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Istoria şi antropologia

Istoria şi antropologia sunt două 
dintre ştiinţele care au vânat împreună de 
aproape două milenii pe aceleaşi teritorii. 
Odată cu începutul timpurilor moderne 
şi cu apariţia unui discurs ştiinţific 
raţional şi raţionalizant, cu impunerea 
europocentrismului, teritoriile lor s-au 
despărţit în mod tacit sau explicit, după 
criterii încă insuficient limpezite. Istoria 
a asumat societăţile «civilizate», evoluate, 
«calde», pe când antropologia pe cele 
«primitive», sălbatice, «reci», orale.

Delimitarea dintre antropologie şi 
istorie se bazează evident pe criterii 
epistemologice subiective, care ţin de 
viziunea asupra lumii dominantă în 
epoca respectivă şi mai ales de cutuma 
academică. Diferenţa dintre antropologie 
şi istorie rezidă în concepţia după care 
există două tipuri de omenire, cărora 
le corespunde două moduri diferite de 
cunoaştere.1 

Pentru o antropologie istorică în spaţiul
istoriografiei româneşti contemporane

Toader Nicoară

1  G. Lenclud, Istorie şi antropologie, în Pierre Bonte, Michel Izard, Dicţionar de etnologie şi 
antropologie, Iaşi, Polirom, 1999, p. 345.

Caiete de antropologie istorică ,  anul I,  nr. 1, ianuarie-iunie 2002, pp. 7-22



8

Pozitivismul, cu rigorismul său îngust şi cu iluzia că realitatea poate fi 
fragmentată, spre a fi apoi studiată, ca şi cu preocuparea asumării unui statut 
ştiinţific a fiecăreia dintre ele, dotate cu o problematică asumată în exclusivitate, 
cu o metodă proprie (metoda etnografică, metoda istorică, etc.) va consacra apoi 
antagonismul celor două discipline. Istoria, care considera că indivizii sunt singurii 
agenţi reali ai devenirii omeneşti se va preocupa ca atare de inventarierea a ceea 
ce ţine de arbitrarul acestora şi va cultiva interesul pentru evenimentul unic. Ca 
atare ea se va preocupa de faptele unice, de personajele care ţin prim planul scenei 
istorice şi care ilustrează cu exemplaritatea lor contingenţa pe care o presupune 
experienţa istorică. 

Dimpotrivă, antropologia, care postulează că socialul este ireductibil la individual, 
va manifesta interes faţă de formele vieţii colective, de societate. Studiul muncii, 
al comunităţii familiale sau a sistemelor de credinţe oferă posibilitatea degajării 
unor legi de structură şi de evoluţie. Antropologia va revendica cumva împotriva 
istoriei statutul de ştiinţă comparativă şi generalizantă, după modelul oferit de 
ştiinţele naturii.

Până în anii ‘50 ai secolului XX, fiecare dintre ele cultiva un obiect individul. 
Istoria se interesa de trecutul istoric european, iar antropologia de societăţile 
«exotice», considerate fără istorie, dar şi de civilizaţiile tradiţionale extraeuropene 
care au cunoscut alte regimuri de istoricitate decât cel al civilizaţiei occidentale. 
Istoria îşi propunea apoi să restituie dezvoltarea cronologică a evenimentelor şi să 
reconstituie etapele evoluţiei în cadrul «marii tradiţii» istorice, pe când antropologia 
încerca să înţeleagă structura şi funcţiile instituţiilor sociale în societăţile marcate 
de permanenţe şi repetiţii.2  

Evoluţia celor două discipline în prima jumătate a secolului XX a demonstrat 
că totul nu era decât o iluzie şi că realitatea era cu totul alta. Noile experienţe 
istoriografice au înlăturat concepţia unei istorii înguste preocupată doar de 
evenimente şi personalităţi, doar de sursele scrise, lărgind atât câmpurile de 
investigaţie ale istoricului, cât şi sursele şi metodele sale. La rându-i, antropologia 
a lăsat deoparte prejudecata că obiectul ei îl constituie doar societăţile primitive, 
orale, sălbatice, şi a asumat problematici şi teritorii care altădată erau considerate 
că aparţin strictamente domeniului istoriei. 

Asemenea evoluţii au permis un dialog fructuos şi schimburi consistente şi 
benefice între cele două discipline, la nivelul problemelor, surselor, metodelor de 
anchetă şi de restituţie a fenomenelor. 

Ca atare, ambele discipline au făcut paşi importanţi pe teritoriul celeilalte. 
Antropologia a abandonat pretenţia de ştiinţă după modelul ştiinţelor naturale, 
evoluând spre o antropologie socială, considerând relaţia cu istoria absolut necesară.3 

2  Mondher Kilani, Introduction à l’anthropologie, Lausanne, Edition Payot, 1996, p. 103-104.
3  Pierre Bonte, Michel Izard, op.cit., pp. 346-347.
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Şi istoria şi antropologia au suferit un proces de reînnoire radicală. Antropologia 
a abandonat mai întâi vechea opoziţie între societăţile primitive şi societăţile 
complexe şi a descoperit sau redescoperit dimensiunea istorică a societăţilor pe care 
le studiază în prezent sau în trecut. Analiza transformărilor din societăţile rurale 
tradiţionale sub impactul colonizării şi mai ales studiul mişcărilor milenariste şi 
mesianice, precursoarele celor mai multe mişcări de emancipare şi de eliberare 
din lumea a treia, au plasat-o la originea unei asemenea deschideri spre istorie. 

În al doilea rând, reînnoirea antropologiei s-a realizat cu plecare de la 
preocuparea spre studiul societăţilor apropiate, a societăţilor europene. Ea s-a 
interesat de alterităţile interne, contemporane, societăţi rurale, grupuri marginale 
sau minoritare etc., şi de alterităţile istorice, precum trecutul societăţilor rurale, 
trecutul oraşelor, istoria tehnicilor şi tehnologiilor industriale. În societăţile marcate 
de heterogenitate socială şi istorică, antropologia s-a ocupat de istoria şi memoria 
scrisă pentru a înţelege mai bine prezentul. Înainte de a cunoaşte structurile şi 
modul de funcţionare trebuia cunoscută evoluţia.4  

La rândul său, istoria a suferit înnoiri semnificative, care aproape că i-au 
schimbat statutul, transformând-o într-o adevărată ştiinţă socială. Într-o primă 
mişcare, ea şi-a redefinit câmpul, asumând un evantai larg de problematici, de la 
realităţile instituţionale la fenomenele sociale şi a plasat analizele sale în durata 
lungă. Sarcina istoricul a devenit aceea de a degaja structurile profunde şi mişcările 
lente care traversează societăţile. Schimbarea nu mai este evenimenţială şi ca atare 
accidentală sau arbitrară, ci devine o dimensiune intrinsecă a societăţii respective.5  

Antropologie istorică sau istorie antropologică – o falsă dilemă

În ciuda priorităţii termenului de antropologie din sintagma de mai sus, 
prioritatea acesteia nu este decât aparentă. În realitate este vorba de o falsă dilemă.6  
Doar în limbile neo-latine antropologia este în faţa construcţiei, pe când în cele 
anglo-saxone avem de-a face cu prioritatea istoriei (ex. anthropologie historique, 
antropologia storica, antropologie istorică, versus historical anthropology, historiche 
antropologie).7 

Este vorba în ultimă instanţă de un nou teritoriu al istoricului, născut la 
frontiera încă rău definită dintre cele două discipline, din nevoia resimţită 
mai ales de istoricii grijulii să asume toate experienţele umane, toate aspectele

4  Mondher Kilani, op.cit., p. 104.
5  Ibidem, p. 105.
6  Vezi o recapitulare a discuţiilor la Constantin Bărbulescu, Istoria antropologică şi antropologia 

istorică: discuţiile din ştiinţa franceză, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, 2, 
PUC, 1998, pp. 21-39.

7  Jean-Claude Schmitt, Antropologia istorică în Pierre Bonte, Michel Izard, op.cit., pp. 349-350.



10

socialului, în căutarea unei istorii totale, a unei globalităţi integratoare, care să ofere 
explicaţii complexe despre om şi societate. Chiar dacă rezultatul acestui demers 
poate părea iluzoriu şi imposibil de atins, căutarea a fost, este şi poate fi benefică. 
În ciuda faptului că istoria a fost acuzată de un anume imperialism faţă de ştiinţele 
sociale, dialogul cu acestea s-a dovedit benefic în ambele sensuri. Antropologia 
a asumat progresiv dimensiunea istorică a societăţilor studiate, mai mult chiar, a 
asumat o problematică specifică în societăţile moderne şi contemporane.8  

Istoricii, în primul rând cei francezi, dar şi italieni, britanici, americani etc., 
au manifestat interes faţă de problematicile şi metodele antropologilor, atunci 
când le-au identificat în societăţile istorice; structurile cotidianului, dimensiunea 
demografică, evoluţiile lente, opiniile şi credinţele, miturile şi mitologiile etc. 

Antropologia istorică s-a impus ca disciplină autonomă începând cu anii ‘70 ai 
secolului XX, dar preocupările spre o istorie cu puternică tentă antropologică sunt 
mult mai vechi. Un exeget al domeniului, André Burguičre remarca cel puţin două 
căi prin care antropologia istorică tinde să se constitue ca disciplină. Pe de o parte, 
o dezvoltare internă a unor preocupări ale istoriei, care au condus dinspre istoria 
mentalităţilor, cea practicată de Lucien Febvre şi Marc Bloch în epoca interbelică, 
spre ceea ce avea să devină antropologia istorică. Pe de altă parte, o evoluţie externă 
istoriei, care ţine de contactele şi împrumuturile care se stabilesc între discipline, 
fiind vorba în cazul de faţă de transferuri şi contaminări intelectuale dintre două 
discipline precum istoria şi etnologia sau antropologia.9 

În primul caz, este vorba de modul diferit în care Lucien Febvre şi Marc 
Bloch au conceput noţiunea de mentalitate. Lucien Febvre concepea istoria 
mentalităţilor în termenii unei pshihologii istorice, care permitea accesul la 
înţelegerea totală a unei societăţi. Ca atare, istoricul mentalităţilor devenea 
observatorul privilegiat al unităţii conştiinţei individuale. In cazul lui Marc Bloch 
lucrurile stau puţin diferit. Pentru el istoria mentalităţilor nu trece prin conştiinţa 
individuală ci prin unitatea realităţilor sociale. Influenţat de sociologia durkheim-
iană, Bloch consideră că orice societate are nevoie de credinţe, de reprezentări 
comune pentru a-şi asigura coeziunea. El consideră că instituţiile care asigură 
eşafodajul unei societăţi sunt decelabile în formele mai puţin reflectate, mai 
puţin explicite ale activităţilor mentale, în gesturile din cotidian, în obiceiuri 
şi obişnuinţe prin care se afirmă şi se reînnoieşte legătura socială. Ori, tocmai 
istoria acestor obişnuinţe, care în secolul XVIII se numea istoria moravurilor este 
prelungirea istoriei mentalităţilor concepută de Bloch, constitue, cu plecare din

8  Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Flammarion, 1994.
9  André Burguičre, L’anthropologie historique, în L’histoire et le métier d’historien en France 

1945-1995, sous la direction de François Bédarida, Paris, Editions de la Maison des sciences 
de l’homme, 1995, pp. 171-172.
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anii ‘70 antropologia istorică. Istoricii constată că toate comportamentele umane, 
de la cele mai obişnuite, de zi cu zi, la cele spontane sau la cele elaborate, de 
la cele mai inconştiente la cele gândite, sunt producătoare de sens, deoarece se 
deplasează în universul social, adică într-un spaţiu de comunicare structurat 
de scheme simbolice în care se încarnează cultura transmisă şi se actualizează 
memoria colectivă.10  

Cele dintâi contacte şi întîlniri între cele două discipline se realizează pe terenul 
demografiei istorice. Prin demografia cantitativă s-a impus greutatea faptului 
antropologic. Deşi chiar din anii ‘30 Lucien Febvre şi Marc Bloch se vor interesa de 
etnografie şi de folclor, abia prin anii ‘60 se stabilesc relaţii între istorie şi etnologie, 
şi sunt asumate probleme de istoria vieţii materiale, cotidianul, habitatul, dar şi 
tabou-urile, credinţele şi miturile, care devin obiect al investigaţiilor istorice. 

În anii ‘70, demografia istorică va aluneca dinspre o demografie istorică cantitativă, 
spre o antropologie istorică, mai degrabă calitativă. Încet, istoricii analişti se 
orientează spre istoria corpului, sănătos şi bolnav, prin intermediul medicinei şi 
biologiei, spre o istorie socială a maladiilor. Prin intermediul unei istorii a familiei 
ea debordează spre sexualitate, interdicţii religioase, practici anticoncepţionale, 
etc. In acelaşi timp, cercetările încearcă să pătrundă pe teritorii greu accesibile care 
ating biologicul şi mentalul. Sunt restituite atitudinile în faţa vieţii şi atitudinile 
în faţa morţii.11    

În acelaşi timp se deschid şantierele mentalităţilor colective, imaginarului 
şi antropologiei istorice.12 Răspunzând antropologiei structurale, istoricii au 
preluat şi folosit, odată în plus, instrumentele rivalilor pentru a-şi întări poziţia. 
Dar spre a rămâne în pas cu spiritul timpului au fost sacrificate marile orizonturi 
economice braudeliene, iar socialul s-a deplasat spre simbolic, spre cultural. 
Noua istoria devine acum o istorie socio-culturală. Istoria devine etnologică sau 
antropologie istorică. Această abordare evacuează chiar mai mult decât Braudel, 
evenimentul, iar timpul este aproape imobil, la limita mişcării perceptibile. Sunt 
evidenţiate permanenţele, gesturile repetabile din cotidian, temele cultivate 
privesc familia, naşterea, căsătoria, moartea. Istoriei economice şi sociale îi ia 
locul mentalităţile, un concept destul de vag şi indeterminat spre a încorpora 
dimensiuni diferite. Istoria mentalităţilor cultivată acum, şi fundamentată teoretic 
de Georges Duby şi Robert Mandrou13, care recuperează precedentele interbelice

10  Ibidem, p. 176.
11  F. Braudel, Ecrits sur l’histoire, Paris, Flammarion, 1973, pp. 240-241.
12  Guy Bourdé, Hervé Martin, Les Ecoles historiques, Paris, 1997, p. 216.
13  Georges Duby, L’histoire des mentalites, în Histoires et ses méthodes, Paris, Gallimard, 

1963, Robert Mandrou, L’histoires des mentalités collectives, Alphonse Dupront, Problčmes 
et méthodes d’une histoire de la psychologie collective, în “Annales E.S.C.”, nr. 1, 1961, 
pp. 3-11. Vezi şi Toader Nicoară, Introducere în istoria mentalitaţilor colective, Cluj, 1995, 
pp. 42-48.



12

ale lui Lucien Febvre şi Marc Bloch, are ca bază nivelul inconştient al practicilor 
sociale, gândirea colectivă şi sensibilitatea, ceea ce este automat într-o epocă sau 
într-un grup social.

Într-un al doilea moment al deplasării sale, istoria devine antropologică, iar 
anumite critici, doar în parte fondate îi face pe unii istorici să se orienteze spre 
antropologie istorică.14 Unul dintre orizonturile la nivelul căruia dialogul s-a dovedit 
fructuos a fost cel în care istoria a întâlnit etnologia şi antropologia. De pe urma 
acestui dialog, istoria a obţinut numeroase profituri. Aportul etnologiei a modificat 
mult perspectivele metodologice ale istoriei; ea a condus spre o nouă înlănţuire a 
evenimentelor, propunând o istorie făcută cu evenimente repetate sau aşteptate, 
cu evenimente banale, din cotidian, precum sărbătorile calendarului religios, cu 
evenimente şi ceremonii cunoscute din istoria biologică sau familială: naşterea, 
căsătoria, moartea etc. Etnologia a relevat istoricului diferenţierea timpului istoric, 
o mai bună înţelegere a ceea ce este «liturgic» în societăţile istorice, existenţa 
ritmurilor ancestrale în societăţile zise «evoluate».15  

În această conversiune către omul cotidian, etnografia istorică va conduce natural 
către studiul mentalităţilor şi al imaginarului social. Istoria etnologică a determinat 
pe istoric să reevalueze rolul elementelor magice, a charismele dinastice sau a 
celor individuale etc. Dar etnologia a condus şi spre reliefarea anumitor structuri 
sociale din sociatăţile «istorice»; noţiunile de clasă, grup, categorie, strat, etc. au 
fost reconsiderate de istoria nouă şi repuse la locul lor în structurile şi în jocul 
social, după ce fuseseră marginalizate de o sociologie post-marxistă vulgarizatoare. 

Au intrat astfel, în atenţia istoricului pe această cale: a) familia şi structurile 
de rudenie a căror introducere în problematica istorică a condus spre o nouă 
periodizare a istoriei europene după evoluţia structurilor familiale; b) sexele, a 
căror luare în considerare a condus la o demasculinizare a istoriei; c) categoriile 
de vârstă, ca şi comunităţile ţărăneşti, multă vreme considerate «anistorice» etc. 

Tot etnologia a îndreptat atenţia istoricului către alte surse decât cele scrise, 
precum cele arheologice, iconografice, tradiţia orală etc., îndemnându-l la o 
generalizare a metodei comparatiste şi a celei regresive.16 

Faţă de o istorie narativă, situată mai aproape de puterea politică, deschiderea 
spre etnologie şi spre antropologie a condus la o istorie «mai analitică, dispusă să 
trateze itinerariul şi progresul civilizaţiei, care se interesează mai mult de destinele 
colective decât de indivizi, de evoluţia societăţii mai mult decât de instituţii, de 
obiceiuri şi habitudini mai mult decât de evenimente».17 

14  François Dosse, Histoire en miettes: des “Annales“ à la “nouvelle histoire”, Paris, La 
Découverte, 1987, p. 169.

15  J. Le Goff, op.cit., pp. 332-335.
16  Idem, L’Historien et l’homme quotidien, în L’historien entre l’ethnologie et le futurologie, 

Paris, 1985, pp. 241-248.
17  Idem, Histoire et mémoire, p. 333.
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Aşadar, relaţiile istoricilor cu antropologia au fost întotdeauna bune, mai ales 
din anii 70-80, când influenţa sa enormă a fost recunoscută de istorici. Jacques Le 
Goff remarca faptul după care, dintre toate ştiinţele umane, antropologia este cea 
cu care istoria a legat, chiar în ciuda unor neînţelegeri venite din ambele părţi, 
dialogul cel mai strâns şi mai profund. Philippe Aričs subliniază la rându-i, legăturile 
strânse dintre etnologie şi istoria mentalităţilor. “O numim istoria mentalităţilor, 
dar am fi putut la fel de bine să o numim etnologia trecutului… Etnologie: culturile 
trecutului trebuie studiate cum studiem societăţile sălbatice de astăzi, adică prea 
puţin sau deloc prin evenimentele militare, ci prim maniera lor de a trăi, a muri, a 
mânca, a cânta, de a sărbători. Această istorie nouă se caracterizează prin metodele 
istoricului clasic şi curiozitatea etnologului modern”.18 

Istoria mentalităţilor colective a reprezentat probabil domeniul cel mai atrăgător, 
şi de cea mai mare spectaculozitate al istoriei noi. Multă vreme, chiar istoria nouă, 
va fi percepută doar sub aspectele istoriei mentalităţilor colective. Preocupate să 
restituie dimensiunile profunde ale sensibilităţii colective, o «realitate mentală», 
greu de surprins şi dificil de observat, mentalităţile au suscitat poate cele mai 
numeroase intervenţii şi clarificări teoretice.19 Dar, oricât ar părea de disputat 
domeniul, istoria mentalităţilor s-a validat prin lucrări aplicate de mare fineţe şi 
rafinament. Au fost restituite astfel probleme puse de o istorie a sentimentelor, 
pietate religioasă şi religia trăită, cultul sfinţilor şi pelerinaje, fenomenul vrăjitoriei 
în evul mediu şi epoca modernă, atitudinile în faţa vieţii şi a morţii20, mentalitatea 
revoluţionară etc.21 

Cumva în prelungirea istoriei mentalităţilor şi la confluenţa antropologiei cu 
psihologia socială şi cu istoria ideologiilor politice s-a constituit, relativ recent, 
ca domeniu autonom, istoria imaginarului. Definit la rându-i ca domeniu a ceea 
ce se plasează dincolo de experienţa directă şi de înlănţuirile logice pe care le 
autorizează o gândire raţională, imaginarul istoric explorează visele, iluziile, 
miturile şi mitologiile epocilor tradiţionale şi moderne.22 Prin intermediul istoriei 

18  Apud, Hervé Couteau-Bégarie, Le Phénomčne “la Nouvelle Histoire”. Stratégies et idéologies 
des nouveaux historiens, Paris, Oeconomica, 1983, p. 70.

19  Vezi T. Nicoară, Introducere în istoria mentalităţilor colective, Cluj-Napoca, 1995, pp. 15-
122.

20  J. Delumeau, La Peur en Occident. Une cité assičge (XIVe – XVIIIe sičcles), Paris, 1981; Prier 
au Moyen Age, Paris,1985; Amour et mariage en Europe, Liege, 1975; Robert Mandrou, 
Magistrats et sorcičrs en France au XVIIe sičcle, Paris,1968.

21  M. Vovelle, La Mentalité revolutionaire. Société et mentalités pendant la Révolution Française, 
Paris, 1983.

22  E. Patlagean, L’histoire de l’imaginaire, «La Nouvelle Histoire», ed. J. Le Goff, 1987, pp. 
307-334; N. Cohn, Les Phanatiques de l’Apocalypse, Paris, 1967, ed. engleză, The Pursuit 
of Milenium, London, 1962; J. Le Goff, Imaginarul medieval, Bucureşti, Ed. Meridiane, 
1991; idem, La Naissance du Purgatoire, Paris, Gallimard, 1984; J. Delumeau, Une histoire 
du Paradis, I. La Jardin du Delices, Paris, 1992.
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imaginarului, istoricul explorează astăzi, cu destul de mare succes, teritorii care, 
înainte chiar cu câteva decenii, nu existau sau păreau de nepătruns.23 

După o formulă a lui Michel Vovelle, istoricii de la Annales au urcat “de la cave 
au grénier” de la o istorie economică şi demografică, mai degrabă cantitativă spre 
o istorie culturală, calitativă. Inspiraţi din lecţiile precursorilor şi de rezultatele 
vecinilor etnologi, sociologi, psihologi sau filosofi, au fost explorate structurile 
mentale, situate la mijloc între organizarea socială şi discursul ideologic, la frontiera 
dintre conştient şi inconştient. Astfel istoria mentalităţilor în plină expansiune 
din anii ‘70 tratează modurile de gândire a elitelor şi credinţele populare, tradiţiile 
religioase şi obiceiurile civile, formele de sociabilitate, sărbătorile. Foarte aproape 
de această elaborare a unei psihologii istorice se manifestă dialogul istoriei cu 
psihanaliza. Din nefericire în acest domeniu, rezultatele n-au fost spectaculare, din 
lipsă de instrumente operaţionale valide, care să permită atingerea şi restituirea 
inconştientului colectiv, în timp ce istoria mentalităţilor colective, mai puţin 
canonizată, cu limite imprecise a permis să asimileze achiziţiile celorlalte discipline, 
semantică, lingvistică etc.24   

Această mişcare de reînnoire şi de dialog a avut consecinţe deosebite pentru 
ambele discipline. Înainte de toate istoricul a început să ia distanţă faţă de realitatea 
istorică studiată. El se depărtează de propriile sale categorii de valori, care sunt 
cele ale societăţii în care el trăieşte, pentru a înţelege şi restitui mai bine trecutul 
şi dezvoltă o atitudine critică faţă de discursurile (documentele) oficiale ţinute 
de puternicii timpului. După antropolog, istoricul ştie astăzi că trebuie adesea să 
ocoleşti discursul pe care o societate îl ţine despre sine spre a o înţelege mai bine. 

Spre a restitui o societate istoricul o abordează prin fenomenele marginale. 
Gesturi, atitudini, comportamente şi mituri populare, abandonate vreme îndelungată 
folcloriştilor capătă o semnificaţie deosebită pentru istoric, tocmai din cauza 
marginalităţii lor. Restituind pe lângă realitatea manifestă, discursuri şi practici 
dominante, discursuri legitimante care disimulează sau ascund, evenimente şi 
fapte aparent marginale care nu au nici prestigiul celor puternici, nici legitimitatea 
instituţiilor, istoricii pot evidenţia mecanismele profunde după care funcţionează o 
societate. Teme precum atitudinile în faţa morţii, violenţa, sexualitatea, vrăjitoria, ce 
erau până mai ieri obiecte privilegiate ale antropologiei au devenit teme predilecte 
pentru istorici, oferind o limpezire globală a societăţii. 

Dialogul istoriei cu antropologia precum şi cu celelalte ştiinţe ale omului a 
avut chiar un impact mai profund, de natură epistemologică. S-a modificat însăşi 
principiul explicaţiei istorice. Modelul dominant de explicaţie mergea de la acelaşi 
către celălalt, adică trecutul, celălalt istoric era privit prin oglinda prezentului. 

23  André Részler, Mythes politiques moderne, Paris, 1981; R. Girardet, Mythes et mythologies 
politiques, Paris, 1986.

24  Ibidem, pp. 242-243.
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Astfel istoriografia secolului XIX era tentată să restitue trecutul societăţilor europene 
în raport cu valorile ideologice şi scopurile societăţii industriale a momentului. 
Ori, această manieră de a restitui istoria proiecta în trecutul ce trebuia restituit, 
imaginile, fantasmele sau idealurile timpului prezent. Trecutul era citit în cadrul 
perspectivelor şi preocupărilor contemporane foarte precise. Istoria tradiţională se 
supunea regulilor unei anumite raţionalităţi, asigurarea stăpânirii şi cuceririi unui 
trecut care trebuia articulat la prezent. Dar o astfel de lectură ajungea obligatoriu 
la pierderea semnificaţiilor reale şi a specificului realităţilor istorice reconstituite. 
Spre a oferi doar un exemplu dintre multele posibile, modul cum a fost citit evul 
mediu, ca o simplă inversare a valorilor societăţii contemporane. Astfel mişcările 
milenariste şi eretice din evul mediu şi renaştere erau văzute ca forme de protest 
social care împrumutau limbaj religios, în absenţa structurilor laice de organizare 
politică precum cele din lumea modernă. Ori, aceste mişcări puteau suplini doar în 
parte şi această funcţie protestatară, dar ele nu erau mai puţin expresii ale exaltării 
mistice, ale fervorii religioase şi ale aşteptării extatice.25 

Sub influenţa istoriei noi, principiul explicaţiei tinde să-l surprindă pe celălalt 
(trecutul) în singularitatea sa. Explorarea societăţilor preindustriale nu mai 
constă în a considera aceste societăţi ca pregătind cu necesitate societatea noastră 
contemporană. Altfel spus, istoricul nu mai explică o instituţie, o practică socială 
sau un regim politic trecut în raport cu situaţia prezentă. El nu mai vede în aceste 
forme nici o etapă care conduce spre situaţia actuală, nici o supravieţuire. Istoricul 
încearcă mai degrabă să înţeleagă cum aceste forme s-au menţinut şi reprodus şi 
cum pot continua să fie dinamice în cadrul societăţii actuale.

Cel mai bun exemplu în acest sens este studiul sărbătorii revoluţionare. Aceasta 
a fost vreme îndelungată considerată ca evoluţie, ca ruptură faţă de sărbătorile 
tradiţionale, în formă şi în fond. Dar studii actuale au demonstrat că aceste sărbători 
nu sunt consecinţa unei mişcări uniforme de perfecţionare în raport cu trecutul, 
ci dimpotrivă noul discurs ideologic, revoluţionar şi laic, care se exprimă prin 
intermediul lor, a trebuit să împrumute formele simbolice şi ritualurile vechi 
pentru a organiza comportamentele politice şi civice moderne. In sărbătorile laice 
contemporane persistă imaginarul colectiv de identificare şi intensitatea credinţei şi 
a participării publicului, elemente caracteristice mişcărilor şi sărbătorilor religioase 
tradiţionale. În sărbătorile laice asistăm de fapt, la un transfer de sacralitate asupra 
patriei, umanităţii, progresului.26  

Aceste cercetări pun astfel în evidenţă permanenţa modelelor culturale vechi 
sub aparenta modernitate de astăzi. Aici istoria asumă o privire critică asupra 

25  Mondher Kilani, op.cit., p. 107.
26  Ibidem, p. 109; vezi şi Mona Ozouf, La fête révolutionaire, Paris, Gallimard, 1978; Simona 

Nicoară, Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti. Istorie şi imaginar, Cluj-Napoca, P.U.C., 
1999, pp. 189-277.
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societăţii contemporane şi limpezirea modernităţii cu plecare de la un punct de 
vedere care ia distanţă de aceasta. Alteritatea exotică şi cea istorică se reunesc 
într-un demers de explicare a societăţii contemporane.

Problemele antropologiei istorice actuale

În momentul de faţă, istoria, sau cel puţin o bună parte a ei, devenită o ştiinţă 
a schimbării şi a logicilor sociale, o istorie a structurilor şi mentalităţilor, studiază 
fără complexe obiecte care altădată erau considerate ca aparţinând antropologiei: 
miturile, moartea, sexualitatea, rudenia, habitatul, obiceiuri şi comportamente 
alimentare, corpul şi tehnicile corpului, sărbătoarea etc. Se pot identifica cel puţin 
câteva dintre direcţiile cultivate cu prioritate şi cu bune rezultate.

Relaţiile omului cu mediul natural, rolul climatului şi a factorilor de mediu, 
resursele, peisajul, agenţii patogeni, etc., au constituit o problematică complexă 
recent descoperită de către istorici, şi a fost introdusă în ecuaţia explicaţiei istorice, 
tocmai în această tendinţă de explicare globală. Astfel de la cunoscuta lucrare a lui 
Lucien Febvre şi Lionel Bataillon27, s-a deschis o direcţie care s-a dovedit profitabilă 
pentru antropologia istorică. Au fost cultivate istoria climatului, ca şi rolul acestuia 
în evoluţia societăţii, prin studii semnate de Emmanuel Le Roy Ladurie28, epidemiile 
şi rolul lor în istorie29, impactul calamităţilor şi a unor accidente (le-am spune 
astăzi ecologice) asupra societăţii.30  

Deşi istoria vieţii cotidiene exista ca gen istoriografic şi continuă să existe ca 
atare, integrarea ei într-o istorie globală, de orientare antropologică odată cu primul 
volum al trilogiei lui Braudel, a redimensionat problematica şi a pus în valoare 
structurile stabile, cadrele seculare în care evoluează o societate. Asemenea cercetări 
pornind de la cotidian, au evidenţiat rolul habitatului, al ambientului, rural sau 
urban, rolul alimentaţiei, de la ce se consuma, la mode şi habitudini culinare, la 
istoria îmbrăcămintei, a vestimentaţiei şi a modei, ajungându-se la problematica 
corpului, la tehnicile corpului, la corpul sănătos şi bolnav, la istoria vieţii private. 
Este o istorie cu totul nouă, care departe de a fi anecdotică, oferă repere importante 
pentru înţelegerea globală a unei societăţi sau a unei civilizaţii. 

27  Lucien Febvre, Lionel Bataillon, La Terre et l’évolution humaine. Introduction géographique 
à l’histoire, Paris, 1912.

28  Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’An Mil, Paris, Flammarion, 1967.
29  Jean-Noel Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays méditeranéenes, Paris, 

Mouton, I-II, 1975-1976; M. Sendrail (dir.), Histoire culturelle de la maladie, Toulouse, 
Privat, 1980; Yves-Marie Bercé, Le Chaudron et la Lancette. Croyances populaires et 
medicine preventive, 1798-1830, Presse de la Renaissance, 1984; P. Bourdelais, Une Peur 
bleue. Histoire du cholera, Paris, Payot, 1988.

30  Jean Delumeau, Yves Laquin, Les Malheurs des temps. Histoire des fléaux et des calamités 
en France, Paris, Maison Larousse, 1987. 
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Dimensiunea antropologică a istoriei s-a accentuat abia odată cu dezvoltarea 
unei alte ştiinţe de frontieră, impusă atenţiei istoricilor odată cu irumperea 
cantitativului: demografia istorică.31 Pronind de la demografia istorică, ea însăşi un 
domeniu revoluţionar, dimensiunea antropologică a fenomenelor istorice capătă 
o tuşă accentuată, inconfundabilă. Probleme precum familia, rudenia, naşterea, 
căsătoaria, moartea, contracepţia, prostituţia, copilăria etc., irump din câmpul 
etnologului şi antropologului în teritoriul istoricului, căpătând o dimensiune 
istorică ce permite o mai bună plasare şi evaluare a ceea ce se schimbă şi a ceea ce 
rămâne în această materie din perspectiva istorică sub impactul unei multitudini 
de factori, fie ei ambientali, economici, politici sau culturali. 

Istoria celulei familiale, modul şi raţiunile constituirii sale, motivaţia constituirii 
cuplului, relaţiile în cadrul acestuia, iubirea, afectivitatea, comportamentele 
sexuale, naşterea, căsătoaria, moartea, vârstele vieţii şi rituri de trecere au devenit 
problematici prioritate ale istoricilor într-o investigaţie practic fără frontiere. Să 
luăm spre exemplu, naşterea, copilăria şi atitudinile faţă de copil. Totul porneşte 
de la cartea revoluţionară şi destul de târziu receptată de istorici, Histoire des 
populations françaises…, a lui Philippe Aričs, care va pune istoricilor o multitudine 
de probleme de rezolvat. Câmpul este deschis, urmeaza o suită de cercetări care 
conduc la probleme şi problematici nebănuite: naşterera32, familia33, raportul 
masculin-feminin34, iubirea şi sexualitatea35, iubiri ţărăneşti36, copilăria şi iubirea 
maternă.37  

Familia s-a dovedit a fi locul de la care pleacă posibilităţi multiple de anchetă 
şi de investigaţie a celor mai diverse aspecte ce ţin de dimensiunea antropologică 
a faptului istoric. Ea a inspirat cercetări complexe care conduc de la comportamente 
biologice, la structuri sociale şi la reprezentări mentale.

31  Jean-Pierre Poussou, La démographie historique, în L’histoire et le métier d’historien en 
France 1945-1995, p. 325-338.

32  Edward Shortes, The Making of the Modern Family, Basic Book, New York, 1975; Mireille Laget, 
Naissances. L’accouchement avant de l’âge de la clinique, Paris, Seuil, 1982; Laurence Stone, 
The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, New York, Harper end Row, 1977.

33  André Burguičre, Ch. Klapisch-Zuber, Martine Segalen, Françoise Zonabend, Histoire de 
la famille, 2 vol., Paris, A. Colin, 1986; M. Anderson, Approches to the History of a Western 
Family. 1500 - 1914, London, Mac Millan, 1980; Jean-Louis Flandrin, Familles. Parenté, 
maisons, sexualité dans l’ancienne société, Seuil, 1995. 

34  Martine Segalen, Mari et femme dans la France traditionelle, Paris, 1973; Yvonne Knibiehler, 
Claude Fouquet, L’Histoire des mčres du Moyen Age à nos jours, Paris, Montalba, 1980.

35  Amour et marriage en Europe, (actes du colloque international), Ličge, 1975; Jean-Louis 
Flandrin, Le sexe et l’Occident. Evolution des attitudes et des comportaments, Paris, Seuil, 
1981; Michel Foucault, Histoire de la sexualité, I-III, Paris, Gallimard, 1976-1984. 

36  Jean-Louis Flandrin, Les amours paysannes. XVIe–XIXe sičcle, Paris, Gallimard, 1993. 
37  Philippe Aričs, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Regime, Paris, Seuil, 1973; Elisabeth 

Badinter, L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel. XVIIe–XXe sičcle, Paris, Flammarion, 
1981.
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Universul rudeniei a constituit nivelul în care se articulează reproducerea 
biologică şi reproducerea socială. Plecând de la strategiile matrimoniale, trecând 
prin motivaţiile constituirii cuplului, sistemul de numire, structuri matrimoniale 
şi structuri de putere, până la atitudini şi comportamente sexuale, practici 
contraceptive, până la atitudini deviante, prostituţie, homosexualism etc., istoricii 
au deschis un imens şantier a cărui rezultate sunt edificatoare. 

Istoria morţii şi a atitudinilor în faţa morţii, porneşte de asemenea de la eseurile 
lui Ph. Aričs, dovedindu-se un câmp spectacular prin problematici: cercetările 
aceluiaşi Aričs, ale lui Michel Vovelle, François Lebrun, Pierre Chaunu, Daničle 
Alexandre-Bidon etc., au restituit un evantai nebănuit de problematici, conducând 
de la aspecte demografice la cele ţinând de mentalităţi şi imaginar.38 

Solidarităţi şi sociabilităţi

O direcţie fructuoasă s-a dovedit a fi analiza şi investigarea formelor de solidaritate 
şi sociabilitate. Georges Duby şi Maurice Agoulhon analizează structurile de 
solidaritate medievale, stări şi ordine, modul de aglutinare a solidarităţilor etnice, 
confesionale, naţionale, dar şi modul şi mecanismele după care se structurează 
alterităţi interioare, marginali etc.39  

În contextul formele de sociabilitate, a riturilor şi ritualurilor care au contribuit 
la constituirea identităţilor un important teren de cercetare l-a constituit analiza 
sărbătorii, de la aspectul său tradiţional, carnavalesc, ca rit de solidarizare, loisir, 
la sărbătoarea revoluţionară, ca moment fondator al unei noi identităţi.

Emmanuel le Roy Ladurie, Jacques Heers şi Yves-Marie Bercé analizează 
sărbătoarea în contextul şi semnificaţiile sale tradiţionale, carnavaleşti, aspectul 
de divertisment şi cel de reflex al unei civilizaţii, simbol, vehicul al miturilor 
şi legendelor, un loc de sociabilitate, rurală sau urbană40, dar şi ca eşapatoar, ca 
modalitate de a elimina toate pulsiunile şi toate tensiunile care animă o societate.41  
Un capitol însemnat din istoria sărbătorii, ca rit fondator al unei noi solidarităţi, 
este cel dedicat sărbătorii revoluţionare. Deja cercetările înainte invocate au 
evidenţiat potenţialul revoluţionar al sărbătorii, dar faptul va fi pus în evidenţă 

38  François Lebrun, Les hommes et la mort en Anjou (XVIIe–XVIIIe sičcles), Paris, 1971; Philippe 
Aričs, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours, Paris, Seuil, 
1975; Idem, L’homme devant la mort, I-II, Paris, Seuil, 1977; Pierre Chaunu, La Mort à 
Paris, 16e, 17e, 18e sičcles, Paris, Fayard, 1975; Michel Vovelle, La Mort et l’Occident du 
Moyen Age à nos jours, Paris, Seuil, 1983; Daničle Alexandre-Bidon, La Mort au Moyen 
Age, Paris, Hachette, 1998.

39  Georges Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978.
40  Jacques Heers, Fêtes des Fous et carnavals, Paris, Fayard, 1983.
41  Emmanuel le Roy Ladurie, Le Carnaval de Romans, Paris, Gallimard, 1977; Yves - Marie 

Bercé, Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVI-e au XVIII-e sičcle, Paris, Hachette, 
1994.
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odată cu cercetările intreprinse de Michel Vovelle şi Mona Ozouf.42 Iar pentru o 
perioadă mai aproape de contemporaneitate, sărbătoarea ca joc, ca loisir, ocupă 
un loc important în cercetările recente.43 

O altă direcţie care s-a dovedit fructuoasă constă în analiza alterităţilor, a unor 
alterităţi exterioare, care contribue la forjarea unei identităţi, a unei imagini de 
sine, dar şi a unor alterităţi interioare, a marginalilor şi a modului cum se constitue 
comunităţile în cadrul unei societăţi.44  

Civilizaţia moravurilor şi procesul de civilizare

Într-o carte exemplară cu puternic impact asupra cercetărilor de antropologie 
istorică, Norbert Elias a propus o ipoteză generală asupra evoluţiei modelelor de 
comportament în civilizaţia europeană modernă.45 Începând cu secolul al XVI-lea, 
procesul de civilizaţie, în sens de civilizare a impus mai întâi claselor de sus, apoi 
în mod progresiv întregii societăţi, prin canalul modelelor educative o atitudine de 
pudoare şi de autodisciplină, corporală şi socială (cu privire la funcţiile fiziologice 
ale corpului şi în ce priveşte contactele fizice cu ceilalţi).46 Procesul de aculturaţie şi 
menţinerea la distanţă a corpurilor ar fi după Norbert Elias o traducere în conduitele 
individuale a presiunii organizatoare şi disciplinatoare, deci modernizatoare a 
statelor moderne, birocratice, exercitate asupra societăţii, fapt confirmat apoi de 
cercetările care au făcut epocă ale lui Michel Foucault.47 Separarea claselor de 
vârstă, punerea deoparte a marginalilor şi devianţilor, medicalizarea maladiilor, 
declinul solidarităţilor locale, toate acestea aparţin unei mişcări globale difuze şi 
în mare parte inconştiente de remodelare a corpului social. Rezultatele acestor 
anchete s-au dovedit spectaculare, cel mai bun exemplu pot fi cercetările lui Robert 
Mouchembled, L’invention de l’homme moderne, sau ale lui Maurice Agulhon 
asupra sociabilităţilor meridionale etc.

42  Michel Vovelle, Les Métamorphoses de la fête en Provence de 1750 à 1820, Paris, 
Flammarion, 1976; Mona Ozouf, La fête révolutionnaire (1789-1799), Paris, Gallimard, 
1976.

43  Alain Corbin, et allii, L’avčnement des loisirs, 1850-1960, Paris, Champs, Flammarion, 
2001.

44  Jean-Claude Schmitt, L’histoire des marginaux, în La Nouvelle Histoire, Bruxelles, 1978, 
pp. 277-305; Bronislaw Geremek, Les Marginaux parisiens aux XIVe – XVe sičcles, Paris, 
Flammarion, 1976.

45  André Burguičre, L’anthropologie historique, în Jacques Le Goff, La Nouvelle Histoire, 
Bruxelles, Complexes, 1978, p. 152.

46  Norbert Elias, La Civilisation des moeurs, Paris, 1981; La Société de cour, Paris, Flammarion, 
1985. 

47  Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975; Histoire 
de la folie à l’âge clasique, Paris, Gallimard,
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48  Evelyne Patlagean, L’histoire de l’imaginaire, în La Nouvelle Histoire, Ed. Complexes, 
Bruxelles, 1978, pp. 307-334; Jacques Le Goff, L’imaginaire medievale, Paris, Gallimard, 
1985; La Naissance de Purgatoire, Paris, 1981; Georges Duby, Les trois ordres ou l’maginaire 
du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978.

49  Lucian Boia, Pour une histoire de l’imaginaire, Paris, Les Belles Lettres, 1998; La mythologie 
scientifique du communisme, Paris, Paradigme, 1993; Raul Girardet, Mythes et mythologies 
politiques, Paris, Seuil, 1986; André Reszler, Mythes politiques modernes, Paris, PUF, 1981; 
A. Funkenstein, Theologie et imagination scientifique du Moyen Age au XVIIe sičcle, Paris, 
1995; Jean-Paul Sironneau, Secularisation et religions politiques, Mouton, 1982.

Mentalităţi colective şi imaginar social

Domeniul mentalităţilor colective s-a dovedit a fi multă vreme unul dintre cele 
mai dinamice şi mai spectaculare. El s-a suprapus chiar în înţelegerea unora peste 
întregul fenomen al istoriei noi sau al antropologiei istorice, conducând deseori 
sub o privire prea grăbită la confuzii şi neînţelegeri. Lansat de către fondatorii 
Annalelor, Lucien Febvre şi Marc Bloch, conceptul de mentalitate, va fi destinat 
unei cariere spectaculare. Definit ca instrument conceptual destul de vag pentru 
a putea încorpora în interiorul său tot ce ţine de sensibilitatea individuală şi mai 
ales colectivă, prin studiile lui Alphonse Dupront, Robert Mandrou, Georges Duby 
etc., el a fost apoi criticat, respins, reevaluat. Dincolo de aceste dezbateri care s-au 
dovedit benefice pentru cunoaştere, istoria mentalităţilor colective a adus imense 
beneficii cunoaşterii istorice prin recuperarea unei istorii a sensibilităţilor, (o istorie 
a sentimentelor pe care o reclama Lucien Febvre), o istoria a reprezentărilor şi a 
viziunilor despre lume, o restituire a climatelor şi a utilajelor mentale şi conceptuale 
prin care o societate ia în stăpânire realitatea înconjurătoare. Reprezentarea timpului 
şi spaţiului, reprezentarea puterii şi autorităţii, reprezentarea naturii şi societăţii 
sunt doar câteva dintre problematicile care s-au impus în cercetările istorice mai 
vechi sau mai recente.

Un domeniu cultivat l-a reprezentat cel al sensibilităţii religioase, pietatea 
populară, sentimentul religios, ca şi analiza proceselor de creştinare, decreştinare, 
laicizare.

O achiziţie relativ recentă, imaginarul istoric, vine să prelungească la infinit 
dimensiunile teritoriului istoricului deschise de istoria mentalităţilor. Definit ca tot 
ceea ce se plasează dincolo de experienţa concretă a cunoaşterii şi de deducţiile logice 
pe care aceasta le autorizează, stimulat indirect de pătrunderea în realitatea virtuală 
impusă de ultimele evoluţii alte tehnicii actuale, imginarul istoric încorporează, 
la limită, tot ceea ce ţine de speranţele, visele, iluziile, dezamăgirile sau spaimele 
unei societăţi.48 Au fost defrişate cu predilecţie teritorii ale imaginarului politic şi 
social, ideologii, mituri şi mitologii politice, imaginar ştiinţific, imaginar religios49 
etc., deschizând investigaţiei teritorii practic, fără frontiere. 
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Pentru o antropologie istorică în spaţiul
istoriografiei româneşti contemporane

Evident, toate aceste problematici conturează deja un evantai deosebit de larg 
de preocupări istoriografice care se regăsec mai mult sau mai puţin în preocupările 
istoriografiei româneşti de astăzi. In ciuda faptului că a fost multă vreme izolată 
de marile curente istoriografice din a doua jumătate a secolului XX, istoriografia 
românească nu a ignorat asemenea preocupări, dar se cuvine subliniat, nici n-a 
făcut din ele o prioritate. Deşi dogma oficială consacra materialismul dialectic 
şi istoric ca orientare oficială, au existat preocupări, în funcţie de personalităţi, 
conjuncturi, şi chiar de fluctuaţiile modei, pentru restituirea unor problematici 
similare. Nu este aici, nici locul şi nici timpul pentru a explica ce s-a petrecut 
în spaţiul istoriografiei româneşti în ultima jumătate de secol. Ceea ce vrem să 
subliniem este că avem de-a face cu precedente, unele dintre ele admirabile, 
dar totuşi marginale, faţă de fenomenul istoriografic general.50 Dacă istoria vieţii 
cotidiene, istoria gustului artistic sau vestimentar, etc., erau problematici care 
puteau trece, istoria mentalităţilor colective a fost multă vreme privită cu reţinere, 
cu suspiciune şi cu neîncredere, chiar înainte de a o experimenta aplicând metoda 
asupra realităţilor istorice româneşti. La fel cum, după 1989, istoria imaginarului a 
fost îmbrăţişată cu un entuziasm suspect, care s-a transformat apoi într-o atitudine de 
respingere la fel de suspectă, de cei care, după o lectură superficială şi aproximativă 
a unora dintre cărţile lui Lucian Boia, au înţeles că istoria imaginarului înseamnă 
demitizarea şi subminarea valorilor istorice naţionale. 

Evident, în momentul de faţă, datele problemei sunt radical schimbate. Situaţia 
istoriografiei româneşti este una complexă, contradictorie, derutantă chiar. Cei 
zece ani de tranziţie au evidenţiat câteva fenomene. Pe de o parte, frontul istoric 
unic (dacă aşa ceva a existat), a fost spart. Preocupări noi şi novatoare şi-au făcut 
loc ici şi colo, prin iniţiative individuale sau colective. Maniera tradiţională de 
a scrie istoria continuă să fie dominantă, iar versiunea ei oficială, apanajul unor 
mandarini, bine situaţi în scaune academice, nu dă semne că ar putea fi sedusă 
de noile problematici, de noile abordări sau de noile metode. Noul tratat de istorie 
este cea mai grăitoare mărturie în acest sens.

Un suflu înoitor vine totuşi, dinspre problematica şi metoda unor teze de doctorat, 
teritoriu care se dovedeşte cel mai inovativ şi cel mai sensibil la problematicile şi 
metodele non-convenţionale.

Aşa cum o ştim cu toţii, istoria se scrie şi se rescrie mareu, de către fiecare 
generaţie, după exigenţe ştiinţifice şi metodologice proprii timpului respectiv. 

50  Mihail Berza, Pentru o istorie a vechii culturi româneşti, ediţie de Andrei Pippidi, Bucureşti, 
Edit. Eminescu, 1985. Alexandru Duţu, Literatura comparată şi istoria mentalităţilor, 
Bucureşti, Univers, 1983 etc.



22

În fond, se cuvine făcută astăzi o lectură, o nouă lectură, trecutului românesc în 
concordanţă cu noile exigenţe şi noile sensibilităţi care domină astăzi cunoaşterea. 
O lectură eliberată de clişeele tradiţionaliste sau de zgura marxizantă care au 
grevat atâtea restituţii în jumnătatea de secol trecută este nu numai de dorit, este 
absolut necesară, dacă dorim ca istoriografia românească să ţină pasul sau măcar să 
recupereze marile rămâneri în urmă. Pe lângă un revizionism istoriografic, care ar 
fi trebuit să se manifeste imediat după căderea comunismului, şi care ar fi trebuit 
să arunce peste bord balastul care a obturat corecta înţelegere a istoriei naţionale 
sau a unora dintre momentele cheie din această istorie, (proces care trebuia 
făcut nu pentru a fi neapărat în pas cu moda, ci pentru a asana un teritoriu, care 
alimentează în continuare imaginarul social contemporan cu falsuri sau adevăruri 
îndoielnice), se cuvine realizată o conectare directă la marile curente şi tradiţii 
istoriografice ale continentului nostru. 

Ca atare, problematica antropologiei istorice este, poate fi, una dintre modalităţile 
prin care istoriografia românească se poate insera în marile curente ale istoriografiei 
europene şi mondiale, adaptându-se în acelaşi timp la o paradigmă actuală de 
cunoaştere. 

Tocmai de aceea, încercarea noastră nu se doreşte altceva decât o pledoarie pentru 
o istorie antropologică, pentru un aggiornamento al problematicilor şi metodelor 
de cercetare, pentru o lărgire a câmpurilor şi metodelor de investigaţie, pentru o 
istorie care să răspundă mai bine la exigenţele epistemologice ale timpului nostru.


