatea subiectului şi 
abordarea critică a acestuia, ne provoacă 
pentru a regândi anumite aspecte ale 
scrisului istoric. Autoarea, precum 
mărturiseşte în capitolul introductiv, era 
atrasă de acest subiect prin actualitatea 
acestuia, adică „trăim într-un secol în 
care suntem permanent bombardaţi de 
informaţii, de aceea o anchetă asupra 
sistemului informativ din secolul 17 
ne permite identificarea anumitor 
fenomene chiar şi azi existente”, ce ne 
trimite cu gândul la afirmaţia lui P. Nora, 
conform căreia nu există decât istorie 
contemporană.

Fehér Andrea

***

Jean Libis, Mitul androginului, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 2005

Una dintre dimensiunile esenţiale ale 
umanităţii este cea sexuală, dimensiune 
care din păcate a fost mult timp ignorată 
de cercetarea ştiinţifică sau de literatură, 
acest subiect, al sexualităţii omului 
conţinând un tabu care s-a perpetuat mult 
timp în conştiinţa colectivă, indiferent 
de societate. Majoritatea gânditorilor au 
considerat trivial acest subiect, izolându-l 

în consecinţă şi îndepărtându-l din sfera 
preocupărilor lor, ceea ce a adus mari 
prejudicii cunoaşterii şi înţelegerii fiinţei 
umane în totalitatea ei.

Jean Libis este unul dintre cerce-
tătorii francezi actuali care continuă 
linia inaugurată de Gaston Bachelard şi 
Gilbert Durand a sondării profunzimilor 
psihicului uman pentru relevarea unor 
permanenţe care să permită conturarea 
constantelor umane universale. Una 
dintre aceste constante este conţinută în 
mitul androginului, mit care este analizat 
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mod deosebit pe autor), dar şi gnosticilor; 
la fel de importante sunt sursele literare, 
mai ales cele antice, în mod deosebit 
textele lui Platon şi Aristofan, care 
transmit un mesaj care conţine subsidiar 
ideea de androginism.

Obiectivul declarat al autorului este 
în primul rând relevarea existenţei acestui 
mit în conştiinţa colectivă a umanităţii, 
pentru ca mai apoi să analizeze formele 
în care acesta apare în diversele culturi 
analizate. Aceste date sunt utile în 
realizarea unei imagini generale asupra 
mitului androginului, care este în esenţă 
o constantă a dimensiunii umane. 

În datele esenţiale acest mit transpune 
aceeaşi idee a perfecţiunii despre care 
am vorbit şi mai sus în toate variantele 
sale dar prezintă diferenţa de conţinut, 
fiind văzut ca asexualitate, conjuncţie 

bisexuală, co-prezenţa bisexuală, dimor-
fism teratologic. În fond, din perspectiva 
sondării psihicului uman şi a conştiinţei 
colective, contează însăşi existenţa acestui 
mit, ideea că omul conţine în fiinţa sa, 
indiferent de sex, cele două contrarii 
fundamentale masculin-feminin (contrarii 
care se situează şi într-un raport evident 
de complementaritate). Ambiguitatea 
acestor semnificaţii care se relevă din 
mitul androginului nu îl împiedică pe 
autor să realizeze imaginea complexă pe 
care şi-a stabilit-o ca obiectiv. Meritul 
domniei sale este acela de a fi realizat 
această imagine complexă într-o manieră 
comparativă, şi de a fi trecut de barierele 
mentale care sunt impuse de societate în 
privinţa acestei tematici. 

Iulia Adina Pop

***

Bernard Hours, Ludovic al XV-lea şi 
curtea sa. Regele, eticheta şi curteanul. 
Eseu istoric, Chişinău, Editura Arc, 2004, 
316 p.

Bernard Hours, profesor de istorie 
modernă la Universitatea „Jean Moulin” 
din Lyon, tratează în scrierile sale istoria 
religioasă şi politică a Franţei, punând 
accent pe secolul al XVIII-lea. În lucrarea 
Ludovic al XV-lea şi curtea sa. 
Regele, eticheta şi curteanul, 
autorul propune o nouă 
lectură asupra principalelor 
surse care descriu curtea lui 
Ludovic al XV-lea: memoriile 
scrise chiar de către cei care 
fuseseră „curteni” pentru 
o perioadă mai scurtă sau 
mai lungă. Istoricul francez 
recurge la o analiză precaută a 
acestor surse, având în vedere
personalitatea autorilor şi 
modul în care aceasta deter-
mină subiectivitatea scrierilor 

lor. Curtea regală franceză în secolul 
al XVIII-lea a fost insuficient tratată de 
„noua” istoriografie, istoria politică, dar 
şi cea culturală considerând că nu au 
existat evoluţii semnificative în domeniu. 
Bernard Hours-dezaprobă acest punct 
de vedere, fiind convins că despre 
curtea franceză sunt multe de spus şi 
pentru secolul al XVIII-lea. Autorul are 
în vedere anii 1750-1765, pentru că 
în această perioadă consideră el că au 

început problemele majore 
ale insti-tuţuiei monarhice, 
care îi vor provoca în cele 
din urmă căderea. De 
asemenea, imaginea foarte 
negativă a curţii lui Ludovic al 
XV-lea, presărată de intrigi şi 
anecdote legate de favoritele 
regelui, necesită, în opinia 
istoricului francez, unele 
corecturi şi nuanţări.

Cartea este structurată 
pe patru capitole, surprin-
zând mecanismul de func-
ţionare a curţii, modelul 
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comportamental şi eticheta, jocul func-
ţiilor şi al favorurilor, organizarea spaţiului 
domestic şi a celui privat, intrigile poli-
tice.

Prima întrebare la care Bernard Hours 
caută răspuns este aceea dacă în secolul 
al XVIII-lea idealul curţii înregistrează 
un faliment. Modelul comportamental 
al curteanului a fost înfierat de filosofii 
iluminişti, care se pronunţă pentru un 
monarh simplu, cu un mod de trai auster, 
dar, în acelaşi timp este considerat în 
continuare un model ideal de către cei care 
descopereau virtutea în comportamentul 
reginei sau a fiicelor acesteia. Acceptat 
sau condamnat, modelul curteanului a 
supravieţuit până la sfărşitul secolului al 
XVIII-lea şi chiar după revoluţie. Trebuie 
totuşi remarcat faptul că literatura 
dedicată comportamentului curteanului, 
foarte bine reprezentată în perioada 
anterioară, scade acum mult cantitativ şi 
îşi modifică şi conţinutul.

Eticheta şi distanţa pe care familia 
regală o păstrează faţă de curteni au 
acum de suferit unele modificări, dar 
nerespectarea etichetei stricte ţine, în 
opinia autorului, de personalitatea şi 
temperamentul membrilor familiei regale, 
ea nu poate fi făcută singura responsabilă 
pentru criza regalităţii. Modificarea 
uzanţelor comportamentale de la curte 
este considerată de către rege un drept 
al său, derivat din puterea sa absolută, 
dar nobilimea de la curte a considerat 
aceste schimbări foarte incomode pentru 
planurile lor de acaparare a puterii prin 
controlul exercitat asupra monarhului.

În capitolul al treilea, autorul 
recurge la o prezentare a complicatelor 
încrengături de funcţii din jurul „caselor” 
de la Versailles, cele din jurul regelui şi al 
delfinului, al reginei şi ale prinţeselor. La 
curte, viaţa privată se împleteşte practic 
cu cea publică, iar schimbările aduse de 
cuplul regal în etichetă au fost făcute în 
sensul dobândirii unui spaţiu privat. În 
jocul ocupării funcţiilor şi a dobândirii 
unor puteri politice şi beneficii materiale, 
Bernard Hours consideră că nu trebuie 

supraestimată influenţa doamnei de 
Pompadour asupra deciziilor politice 
ale regelui, iar nici puterea reginei şi a 
copiilor regelui nu trebuie subestimată. 
Rolul determinant jucat de favorita regelui 
în gestionarea poiticii ţării este oarecum 
negat de autor.

Intrigile politice şi conflictele dintre 
diversele grupuri de interese conturate 
în anturajul curţii sunt tratate în această 
lucrare cu circumspecţie, întrucât 
„coloratura” politică a celui care relatează 
despre comploturile şi coteriile de la 
curte îşi pune în mod hotărâtor amprenta 
asupra judecăţilor emise. 

Ideea de bază care se desprinde în 
urma lecturării cărţii este aceea a unei 
relaţii de condiţionare reciprocă între 
monarhie şi aristocraţie. Puterea regelui era 
celebrată la modul simbolic prin liturghia 
executată zilnic de nobilii de la curte sub 
aspectul etichetei. Nobilimea de curte avea 
şi ea nevoie de legitimarea puterii sale 
prin serviciul adus regelui. Distanţarea de 
curte, de eticheta încărcată de simbolurile 
puterii, proces iniţiat de Ludovic al XV-lea 
şi continuat cu mai multă pregnanţă de 
urmaşul său, a contribuit la naşterea treptată 
a unei rupturi dintre rege şi nobilimea care 
îi susţine puterea. Ludovic al XV-lea a dorit 
prin această distanţare să îşi consolideze 
controlul asupra curtenilor care trăiau 
în iluzia posibiltăţii unei măriri a puterii 
şi influenţei lor în umbra unui monarh 
mult mai slab decât celebrul său înaintaş. 
Dar calculele sale au fost greşite, întrucât 
ruptura dintre monarhie şi aristocraţie 
s-a dovedit a fi fatală pentru ambele părţi. 
O curte vitregită de artificiul consacrat 
al reprezentării puterii, a riscat să piardă 
valorile sale simbolice într-o societate 
măcinată de crize sociale şi economice. 
Ruptura dintre nobilimea de curte, avidă 
de funcţii şi puteri tot mai mari şi un rege 
care încercă să păstreze controlul asupra 
curtenilor săi prin distanţarea de aceştia, 
a contribuit la falimentul modelului 
monarhic în Franţa.

Cartea lui Bernard Hours oferă 
noi perspective asupra unor probleme 
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insuficient tratate de către istoriografia 
franceză. Într-un moment în care istoria 
este rescrisă sub directivele unei noi 
paradigme, demersul istoricului francez 
este unul salutar, curtea franceză în 

secolul al XVIII-lea reprezentând un 
subiect al cărui reabordare pe baza unor 
metode noi, era necesară. 

 Nicoleta Maria Hegedüş

***

Alessandro Barbero, Bătălia. Aşa a fost 
la Waterloo, Editura BIC ALL, Bucureşti, 
2005

Toate marile evenimente şi per-
sonalităţi ce au marcat profund 
„conştiinţa colectivă” de-a lungul istoriei 
s-au bucurat de un regim preferenţial 
din partea istoricilor, şi nu numai. 
Campaniei lui Napoleon în Rusia i s-au 
dedicat numeroase studii şi cercetări, 
dar nu trebuie uitată capodopera literară 
Război şi pace a lui Lev Tolstoi. La fel s-a 
întâmplat şi cu ultima bătălie 
purtată de Napoleon, cea de la 
Waterloo, după părerea unora 
cea mai faimoasă luptă din 
istorie.

Dat fiind faptul că 
rezultatul acesteia a pecetluit 
definitiv soarta lui Napoleon, 
istoricii au abuzat în a o reda 
în sute, chiar mii de articole şi 
cărţi mai mult sau mai puţin 
plauzibile din punct de vedere 
al concluziilor trase. Şi atunci 
la ce mai era necesar acest demers al lui 
Alessandro Barbero, când toate sursele au 
fost epuizate, ce mai putea aduce el nou? 
Această întrebare îşi pierde valabilitatea 
după lecturarea primei părţi, iar la 
sfârşitul părţii a patra, care este şi ultima 
cititorul poate constata: perspectivele de 
cercetare istorică sunt nelimitate.

Dacă nu am fi atenţionaţi la început, 
în scurta prezentare biografică a autorului, 
că acesta provine din rândul marilor 
istorici, am fi tentaţi să constatăm la 
sfârşitul lecturii noastre că avem în faţă o 
nouă capodoperă literară, din care lipsesc 

doar emoţionantele poveşti de dragoste, 
atât de sensibil prezentate de Tolstoi.

Captivantă încă de la primele pagini, 
Bătălia. Aşa a fost la Waterloo scoate în 
evidenţă, nu numai lupta propriu-zisă 
dintre combatanţi, peste care se ridică 
personalităţile impunătoare ale lui 
Napoleon şi ducelui Wellington. Demersul 
autorului este susţinut de instrumente de 
analiză noi, care pe lângă multitudinea de 
problematici pe care le ridică, scoate în 
evidenţă un al treilea personaj, alături de 
cei doi mari conducători: Moartea.

S-au întrebat vreodată în acea zi de 18 
iunie Napoleon sau Wellington 
dacă le este frică de moarte, că 
acea zi poate fi ultima pentru 
ei? Cu siguranţă că nu. Erau 
prea conectaţi la desfăşurarea 
evenimentelor şi la luarea unor 
decizii favorabile obţinerii 
victoriei încât să aibă şi astfel 
de gânduri. Şi totuşi moartea 
a fost prezentă pe câmpul de 
luptă. Ea poate fi privită din 
punct de vedere al dimensiunii 
cantitative, al fricii pe care o 

provoacă în rândul soldaţilor, al diferitelor 
înfăţişări pe care le-a luat în mentalitatea 
şi sensibilitatea participanţilor.

Reconstituirea exemplară a bătăliei 
de la Waterloo se caracterizează, pe lângă 
descrierea evenimentului în sine, prin 
surprinderea unor detalii care fac parte 
din complexitatea unei lupte: starea de 
spirit a conducătorilor şi a soldaţilor, 
ataşamentul sau lipsa acestuia faţă de 
cauza pentru care luptă, imaginea celui-
lalt, alimentaţia şi foamea soldaţilor în 
asemenea condiţii vitrege, imoralitatea 
soldaţilor care furau din buzunarile 
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duşmanilor sau chiar ale camarazilor 
morţi etc. acestea reprezintă doar câteva 
dintre aspectele importante prezentate 
de autor cu exemple elocvente luate din 
mărturiile lăsate cu atâta generozitate de 
martorii şi participanţii la bătălie.

Autorul nu emite judecăţi de valoare 
cu privire la aceste comportamente, 
el doar constată greşelile care s-au 
făcut şi de o parte şi de cealaltă. Fiind 
un bun cunoscător al problemelor 
militare, istoricul italian face o expunere 
amănunţită a celor două armate, vorbeşte 
despre tehnica şi tactica militară de care 
dispuneau cei doi conducători, dar oferă 
şi date statistice corespunzătoare, folosind 
metoda comparativă.

Referitor la bibliografia folosită, 
autorul propune o selecţie calitativă a 
imensei cantităţi de lucrări dedicate 
acestui subiect. Riguros selectată, bazată 
în special pe ultimele apariţii, bibliografia 
folosită oferă date complexe atât din punct 
de vedere statistic cât şi al informaţiilor ce 
privesc desfăşurarea evenimentelor. De un 
real folos sunt mărturiile participanţilor, 
mărturii care surprind, deşi uneori într-un 
mod subiectiv, realităţile de pe câmpul de 
luptă. Alături de acestea, scrisorile trimise 
celor de acasă, ne ajută efectiv să trăim 
la nivel imaginar drama participanţilor. 
Astfel, ne putem da seama că, deşi fiecare 
participant trăieşte acele ore în felul său, 
drama este una colectivă.

Elocventă, în acest sens, este 
mărturia comandantului artileriei călare 

din armata engleză Sir Augustus Frazer: 
„I-am salvat pe toţi răniţii noştri, cu 
excepţia celor care poate au rămas în lanul 
înalt de grâu fără să poată fi observaţi de 
sanitari! Abia în scene din acestea, nu în 
luptă propriu-zisă, se poate vedea toată 
grozăvia războiului” p. 68-69.

Asemenea mărturisiri sunt frecvente 
şi ele ne dau măsura ororilor de pe 
câmpul de luptă când, chiar cu toată 
vitejia şi patriotismul cerut de condiţia 
soldatului, nu puţine au fost cazurile 
când sentimentul de frică şi-a spus 
cuvântul. Spaima de moarte este excelent 
surprinsă de autor în fraza: „Amintirile 
supravieţuitorilor lasă impresia că în 
careuri cam toţi soldaţii erau ocupaţi cu 
numărarea morţilor, întrebându-se când 
le va veni rândul şi lor” p. 233.

Atât de tare le-a marcat sensibilitatea 
participanţilor această bătălie, încât 
aproape toţi sperau ca niciodată în viaţa 
lor să nu mai trăiască asemenea momente. 
Exemplarele ducelui de Wellington sunt 
imortalizate de autor în titlul unui subca-
pitol: „Sper să nu mai văd o altă bătălie”.

Cu toate consecinţele ce le-a provocat 
pe plan politic şi economic rezultatul 
acestei bătălii a produs un impact 
deosebit în mentalitatea colectivă, atât 
a participanţilor cât şi a opiniei publice 
internaţionale. Doar primul război 
mondial a avut un ecou mai mare, privit 
sub toate aspectele sale. 

Gheorghe Negustor

***

Anthony D. Smith, Naţionalism şi 
Modernism, traducere din engleză de 
Diana Stanciu, Chişinău, Editura Epigraf, 
2002, 278 p.

Anthony D. Smith este profesor 
de Etnicitate şi Naţionalism în cadrul 
Institutului European de la London 

School of Economics. Printre publicaţiile 
sale se numără şi cea de faţă, lucrarea 
fiind un studiu teoretic amplu pe tema 
naţionalismului, contituind un ghid 
concis şi echilibrat în dezbaterile, deseori 
confuze, pe această temă. Această lucrare 
plasează ferm naţionalismul în arma 
gândirii politice şi culturale curente 
şi netezeşte drumul spre un progres 
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sistematic într-un domeniu 
ce se bucură de o extindere 
rapidă. 

Smith porneşte în argu-
mentare de la câteva dileme 
esenţiale pe care îşi propune 
să le dezlege pe parcursul 
lucrării: „Având în vedere 
puternica sa revenire din 
ultimele două decenii, cum 
putem explica astăzi forţa 
continuă a naţionalismului? 
De ce rămân atât de mulţi 
oameni ataşaţi de naţiunile 
lor?” (p. 10). 

În prima parte a 
studiului său, Smith examinează dife-
ritele variante ale „modernismului” şi 
părerile în mod curent acceptate în acest 
domeniu, concentrându-se asupra unor 
lucrări ale unor personalităţi precum 
Gellner, Nairn, Anderson şi Hobsbawn, 
pentru ca în partea a doua a lucrării, 
să se refere la criticii modernismului 
şi la alternativele prezentate de ei, de 
la primordialismul lui Van den Berghe 
până la abordările etnosimbolice ale lui 
Amstrong sau Smith şi la unele contribuţii 
precum cele ale lui Connor, Reynolds sau 
Brass. Studiul său se încheie cu o scurtă 
analiză a unor abordări postmoderne 
ale problemelor identităţii naţionale 
contemporane, ale genului şi naţiunii, ale 
naţionalismului civic şi etnic, dar şi ale 
supranaţionalismului şi globalizării.

Naţionalism şi Modernism îşi pro-
pune să ofere un studiu critic al teoriilor 
şi abordărilor explicative recente cu 
privire la naţiuni şi naţionalism. Ea se 
vrea a fi o continuare a lucrării Theories of 
Nationalism (teorii ale naţionalismului), 
aparţinând aceluiaşi autor publicată în 
1971.

Această carte se referă, în general, 
la ascensiunea şi declinul aşteptat al 
paradigmei dominante a naţiunilor şi 
naţionalismelor. Scopul lucrării reiese 
din punctele cheie în jurul cărora Smith 
îşi brodează argumentaţia. În primul 
rând, cartea îşi propune să examineze 

principalele ipoteze ale 
modernismului clasic şi să-
i descrie bogatele variante 
şi dezvoltări prin analiza 
abordărilor şi teoriilor unora 
dintre principalii reprezen-
tanţi (Gellner, Hobsbawn, 
etc.). În al doilea rând, ea 
oferă o critică din interior 
a acestor abordări şi teorii 
în termenii lor proprii şi 
evaluează punctele forte şi 
limitele paradigmei pe care 
ele o împărtăşesc. Mai mult, 
explorează şi evaluează unele 
din alternativele propuse de 

principalii critici ai modernismului clasic. 
Din poziţia istoricului reiese apreciere sa 
asupra acestora din urmă, considerând că 
unii dintre aceşti critici s-au îndepărtat 
complet de paradigma dominantă, însă 
majoritatea lor i-au acceptat unele premise 
şi le-au respins pe altele, suplimentân-
du-le cu idei extrase dintr-o paradigmă 
perenialistă. Al patrulea obiectiv pe care 
Smith îl vizează este ca prin lucrarea sa să 
facă o trecere în revistă a noilor dezvoltări, 
să realizeze un bilanţ al momentului 
în care ne aflăm din punctul de vedere 
al teoriilor naţionalismului, indicând, 
în acest sens, unele abordări fertile şi 
progresele în acest domeniu.

Din punct de vedere al metodologiei 
folosite de autor, se remarcă, în cazul unei 
lucrări atât de ample, necesitatea stabilirii 
unor parametrii clari în argumentaţie, 
autorul demonstrând astfel grija sa pentru 
a nu da lucrării sale o notă de concentraţie 
ce poate duce la nonutilitatea sa. Se 
remarcă, pe parcursul cărţii, folosirea 
expres a unor analize ale perspectivelor 
şi teoriilor naţiunilor şi naţionalismului, 
autorul concentrându-se în primul rând 
asupra cărţilor şi folosind articole doar în 
cazul în care acestea explicitau mai bine 
teoria. 

Partea a doua a lucrării face totuşi 
o notă distinctivă, Smith intercalând 
în explicaţii secţiuni cu privire la 
etnicitate, deoarece pentru primordialişti, 
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perenialişti şi etnosimbolişti, „identitatea 
şi comunitatea etnică ajung să constituie 
un punct de referinţă major şi o piesă de 
rezistenţă pentru teoriile naţiunilor şi 
naţionalismelor” (p. 35).

Lucrarea nu denotă o recurgere la 
analiză separată a altor surse majore de 
diviziune şi identitate (rasă, sex, clasă, 
religie), exceptând situaţiile când aceste 
surse sunt invocate chiar de teoriile 
naţionalismului. Acest lucru nu trebuie 
privit neapărat ca o misiune sau lipsa 
de interes din partea autorului, ci, mai 
degrabă, o marşare a interesului său 
expres pe obiectivele principale, nedorind 
o abordare foarte vastă într-o manieră 
superficială.

Din punct de vedere al perspectivelor, 
dacă în prima parte a lucrării sunt enunţate 
teoriile clasice ale naţionalismului, dintr-

o perspectivă tradiţională, în cea de-a 
doua parte, Smith abordează lucrări ce 
analizează eşecul modernist de înţelegere 
a naţiunilor moderne din perspectiva 
duratei lungi (longue durée) şi a vechilor 
mituri, simboluri şi tradiţii etnice. 

Smith îşi încheie lucrarea prin 
elaborarea unei viziuni relativ unitară 
asupra subiectului, considerînd că unele 
controverse în domeniul pot polariza 
în jurul unor nuclee unificatoare. 
Totuşi, diviziunile între paradigme nu 
vor dispărea, „graniţele” fiind deseori 
depăşite în cercetare, aşadar apariţia unor 
permutări în înţelegerea naţionalismului 
sunt foarte posibile, îndemnându-ne să 
„Avem deci motive pentru un optimism 
reţinut” (p. 234).

Cristina Păcurar

***

Vyvyen Brendon, Primul război mondial 
1914-1918, Traducere de Daniela Mişcov, 
Bucureşti, Editura Bic All, 2003,

Primul război mondial 1914-1918, 
este o carte apărută în Seria „Acces la 
istorie”, serie care a fost iniţiată mai 
ales la nivelul cerinţelor studenţilor şi 
elevilor care susţin examene legate de 
subiectele respective, dar 
oferă o mulţime de informaţii 
interesante şi cititorului 
obişnuit.

Partea principală a cărţii 
reprezintă un studiu uşor de 
citit şi incitant totodată, ce 
are coerenţa necesară unei 
cercetări istorice.

Cartea este structurată 
în aşa fel încât să-l introducă 
cât mai profund pe cititor 
în subiect şi să-l ajute să-şi 
însuşească cât mai multe 
informaţii. 

După titlul fiecărui capitol urmează 
secţiunea „Obiective de atins” care are 
menirea să concentreze atenţia cititorului 
asupra temei sau temelor principale 
ale capitolului respectiv, iar căsuţa cu 
„probleme cheie” care urmează după 
majoritatea subtitlurilor capitolelor atrage 
atenţia asupra subiectului sau subiectelor 
dezbătute, secţiunea „îndrumări pentru 
studiu” care se află la sfârşitul fiecărui 

capitol, sugerează modul în 
care pot fi însuşite cele mai 
multe informaţii din capitolul 
respectiv.

Această carte conţine 
opt capitole în care autoarea 
tratează Primul Război 
Mondial - un subiect mult 
discutat în istorigrafia univer-
sală - pornind de la cauzele 
războiului, apoi făcând o 
prezentare a obiectivelor şi 
resurselor pe care le aveau 
beligeranţii, trecând apoi la 
modul în care s-a desfăşurat 

Vyvyen Brendon

Primul război mondial
1914-1918

Editura Bic All



427

războiul, iar în încheiere tratând „Moşte-
nirea mondială a războiului”.

Autoarea începe prin prezentarea 
cauzelor războiului fiind analizate toate 
divergenţele apărute între Marile Puteri în 
perioada imediat premergătoare izbucnirii 
primului război mondial insistând pe 
atentatul comis de către un naţionalist 
sârb asupra familiei moştenitoare a 
Austro-Ungariei, fapt care a constituit un 
motiv întemeiat pentru Austro-Ungaria de 
a declara război Serbiei, însă nu înainte 
de a se asigura de sprijinul Germaniei.

După ce este prezentat sistemul de 
alianţe unde autoarea susţine că „multe 
ţări au intrat în război pentru că făcuseră 
alianţe militare defensive pe care s-au 
simţit răspunzătoare să le respecte”, 
autoarea concluzionează că toate marile 
puteri au avut o parte de vină în izbucnirea 
primului război mondial.

Urmează un capitol în care sunt 
tratate obiectivele şi resursele beligeran-
ţilor, capitol în care sunt analizate ţelurile 
oficiale şi cele secrete ale majorităţii 
ţărilor combatante dintre 1914 şi 1917. 
Sunt examinate de asemenea mijloacele 
prin care sperau acestea să le atingă 
comparându-se cele două variante şi 
evaluându-le măsura în care finalul războ-
iului a fost determinat de resursele lor 
iniţiale. După ce analizează aceste resurse 
autoarea afirmă că deşi este evident că 
Puterile Centrale erau în minoritate ca 
număr al soldaţilor, al navelor de război 
şi din punct de vedere demografic, 
deznodământul războiului nu a fost pur 
şi simplu determinat de superioritatea 
numerică a soldaţilor sau a armamentului 
ci rezultatul a fost decis de factori mai 
puţin concreţi printre care „Moralul”, nu 
era uşor de ghicit moralul cui o să cedeze 
primul.

În următoarele două capitole autoarea 
analizează conflictul în sine, prezentând 
fronturile de luptă şi luptele care s-au dat 
între beligeranţi prezentând greutăţile 
pe care le înfruntau soldaţii în tranşee, 

strategiile folosite de către combatanţi 
pentru a încerca să transforme războiul 
dintr-unul static în unul de mişcare.

Urmează un capitol în care se oferă 
mai multe amănunte despre dimensiunea 
globală a războiului şi este introdus un 
aspect nou al „războiului total”: impactul 
avut de război asupra civililor. La sfârşit 
face câteva consideraţii asupra importanţei 
războiului naval cât şi a moralului civililor 
asupra deznodământului războiului.

Urmează un capitol în care sunt 
tratate ultimele etape ale războiului: 
tratatul de la Brest-Litovsk, participarea 
la război a Americii, ofensiva germanilor 
pe frontul de vest şi înfrângerea lor apoi 
contraofensiva Aliaţilor încheiată cu 
înfrângerea Germaniei şi în cele din urmă 
revoluţia care a avut loc în Germania.

După ce este prezentat felul în care 
s-a încheiat războiul şi tratatele care au 
avut loc, autoarea tratează „moştenirea 
mondială a războiului”. Se poate observa 
că pe lângă toate lucrurile rele pe care 
le-a lăsat războiul, a lăsat totuşi şi lucruri 
bune cum ar fi crearea unor „naţiuni noi 
din Imperii vechi”.

În ceea ce priveşte moştenirea socială, 
economică şi culturală, pentru toate ţările 
participante războiul a însemnat datorii 
uriaşe, inflaţie, blocarea comerţului, 
distrugerea caselor, a pământului şi a 
resurselor industriale.

Cea mai mare nenorocire a anilor 
1918-1919 a fost misteriosul virus al 
gripei spaniole, care a devastat toată 
lumea provocând mai multe victime decât 
chiar războiul. A contaminat în egală 
măsură regiuni prospere şi regiuni sărace, 
ţări beligerante şi ţări neutre, civili şi 
soldaţi, oameni sănătoşi şi răniţi. Această 
epidemie a început să se retragă pe la 
mijlocul anului 1919, la fel de misterios 
după cum sosise, numai că revenirea de 
după război avea să fie şi din această 
cauză mai lentă şi mai dificilă.

 Vasile Bozga

***
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John Feffer, North Korea South Korea: 
US Policy at the Time of Crisis, An Open 
Media Book,  2003, 198 p. 

Opera unui bun cunoscător al 
relaţiilor internaţionale şi, în special, 
al relaţiilor politice şi diplomatice din 
Peninsula Coreană, actualmente profesor 
universitar la Stanford, iar, din punct 
de vedere politic, unul dintre cei mai 
duri critici ai preşedintelui american în 
funcţie (fapt care se observă şi în scrierile 
lui academice), prezenta lucrare, de 
dimensiuni mai reduse, are mai mult rolul 
unei sinteze larg accesibile prin limbajul 
folosit. Deşi, din bibliografia cărţii 
lipsesc fondurile arhivele 
şi interviurile nepublicate, 
izvoarele utilizate, mai ales 
cărţi, reviste de specialitate 
şi presă, acoperă un orizont 
temporal extins şi, în cadrul 
bibliografiei regăsindu-se atât 
publicaţii din anii cincizeci, 
şaptezeci, cât şi titluri din 
mileniul trei. Compusă din şase 
părţi, inclusiv introducerea şi 
concluziile, lucrarea prezintă 
evenimentele pe două planuri 
care se întrepătrund, Feffer 
apelând atât la perspectivă 
istorică, cât şi la analiza relaţiilor 
internaţionale. Metoda este vizibilă 
din introducere, prezentare a laturilor 
politice actuale ale problemei coreene 
din care nu putea lipsi critica la adresa lui 
George Bush Jr., pe care autorul îl acuză, 
că, practic, a pus capăt unui proces de 
dezgheţ al relaţiilor americano-coreene 
început în timpul administraţiei Clinton. 

Primul capitol (Cucerit şi divizat) 
înfăţişează, în linii mari, istoria 
peninsulei, cu accent deosebit pe secolul 
XX, pe caracteristicile acestuia. Un foarte 
reuşit subcapitol este dedicat împărţirii 
teritoriului statal al peninsulei după cel 
de al Doilea Război Mondial şi Războiul 
Coreei care i-a urmat. Autorul consideră că 
atrocităţi au existat de ambele părţi, ceea 

ce a dus şi duce la o tensionare extremă a 
relaţiilor interumane şi intercomunitare, 
fapt care a jucat şi joacă un mare rol în 
evoluţia pe căi separate a celor două ţări. 
Prezentarea, în două subcapitole diferite, 
egale ca proporţii, a evoluţiei statelor 
este obiectivă, un reproş putând fi doar 
insuficienta accentuare a atrocităţilor 
regimului de la Pyonyang şi a modului 
auster de viaţă impus de el coreenilor din 
nordul paralelei 38.

“Neaccentuarea” se explică în cel de 
al doilea capitol (Punctul de vedere din 
Pyonyang), o analiză mai aprofundată 
a realităţilor nord-coreene, autorul 
considerând că ar fi exagerată utilizarea 
termenului de regim totalitar, deşi admite 

că este vorba de o societate de 
garnizoană [?], fără însă ca 
forţa militară nord-coreeană 
să fie considerată un pericol 
global real. Feffer încearcă 
să atragă atenţia asupra 
existenţei unor schimbări 
lente şi mărunte, o evoluţie 
spre bine, subliniind, că, 
în martie 2003, guvernul 
de la Pyonyang a declarat 
că economia nu mai este 
subordonată, înainte de toate, 
considerentelor militare. 
Excelenta prezentarea şi 

analiză a decăderii continue al statului 
comunist, proces început din anii 
şaptezeci, este susţinută de încercarea 
de a privi şi judeca raportarea regimului 
nord-coreean la restul lumii (în special 
cu Statele Unite ale Americii, cu Japonia, 
Rusia ori China, din perspectiva acestuia, 
condiţie sine qua non pentru înţelegerea 
integrală a modului de relaţionare externă 
al Coreei de Nord. În oglinda acestor 
consideraţii, pot fi considerate drept cel 
puţin exagerări afirmaţiile autorului care 
caută să explice anumite caracteristici al 
acestui regim, bizare, de neînţeles pentru 
omul obişnuit din Vest, strict prin referiri 
la tradiţiile societăţii coreene, fără să a 
lua în calcul specificităţile ideologiei 
comuniste. 

John Feffer

North Korea South Korea:

US Policy at the time of Crisis

 2003
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Al treilea capitol (Punctul de vedere 
al Washingtonului), în pofida titlului, nu 
se rezumă numai la politica americană, 
ci investighează şi atitudinea Coreei de 
Sud. Analiza politicii americane nu este 
făcut într-un mod atât de complex, ca 
în cazul Coreei de Nord, şi se limitează 
la administraţiile Clinton şi Bush Jr. 
Recurgând la comparaţia cu evenimentele 
care au urmat căderii dictatorului 
sârb Miloşevici pentru a-şi susţine 
opinia, autorul adoptă o poziţie extrem 
de critică faţă de punctul de vedere, 
conformă căruia cea mai bună soluţie ar 
fi o prăbuşire al regimului nord-corean în 
urma unei revoluţii. Continuarea firească 
a acestei poziţii este Gunboat Diplomacy, 
titlul sugestiv al celui de al patrulea 
capitol, un şir de critici la adresa politicii 
americane din întregul Orient Îndepărtat, 
dar şi o prezentare, care utilizează din 
plin vocabularul specific cercetării 
relaţiilor internaţionale, a raportării 
Statelor Unite la cele două Coreei, China, 
Japonia sau Vietnam, din perspectivă 

istorică, prezentare însoţită de o analiză a 
realităţilor actuale, precum şi a sensurilor 
pe care le pot primi eventualele dezvoltări 
ale acestora. 

Critică la adresa administraţiei 
Bush, încheierea (Calea unificării) este 
şi o comparaţie cu reunificarea germană, 
autorul fiind foarte sceptic vizavi de 
o soluţionare finală paşnică a situaţiei 
coreene, dar nu lipsit de orice speranţă. 
În viziunea sa, în clipa de faţă, deşi există 
un moderat şi lent proces de apropiere 
între cele două state, prăpastia este încă 
prea mare. În orice caz, problema poate 
fi soluţionată într-un mod corespunzător 
numai de coreeni însuşi, Coreea unificată 
fiind capabilă să joace un rol important în 
viitor chiar şi la nivel global. 

Per ansamblu, sinteza, reuşită şi 
originală, chiar dacă unele puncte de 
vedere ale autorului sunt discutabile, este 
un bun instrument pentru oricine doreşte 
să obţine date precise despre întreaga 
problematică coreană.

Artúr Lakatos

***

Bucur Maria, Eugenie şi modernizare în 
România interbelică, Editura Polirom, 
Iaşi, 2005, 376 pagini.

Eugenia este o teorie care preconizează 
ameliorarea populaţiilor umane prin măsuri 
genetice: alegerea părinţilor, sterilizarea, 
interzicerea procreării, etc. În greaca veche, 
„eugenie” semnifică „bine la naştere” 
adică controlul reproducerii. Originile 
ştiinţifice ale acestei idei datează de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea când a fost 
popularizată de Francisc Galton – vărul lui 
Charles Darwin! – ca o potenţială metodă 
de îmbunătăţire a calităţilor genului uman 
prin selectivitatea reproducerii. Ideile 
eugeniste au fost compromise în secolul 
XX prin receptarea lor de către rasişti şi mai 
ales de ororile comise în numele lor de către 
nazişti. De la afirmarea sa ca ştiinţă, eugenia 

a fascinat şi oripilat totodată generaţii de 
biologi, medici, politicieni şi istorici.  

S-a scris şi dezbătut mult pe 
marginea acestui subiect controversat 
însă majoritatea studiilor au ignorat, în 
general, atitudinea din Europa de Est 
cu privire la problema eugeniei. Prin 
volumul de faţă, ce tratează evoluţia 
mişcării eugeniste din România interbe-
lică, Maria Bucur ne elucidează cu privire 
la contribuţia eugeniştilor români la 
reforma sistemului de sănătate românesc 
şi a educaţiei, a rolului femeilor în 
societate şi a responsabilităţii statului 
pentru bunăstarea socială, ca şi despre 
rolul teoriilor eugeniste în crearea unei 
noi legislaţii a sănătăţii publice, de la 
legalizarea avortului pe criterii eugenice, 
până la măsurile restrictive şi presiunile 
oficialilor guvernamentali împotriva căsă-
toriilor interetnice.
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Maria Bucur este cunoscută publi-
cului cititor român prin cartea apărută în 
2005, Patriarhat şi emancipare în istoria 
gândirii politice româneşti, coeditată 
alături de Mihaela Miroiu ce semnează şi 
ampla prefaţă a acestei cărţi. Preocupările 
Mariei Bucur pentru diversele aspecte 
ale modernizării politice şi sociale 
din spaţiul românesc interbelic le-a 
fructificat prin cercetările întreprinse 
la Indiana University, din 
S.U.A., unde în calitate de 
titular al catedrei „John W. 
Hill” de istorie est-europeană 
a obţinut numeroase premii 
şi studii. La reuşita variantei 
româneşti a cărţii Eugenie 
şi modernizare, traducerea 
Ralucăi Popa a avut o 
contribuţie decisivă întrucât a 
reuşit să păstreze cursivitatea 
originală a textului şi să 
redea nealterată  semnificaţia 
conceptelor.

Pornind de la întrebarea 
centrală a cărţii: de ce căutăm 
superioritatea intelectuală şi morală în 
faptul naşterii noastre şi nu în faptele 
vieţii noastre?, autoarea îşi elaborează 
riguros discursul în şase capitole (De la 
disperarea culturală la renaştere naţională; 
Soluţia eugenică: o nouă paradigmă 
ştiinţifică; Statul biopolitic; Ierarhii 
naturale şi valorile naţionale; Educaţie şi 
caracteristicile înnăscute; Pentru sănătatea 
naţiunii: reglementarea sănătăţii publice 
şi controlul reproducerii) având fiecare 
numeroase subcapitole. După conţinut, 
studiul poate fi împărţit în două părţi: 
prima parte discutând ideile eugeniste, 
iar cea de-a doua reformele eugeniste. La 
acestea se adaugă un capitol final, în loc 
de epilog, în care autoarea trage concluzii 
pertinente privind continuitatea ideilor 
eugeniste în România după cel de-
al doilea război mondial, sub regimul 
comunist, cât şi impactul lor după 1989 
când perpetuarea unor interese faţă de 
determinismul biologic ar trebui să ne 
îngrijoreze.

Oamenii de ştiinţă şi guvernanţii 
care elaborează politicile sociale continuă 
să pună întrebări similare celor ale 
eugeniştilor români de acum o jumătate 
de secol: statul modern trebuie să 
reglementeze vieţile şi drepturile privind 
reproducerea cetăţenilor săi? Facilitează 
eugenia în vreun fel modernizarea, orga-
nizarea socială şi progresul? Încercând 
să răspundă acestor întrebări, autoarea 

vorbeşte despre moderniza-
rea în variantă eugenistă, 
antiumanistă şi contrară de-
mocraţiilor liberale, deter-
minismul ereditar fiind o 
premisă greu de conciliat 
cu democraţia. Eugeniştii 
doreau ca statul să controleze 
facultăţile reproductive ale 
cetăţenilor săi, decizând 
cine merită şi cine nu să 
aibă urmaşi. Astfel, fiecare 
cetăţean trebuia să devină 
o rotiţă a marelui motor 
care urma să pună statul în 
mişcare; acţiunile fiecărui 

individ urmau să fie evaluate în funcţie 
de potenţialul său eugenic. Problema de 
natură etică pe care o semnalează Maria 
Bucur constă în consecinţele dramatice 
pentru umanitate ale „bunelor intenţii”, 
căci „iadul” sau, cel puţin „purgatoriul” 
antiindividualist este adesea pavat cu cele 
mai bune intenţii. Eugenia face parte din 
această categorie. 

Eugenie şi modernizare este o carte 
revelatoare pentru situaţia ambiguă 
a demersului ştiinţific într-o lume 
mai degrabă postmodernă, destul de 
nepregătită etic şi democratic pentru 
transferarea unor rezultate ale ştiinţei în 
politică. Studiul de faţă analizează modul 
în care ideile eugeniste au fost puse în 
practică sub diverse regimuri politice, 
şi, care a fost limita până la care statul 
a intervenit în alegerile cetăţenilor săi. 
Pentru „lumea bună” - din ştiinţă şi politică 
- interbelică românească modernizarea 
părea cu neputinţă de realizat fără igienă, 
sănătate publică şi educaţie de acest tip. 

Maria BUCUR

Eugenie şi modernizare
în România interbelică

Editura Polirom
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Există însă o puternică discrepanţă între 
credinţa reformatorilor în capacitatea 
statului de-a controla şi mobiliza resursele 
umane şi ineficienţa practică a instituţiilor 
statului în implementarea ambiţioaselor 
planuri eugeniste. Totuşi, unele dintre 
efectele pozitive ale acestei concepţii au 
fost vizibile în accelerarea procesului 
de urbanizare, în combaterea unor tare 
destul de răspândite (mortalitate infantilă, 
alcoolismul, bolile venerice, tuberculoza, 
etc.) precum şi în educaţia făcută cu acest 
scop şi în eforturile de natură sanitară. 
Legionarii s-au folosit însă în mod parşiv 
de aceste idei, aliindu-se cu biserica 
ortodoxă pentru a transforma caritatea în 
responsabilitate faţă de comunitate.  În 
memoria colectivă s-au păstrat mai ales 
aberaţiile săvârşite sub masca apărării 
„românităţii sănătoase” : derapajele înspre 
rasismul şovin şi un etnicismul biologist, 
antifeminismul, unele dintre aceste 
idei găsindu-şi împlinirea sub regimul 

comunist cu consecinţe pe termen lung. 
Meritul autoarei constă în încercarea de 
a analiza mişcarea eugenistă din România 
cu detaşare intelectuală, fără a identifica 
vinovaţi şi victime, încercând să înţeleagă 
motivele pe care le-au avut diferitele 
grupuri şi indivizi ce au susţinut aceste 
măsuri.

Studiind raportul eugenie – moder-
nizare, Maria Bucur redă o dimensiune 
foarte puţin cunoscută şi înţeleasă a 
evoluţiei culturii şi politicii româneşti 
stabilind cadrul pentru un dialog cultural 
cu alţi istorici, oameni de ştiinţă şi 
politicieni. Avem aşadar de-a face cu o 
carte inter- şi transdiscilpinară, de istorie, 
ştiinţe politice, studii de gen (clasă, etnie, 
rasă), studii culturale şi etică politică, care 
demonstrează, încă o dată, faptul că „noua 
istorie” se face cu surse şi instrumente de 
analiză interdisciplinare.

 Monica Mureşan

***

René Rémond, Religie şi societate în 
Europa. Secularizarea în secolele al XIX 
-lea şi al XX-lea (1780-2000), Polirom, 
2003 (Seria Construcţia Europei) 

Studierea impactului religiosului 
asupra societăţilor moderne nu poate 
decât să intereseze într-o epocă în care 
explicarea realităţii doar prin prisma 
conţinutului raţional- mecanicist nu 
mai poate fi mulţumitoare. Apetitul 
pentru temă este stimulat chiar de autor 
încă din Introducere, atunci când acesta 
precizează că nu urmăreşte o istorie a 
sentimentului religios şi cu atât mai puţin 
a religiilor în perioada de după 1780 ci o 
studiere a faptului religios ca fapt social, 
a rolului acestuia în societatea modernă şi 
contemporană europeană, a raporturilor 
dintre religie şi societatea civilă. Apare 
ca fiind evidentă şi necesitatea abordării 

problemei în sens colectiv şi nu 
individual. 

Lucrarea prezentată nu este singura 
în care René Rémond abordează o astfel de 
tematică; membru al Academiei Franceze, 
preşedinte al Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, profesor la Univer-
sitatea Paris X – Nanterre şi la Institutul 
de Studii Politice din Paris, René Rémond 
s-a afirmat mai ales prin cercetări de 
istorie politică şi de istoria religiei. Dintre 
lucrările de istoria religiei, amintim: 
Les catholiques, le communisme et le 
crise (1929-1939), Armand Colin, 1962; 
L’Anticléricanisme en France de 1815 
a nos jours, Fayard, 1976; Histoire de la 
France religieuse (coord.), Le Seuil, 1993. 

Religie şi societate... este structurată 
în 4 cărţi (15 capitole); cartea debutează 
cu o consistentă introducere în care 
se fixează principalele coordonate ale 
analizei: ţelul propus, timpul religiosului 
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(în mod obligatoriu durata 
lungă), precizări de natură 
lexicală (preferinţa pentru 
secularizare în dauna altora 
precum laicizare şi decreş-
tinare – fie prea circumscrise 
unor realităţi naţionale, fie 
incomplete). 

Cele 4 cărţi trasează, 
prin chiar titlurile lor, 
evoluţia analizei: Moştenirea 
şi ruptura (cartea I) - situaţia 
imediat prerevoluţionară 
şi noua situaţie impusă de 
Revoluţia franceză, Datele 
permanente (cartea II) - chestiunea 
religioasă şi mizele ei, opoziţia pe bază 
de principii dintre regimul liberal şi cel al 
fidelităţii faţă de dreptul Bisericii de a se 
implica în viaţa publică şi apogeul acestei 
poziţii - sistemul ultramontanist, precum 
şi raporturile dintre religie şi naţiune. 
Cartea III şi Cartea IV (A doua etapă a 
secularizării) tratează problema etapelor 
secularizării – de la începutul procesului 
de eliminare a confesiunii din definirea 
etnică şi până la separaţia totală a statului 
şi Bisericii (separaţie care nu exclude 
recunoaşterea reciprocă şi colaborarea). 
Se remarcă cu maximă acurateţe că prima 
ţară care s-a înscris pe acest drum şi care 
a mers până la capăt (Legea din 1905) este 
Franţa; celelalte ţări europene au avut o 
traiectorie similară numai că începută 
mai târziu şi dusă până la niveluri diferite. 
Şi alte probleme sunt aduse în discuţie: 
secularizarea violentă – în regimurile 
comuniste, „secularizarea insidioasă” 
provenită din abandonarea trăirii religi-
oase de către mase (tipică pentru zilele 
noastre) şi problemele actuale pe care 
convergenţa statului şi a Bisericii în 
social le impune: proliferarea sectelor, noi 
realităţi confesionale pătrunse în Europa 
neconforme nici cu tradiţia bisericii, nici 
cu modelul laic, liberal pe care îl exprimă 
Occidentul contemporan. 

Abandonând puţin succesiunea 
strictă a capitolelor, trebuie marcate 
temele şi ideile centrale şi abordările 

originale. Astfel, recunoscând 
rolul Revoluţiei franceze 
ca moment al impunerii 
direcţiei laicizante, autorul 
dovedeşte că-şi înscrie cer-
cetarea în durata lungă, 
evidenţiind unele precedente 
prerevoluţionare (de văzut 
modelul secularizării impus 
de despoţii luminaţi, sau, 
încă mai devreme, tradiţia 
galicană a clerului francez al 
vechiului regim). Iată, aşadar, 
o privilegiere, legitimă de 
altfel, a continuităţii în 

dauna rupturii şi saltului brusc; aceasta 
este pusă în lucrarea analizată în legătură 
cu numeroase întârzieri şi chiar reveniri 
datorate specificului relaţiilor dintre 
câţiva „actori principali”: statul, Biserica, 
societatea, elita.

Sunt evidenţiate foarte bine 
elementele comune din experienţa socio-
religioasă a ţărilor europene, elemente 
care ne permit să vorbim despre un 
model european (apariţia lucrării în seria 
Construcţia Europei nu este întâmplătoare) 
precum şi diferenţele naţionale care au 
influenţat profund debutul şi întreaga 
desfăşurare a secularizării şi care, prin 
urmare, definesc în mare măsură rapor-
turile dintre stat, Biserică şi societate în 
diverse state europene. Aceste diferenţe 
ar fi de căutat, în primul rând, în tradiţia 
religioasă a diverselor popoare şi în 
filosofia diverselor confesiuni faţă de 
problema implicării lor în social. Trebuie 
precizat că cea mai consistentă şi oarecum 
inflexibilă poziţie în raport cu ingerinţele 
laice a demonstrat-o Biserica Catolică 
– tocmai de aceea situaţia catolicismului 
ocupă în analiză locul principal. Biserica 
Ortodoxă s-a înscris pe o traiectorie 
aproape opusă, situaţie explicabilă încă 
prin tradiţia bizantină a controlului 
imperial; condiţiile istorice ulterioare n-
au făcut decât să potenţeze, uneori până la 
grotesc, această particularitate (presiunile 
comuniste). Confesiunile protestante 
s-au împăcat mai uşor cu implicarea 
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statului; o poziţie oarecum diferită au 
dovedit-o puzderia de grupări dizidente 
dar protestul lor, spontan şi anarhic, 
este departe de poziţia atât de clară şi de 
argumentată a Bisericii Catolice.

Până la urmă, fondul problemei se 
limitează la a urmări exprimarea în practică 
a câtorva atitudini de bază şi lucrarea 
discutată observă foarte bine acest lucru. 
Astfel, în secolul al XIX-lea se consolidează 
liberalismul laic (susţinător al limitării 
influenţei Bisericii la viaţa privată şi 
al excluderii ei din viaţa publică) şi o 
variantă radicală (şi destul de autonomă) 
a acestuia, pozitivismul antireligios. 
Apărute ca sisteme contestatare ale 
tradiţiei seculare a implicării Bisericii 
(în special a celei Catolice) în social, ele 
au determinat reacţia celor rămaşi fideli 
vechiului model; s-a conturat astfel 
sistemul ultramontanist, bine închegat 
în jurul ideii de fidelitate absolută faţă 
de Scaunul roman. Pe lângă acestea, s-au 
afirmat şi variante intermediare, dovadă a 
complexităţii întregului tablou.

În secolul al XX-lea ecuaţia se 
complică; dacă înainte cea care propunea 
o ieşire relativă de sub influenţa Bisericii 
era o pătură elitară în fond restrânsă, 
marea masă a populaţiei rămânând străină 
acestor atitudini, vremurile recente au 
adus în prim plan voinţa de laicizare a 
societăţii cu tot ce înseamnă aceasta. De 

aici termenul de „secularizare insidioasă” 
folosit foarte bine de R. Rémond în 
încercarea de a reda slăbirea punctelor 
de sprijin în social ale Bisericii operată de 
către societate prin pragmatismul excesiv 
ori prin căutarea de noi posibilităţi pentru 
exprimarea trăirilor spirituale. Dar aceste 
atitudini sunt involuntare şi de multe ori 
puţin conştientizate, de unde şi greutatea 
de a le combate; fiind fapte de viaţă fără 
sisteme dogmatice prea clare, ele nu 
„răspund” la acţiunile Bisericii care au 
tocmai o astfel de natură. De aici toată 
drama incapacităţii de a realiza o discuţie 
eficientă şi coerentă.

Cele câteva concluzii sunt fixate 
în termeni integratori. Astfel, în ciuda 
diferenţelor, există un model comun 
european de tratare a raporturilor religie-
societate: statul nu mai e confesional, 
poziţiile opuse iniţial (susţinătorii 
statului şi cei ai Bisericii) şi-au pierdut 
din intransigenţă promovându-se un 
modus vivendi, dar societatea se dezvoltă 
în continuare pe modelul laicizant. 
Şi noua Europă, redată de Uniunea 
Europeană, urmează acest model. Or, aşa 
cum observa Jacques le Goff în prefaţa 
ediţiei franceze, tocmai aici, în definirea 
identităţii europene comune, trebuie 
căutată importanţa demersului lui René 
Rémond.

 Mihai Dorel Curac
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