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Alain Corbin este astăzi unul dintre 
istoricii cei mai originali şi mai talentaţi ai 
generaţiei sale. Cercetările sale l-au condus 
spre studierea unor teme şi probleme 
care până la el n-au făcut deloc obiectul 
investigaţiilor istorice: mizeria sexuală 
şi prostituţia în secolul XIX, mirosul şi 
imaginarul social în secolele XVIII-XIX, 
dorinţa de ţărm, peisajul sonor şi cultura 
sensibilă la ţară în secolul XIX, dezlănţuirea 
violenţei la Hautefaye în 1870, sau lumea 
regăsită a lui Louis-François Pinagot, 
biografia unui sabotier normand din secolul 
XIX, ales la întâmplare din masa mare a 
arhivelor departamentale.

Toate aceste cărţi ale lui au cunoscut un 
succes imens şi l-au plasat pe Alain Corbin 
în fruntea unei tendinţe istoriografice care 
trece peste prejudecăţile trecutului sau 
chiar ale prezentului şi face loc unei istorii 
a imaginarului, a sensibilităţii, care permite 

restituirea societăţilor trecute în dimensiunile lor profunde.

Profesor la Université Paris I, Panthéon-Sorbonne şi membru al Institutului 
Universitar al Franţei, Alain Corbin are un parcurs atipic şi o carieră universitară 
care l-a purtat prin cele mai diverse medii intelectuale şi universitare, în deceniile 
de la mijlocul secolului XX.

Alain Corbin 
istoric al sensibilului
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Fiul unui medic de ţară originar dintr-o burghezie mijlocie din Antile şi a 
unei mame de sorginte normandă, a copilărit în bocajul normand, a urmat studii 
secundare la un liceu catolic, apoi a început studii universitare la Sorbona şi 
Institutul Catolic din Paris, cu profesori precum Victor-Lucien Tapié la istorie şi 
Vladimir Jankelevich şi Jean Wahl la filosofie. Soldate cu un semi-eşec, Corbin 
se regăseşte student la Caen, în Normandia unde finalizează studiile universitare 
după care devine profesor de istorie la liceul Gay-Lussac din Limoges. Traversează 
ca mulţi alţi tineri din generaţia sa experienţa războiului din Algeria, după care 
revine la Limoges, unde va începe o carieră universitară deloc previzibilă.

Ar fi preferat istoria veche, dar nu agrea latina în mod deosebit, istoria secolului 
XX nu era considerată în acel moment ca istorie propriu zisă, aşa că s-a instalat în 
secolulul XIX, o perioadă de care s-a simţit puternic ataşat. Cum la ora respectivă 
în Franţa era moda marilor teze regionale, după exemplul strălucit al geografilor 
din epoca interbelică, Corbin a ales o teză de istorie cantitativă despre Limousin 
în secolul XIX, sub conducerea lui Bertrand Gilles, profesor la Clermond-Ferrand, 
dar şi sub patronajul lui Ernest Labrousse, părintele istoriei economice şi sociale 
cantitative. 

Pornind de la o investigaţie se istorie serială, preţuri, venituri etc., dar făcând 
o muncă de teren, investigaţia a alunecat uşor spre o istorie antropologică, care 
avea în vedere alfabetizarea, migraţia sezonieră, structurile familiei etc. În cea de-a 
doua secţiune istoricul a căutat să identifice modul cum s-a făcut politizarea unei 
provincii, ce trecea şi era arhaică, genealogia legendei roşii a identităţii limousine 
regionale. Istoricul a încercat să explice în ce consta puterea şi influenţa forţelor de 
stânga în această regiune tradiţională, arhaică chiar: migraţie temporară, industria 
porţelanului, o mică burghezie de funcţionari, o masă de ţărani deschisă spre 
democraţie etc. Teza a fost susţinută sub titlul Limousins migrants, Limousins 
sedentaires, dar va fi imprimată sub cel de Archaisme et modernité en Limousin 
au XIXe sičcle, şi după finalizare depăşea mult proiectul iniţial al unei teze de 
istorie cantitativă, de model labroussian, constituindu-se mai degrabă ca un fel 
de istorie culturală.

Pe urma limousinilor ajunşi sezonier la Paris, ca 
pietrari pe şantierele de construcţii ale marii capitale în 
epoca lui Napoleon III şi a baronului Haussman, istoricul 
se apropie de o temă care nu mai constituise subiect de 
istorie: prostituţia pariziană. Cartea care apare în urma 
unor laborioase investigaţii în arhive departamentale, Les 
Filles de noce. Misčre sexuelle et prostitution au XIXe sičcle, 
Aubier, Paris, 1978, va avea un imens succes. Cercetarea 
este realizată prin apelul la o varietate de surse, literatură, 
discursul administrariv, medical, poliţienesc sau judiciar. 
Deşi contraria prin problematică subiectele uzuale abordate 
de istoricii universitari respectabili, cartea a avut un succes 
de presă şi a fost bine receptată. Prin ea, Corbin depăşeşte 
însă istoria socială propriu zisă.
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De la o asemenea problematică dedicată prostituţiei în secolul XIX, istoricul 
glisează pe nesimţite spre o alta, la fel de neaşteptată şi de surprinzătoare în 
Le Miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, unde face o istorie a 
parfumurilor şi rolul mirosurilor în constituirea unui imaginar social în cea de-a 
doua jumătate a secolului XIX.

Cu Le territoire du vide. L’Occident et le desir du rivage, 
Corbin abordează o altă problematică totalmente neaşteptată: 
nevoia de ţărm, modul cum se schimbă percepţia mării, 
perceţia acesui spaţiu imens, secole lungi perceput ca 
un loc plin de monstruozităţi şi de pericole dintre cele 
mai neaşteptate. Corbin o aminteşte mereu că marea pe 
care o percepe imaginarul social modern nu exista ca 
atare în imaginarul societăţilor vechi. Mai întâi s-a impus 
sensibilităţii marea binefăcătoare, iar marea a fost percepută 
ca frumoasă atunci când a devenit obiect al altor judecăţi 
estetice. Această răsturnare de percepţie se întâmplă, după 
Corbin între 1750 şi 1840, când de altfel, nu numai marea, 
ci şi munţii, pădurile, deşerturile au beneficiat de o astfel 
de atitudine spectatorială, au fost analizate după alte coduri estetice, iar aceste 
spaţii nelimitate au început să devină fascinante. Pentru a recontitui această 
răsturnare de sensibilitate, istoricul a folosit cele mai diverse surse, literatura, 
poezia, pictura de gen, acuarelele. Este o carte impresionantă care abordează o 
gamă variată de noi problematici. Noile emoţii, noile reverii, noile reprezentări 
ale spaţiului, noua economie a dorinţei care se impune în funcţie de anotimpuri, 
vârste, orele şi nebunia fluxului şi refluxului. Cartea este cu adevărat rezultatul 
unei antreprize interdisciplinare care priveşte o gamă importantă de ştiinţe sociale, 
de la sociologie la antropologie, etnologie sau literatură. 

Continuând să surprindă prin problematicile investigate Corbin schimbă radical 
registrul cu Le Village de Cannibales, apărută în 1991. În fapt este vorba de un 
eveniment care poate fi considerat ca ţinând de cotidianul lumii rurale, uciderea 
unui tânăr aristocrat, la Hautefaye, sat din Dordogne, la 16 august 1870, de către 
o mulţime între trei sute şi opt sute de persoane. Istoricul a fost atras de maniera 
violentă în care tânărul nobil a fost chinuit două ore şi apoi ars de viu, în plină 
epocă modernă. În urma analizei a ceea ce părea a fi un fapt divers, o crimă banală, 
s-a dovedit a fi vorba de o crimă politică, care, departe de a fi un act iraţional, a 
fost o dramă coerentă. Spre a limpezi toate aceste aspecte istoricul încearcă un 
dublu demers: pe de o parte, analizează mecanismele psihologice care au făcut-o 
posibilă, iar de cealaltă, reconstitue istoria raporturilor care s-au făcut şi desfăcut 
între ţărani, nobili, cler, burghezie, după revoluţia franceză. Pentru a face inteligibile 
aceste raporturi complicate, istoricul apelează la anchete asupra imaginarului social 
şi a reprezentărilor colective. 
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Istoricul face o adevărată arheologie asupra structurilor 
imaginare la nivelul sensibilităţii ţărăneşti, constatând că 
anumite structuri vin de foarte departe. Astfel nobilimea 
perigurdină este asociată la nivelul imaginarului lumii 
rurale cu «prusacii» din 1815 şi taxată de «trădătoare». 
Autorul face apoi o constatare de-a dreptul surprinzătoare, 
dar care se încadrează în logica imaginarului. Comparând 
amintirile ţăranilor din Orne, unde ocupaţia prusacă a fost 
trăită la propriu de două ori (1815 şi 1870) cu a celor din 
Hautefaye, care n-au cunoscut nici o ocupaţie prusacă, 
constată că în cazul celor din urmă, imaginarul este invadat 
de tot felul de fantasme, mai ales, de ideea că prusacii au 
venit să ardă fermele şi să spolieze pe ţărani, dar nu şi pe 

nobili, care aveau contacte, presupuse foarte strânse, cu armata de ocupaţie (op.
cit., p. 85). Fenomenul este unul interesant deoarece în departamentele în care 
invazia prusacă a fost trăită la propriu se răspândesc poveşti şi amintiri despre 
fapte reale, petrecute, pe când acolo unde nu a fost o ocupaţie efectivă, amintirea 
lor este plină de fantasme imaginare. În 1870 apoi, republicanii reorchestează, 
insinuează prin intermediul zvonurilor, a şoşotelilor, ideea unei frici de vechiul 
regim. Ori, din moment ce aceste amintiri ale vechiului regin nu mai sunt trăite 
ci transmise, pe canalele deformante ale zvonurilor şi povestirilor, ele devin 
mai puternice. Are loc astfel, peste timp, un transfer de ură de clasă, din epoca 
caietelor cu doleanţe în anii 1870. Din acest punct de vedere, Corbin, după Marc 
Bloch, revalorizează analiza zvonurilor, a rumorilor, ca element care participă la 
formarea reprezentărilor, a mentalităţilor. Corbin constată că istoricii, căutând în 
faptele istorice şi în relaţiile dintre ele o logică aristoteliciană au neglijat analiza 
zvonurilor, pe când antropologii le-au analizat din plin. Constatăm că zvonurile 
colportează adevăruri şi erori în proporţii diferite. Astfel, faptul că Napoleon III a 
lăsat în Roma trupe spre a asigura curia papală, se traduce la nivelul imaginarului 
ţărănesc în zvonul că împărăteasa Eugenia este «metresa papei Pius IX» etc., etc.

În ce priveşte crima propriu zisă, autorul constată o multitudine de circumstanţe 
care se întreţes în jurul ei. Inainte de toate, localitatea este situată la limita dintre 
departamente, unde autoritatea statului este difuză şi rarefiată, unde lipsesc 
autorităţile şi jandarmii. Locul este deci favorabil descleştărilor violente. Se adaugă 
faptul că era zi de târg, că atmosfera de august încinse spiritele, că marea majoritate 
a participanţilor băuseră aldămaşurile spre a întări tranzacţiile făcute. Situaţia 
predispunea la pierderea raţiunii şi la dezlănţuirea violenţelor. Ceea ce-i apare 
istoricului curios în comportamentul mulţimii participante este că aceasta nu a 
urmărit de o manieră continuă chinul şi uciderea victimei. Actorii se schimbau 
între ei, dădeau lovituri, se duceau la cârciumă, beau un pahar, reveneau, astfel că 
se pierdea responsabilitatea individuală, aceasta dizolvându-se într-o totală lipsă 
de responsabilitate colectivă. Pornind de la un exemplu banal, istoricul ne oferă o 
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reţetă exemplară pentru investigarea debordărilor violente 
şi pentru irumperea iraţionalului în istorie.

Următoarea carte surpriză este cea consacrată clopotelor 
şi peisajului sonor în secolul XIX (Les cloches de la terre, 
Paris, Aubier, 1994). Inspiraţia îi vine dintr-o afacere reală, 
trăită în copilărie. Exploatând în premieră în jur de zece 
mii de afaceri şi procese privind clopotele, în secolul XIX, 
Corbin descoperă că dacă secolul XIX nu a fost cel mai 
mare secol al clopotelor, a fost cel al laicizării. Ori, clopotul 
contrazice laicizarea spaţiului, a timpului, a esteticii şi 
riturile vieţii cotidiene. Corbin descoperă că aceste surse 
insolite se află în centrul unei ordini simbolice. Cine nu 
realizează încărcătura simbolică a clopotniţei de ţară, care 
readuce în memoria colectivă lumea de la ţară cu farmecul 
şi calmul ei plin de nostalgie evocată de o întreagă literatură. Clopotul prezidează 
ritmul lumii rurale, o orientează în timp, el defineşte o identitate şi cristalizează 
ataşamentul faţă de un loc. Clopotele constitue prin sunetul lor un limbaj, un sistem 
de comunicare şi însoţesc modurile în care se realizează relaţiile între oameni, 
între cei vii şi cei morţi. Ele traduc tristeţea, ameninţarea focului sau a războiului, 
frica de epidemii, nu există nici o emoţie colectivă puternică care să nu implice 
recursul la clopote. La fel cum, cine controla folosirea clopotelor, deţinea cheile 
puterii locale, controlul lor reprezentând una din mizele majore în lupta pentru 
putere din comunităţile rurale. Ancheta începe cu încercarea de desacralizare 
a clopotelor iniţiată de revoluţie şi continuă cu tentativele de disciplinarizare a 
senzorialului pe tot parcursul secolului XIX. 

Cu volumul elaborat de un colectiv important de istorici, L’avénement des loisirs, 
1850-1960, apărut la Aubier şi la Laterza, sub conducerea sa este depăşit un alt 
prag. Corbin şi colaboratorii lui ne introduc în universul fascinant al civilizaţiei 
loisirului. Arheologia dorinţei de a călători, nevoia de aventură şi de senzaţii 
tari sau dimpotrivă, de odihnă şi recreere în universuri paradisiace, apariţia 
divertismentului, a sow bussines-ului etc., dar şi apariţia repaosului duminical, 
al concediului plătit etc., fac obiectul acestei cărţi. Este o anchetă asupra modului 
în care s-au constituit manierele moderne de a fasona timpul şi de a se raporta la 
timp. Corbin şi colaboratorii săi se inspiră din operele sociologilor, dar istoricitatea 
reprezentărilor, modul de folosire a timpului, modul de coexistenţă a timpului 
cosmic, liturgic, ceremonial, liniar constitue adevărata miză a acestei anchete. 

În Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un inconnu 
(1798-1876), Corbin reface o existenţă ordinară, şi reţeaua sa de realităţi posibile, 
pe parcursul unui secol XIX, din epoca Consulatului până la începuturile celei 
de-a treia Republici. Este o istorie experimentală, în care istoricul îşi propune în 
mod intenţionat să restitue viaţa unui necunoscut, ales prin hazard din arhivele 
departamentale. Condiţia obligatorie impusă iniţial de autor, era ca subiectul ales 
la întâmplare să nu fi lăsat nici o urmă intenţională a trecerii lui prin lume; să 



72

nu fi scris memorii, să nu fi lăsat însemnări, să nu fi avut 
procese etc. 

Istoricul îşi propune în mod intenţionat să inverseze 
procedura istoriei sociale, anume să nu aleagă un individ cu 
un destin excepţional, (ca Menochio lui Carlo Ginsburg sau 
Martin Guerre a lui Natalie Zenon Davis, care au vrut să lase 
sau au lăsat prin forţa împrejurărilor, urme ale trecerii lor 
prin lume). Ca atare, istoricul a luat ca obiect de studiu un 
individ despre care existau doar documente ordinare, care 
evidenţiau neutral şi indirect despre trecerea sa prin lume. 
Apoi, istoricul s-a bazat pe date certe, verificabile, care să-i 
permită să refacă ambianţa în care s-a mişcat, să recreeze 
posibilul şi probabilul. El schiţează astfel istoria virtuală a 

peisajului, a anturajului şi ambianţa în care a trăit, emoţiile ipotetice care l-au animat 
sau secvenţele unui posibil dialog cu lumea prin care a trecut.

Personajul ales la întâmplare, este Jean-François Pinagot, un pădurean, fabricant 
de saboţi, fiul unui constructor de şarete, instalat la liziera păsurii domaniale din 
Bellčme. Acesta şi-a petrecut existenţa în localitatea Origny-le- Butin, în provincia 
Orne. Existenţa lui este paralelă cu cea a marilor romantici francezi, Lamartine, Hugo, 
de Vigny, Michelet, Berlioz, dar pe care el i-a ignorat. Existenţa lui este contemporană 
cu o serie de fenomene care au marcat evoluţia Franţei secolului XIX, şi a participat 
la experienţe neaşteptate: exercitarea dreptului de vot, spectacolul războiului modern, 
prăbuşirea industriilor tradiţionale. Istoricul a încercat să reconstitue care era utilajul 
mental cu care a perceput aceste fenomene, accelerarea ritmurilor, impunerea noilor 
mijloace de comunicare şi transport, progresele alfabetizării. Care au fost preocupările 
lui cu privire la reputaţie şi onorabilitate, care erau relaţiile cu cei din jur, care erau 
sentimentele care-l animau. Toate acestea au format deja problemele unui caiet de 
sarcini pentru istoric la care a trebuit să găsească răspunsuri, unele directe, altele 
conjuncturale, reuşind să descifreze şi să recompună trama unei existenţe banale, 
ordinare, a unuia dintre zecile, sutele de mii de oameni care fac istoria, dar care o 
ignoră în cea mai mare parte. S-o recunoaştem, o experienţă istoriografică care ridică 
la foarte mare înălţime ştacheta exigenţelor în meseria de istoric. 

Avem de-a face aşadar cu un parcurs istoriografic de excepţie, dar aici cuvântul 
are adevărata şi reala sa semnificaţie, deoarece fiecare din anchetele, din cărţile 
realizate de Alain Corbin ne dezvăluie o faţetă totalmente nouă, neaşteptată şi 
surprinzătoare asupra unui alt fel de secol XIX, asupra unui secol XIX, totalmente 
ignorat, care fără lucrările lui n-ar fi fost complet, şi în acelaşi timp, care modifică 
radical maniera de a face, de a scrie istoria. Este o direcţie istoriografică care 
respinge prejudecăţile şi presupoziţiile încetăţenite ale istoriografiei, şi care restituie 
imaginarului şi sensibilităţii rolul pe care acestea l-au avut în societăţile trecute.

Toader Nicoară 
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Alain Corbin
mentalităţi, sensibilităţi, imaginar...

(interviu)

 Noţiunea de avangardă a şcolii “Annalelor” – istoria mentalităţilor, istoria 
culturală, cea pe care Lucien Febvre a botezat-o istoria sensibilităţilor – pare astăzi 
diluată, obiectul ei fiind dificil de definit. Dimpotrivă, acest tip de abordare, care 
privilegiază sistemele de apreciere sau de reprezentare, nu ar putea îmbogăţii, 
chiar corija o istorie a conflictelor lăsată puţin la o parte astăzi deoarece se 
presupunea că a fost scrisă odată pentru totdeauna? Altfel spus, ideile nu mai 
îmbracă lucruri pe care nu le imaginam atunci?

Dacă vreţi să spuneţi că se operează permanent o alunecare a sistemelor de 
reprezentare şi de apreciere a lumii şi că deodată, modalităţile de construire a 
identităţilor se modifică, configurarea antagonismelor, modele rezolvării conflictelor 
se găsesc dependente de această evoluţie, da, sunt de acord. Natura conflictelor 
este legată de modul de agregare socială; aceasta este în funcţie de modul de 
constituire a identităţilor. Să luăm cazul unui invăţător din Berry: el este mic sau 
mare, căsătorit sau celibatar, homosexual sau heterosexual, el se interesează sau 
nu de pictură, pescuieşte sau detestă apa etc. Nu numai faptul că este învăţător 
contribue la construirea personalităţii sale. A dori să închidem pe indivizi în 
categorii prestabilite este reducţionist: ori, cam aceasta făceau în secolul XIX 
statisticienii la ordinul guvernanţilor. Când împrumutăm o optică comprehensivă 
şi dinamică, devine evident că subiectul posedă propria sa istorie afectivă, propriile 
sale sisteme de reprezentări şi de aprecieri ale lumii, că are o slujbă, că trăieşte la 
modul său personal relaţiile sociale, că este mai mult sau mai puţin interesat de 
cutare sau cutare ideologie. Pe scurt, istoria se complică; toate acestea trebuie avute 
în vedere pentru istoria reprezentărilor sociale; toate acestea ne îndepărtează de o 
istorie socială altădată prea simplă, schematică, adesea prestabilită şi teleologică 
de asemenea.

Se poate vorbi de o reînnoire a istoriei sensibilităţii?

S-a instaurat o distorsiune netă între frilozitatea istoriei universitare şi cererea, 
puternică a corpului social. Când răsfoiţi revistele, veţi fi frapaţi de locul care-l 
ocupă sentimentele, emoţiile şi pasiunile. Chiar şi în presa sportivă, punerea în 
scenă a emoţiilor a devenit preponderentă. Acelaşi tip de accente este reperabil 
în câmpul ştiinţelor umane: psihologie, psihologie socială, psihanaliză etc. Ori, 
în cadrul istoriei universitare, cel puţin în cazul istoriei contemporane, se poate 
percepe o netă rezistenţă faţă de istoria sensibilităţii. Dar cred că este vorba 
mai degrabă de o luptă de ariergardă. Vreau să iau un exemplu pe care-l cunosc 
bine: în cadrul echipei care se numea înainte Centre de recherche en histoire 
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du syndicalisme et du mouvements sociaux, gama subiectelor de teze, enunţul 
seminariilor profesorilor s-au modificat profund în zece ani, sub influenţa noilor 
problematici instaurate de istoria reprezentărilor. Începând din momentul în care 
această istorie îşi ocupă locul, este evident că cea a sensibilităţii nu este departe, 
cu toate că îşi are propria sa autonomie.

Istoria reprezentărilor este probabil mai asiguratoare decât istoria sensibilităţii 
în măsura în care, primei îi putem asocia adjectivul “social”?

Vă referiţi la achiziţiile psihologiei sociale şi la succesul noţiunii de imaginar 
social. Putem la fel să vorbim de reprezentări mentale. Dar ar fi de dorit să 
evităm nominalismul: întreaga dezbatere cu privirela istoria culturală, la istoria 
reprezentărilor, la istoria sensibilităţii riscă să devină goală de sens şi obositoare. 
termenul cel mai înglobant şi deci cel mai puţin precis ar fi cel de istorie culturală. 
Să reţinem că pentru Pascal Ory, care este unul dintre cei mai buni specialişti, 
este vorba de o istorie a reprezentărilor mentale într-o perspectivă de istorie 
socială; ceea ce trimite la noţiunea de reprezentări colective sau sociale, propusă 
de psihologia socială.

Se pare că nu sunteţi deloc sensibil la modul în care sunteţi încadrat într-o 
categorie sau alta?

Desigur, deoarece cred destul de puţin în utilitatea categoriilor decât în cea a 
unor analize transversale. Ce înseamnă spre exemplu, noţiunea de “antropologie 
istorică”? Istoricul nu-şi dă oare o patină care face din el un antropolog? Ceea ce 
ţine puţin de impostură. Istoria reprezentărilor, istoria sistemelor de apreciere, 
cea a sensibilităţilor… au cel puţin meritul de a indica în mod clar obiectul lor 
cititorului. 

Scuzaţi-mă că insist, dar dacă vi s-ar spune “istoric al sensibilului” aceasta v-ar 
conveni?

Îmi place această expresie. Mi se pare că M. Teysedre, profesor de estetică la 
Universitatea Paris I l-a utilizat primul, acum vreo 20 de ani popularizând noţiunea 
de “cultură sensibilă”. Această înseamnă că membri unui grup determinat, spre 
exemplu o comunitate ţărănească posedă un mod al lor de a aprecia sensibilul, adică 
de a privi, a asculta, şi de a simţi, a bea, a mânca, a face dragoste, de a manifesta 
o anumită gamă de emoţii. “Cultura sensibilă” este efectiv o expresie evocatoare; 
ea ne trimite totuşi la problema pusă de gradul de independenţă al indivizilor faţă 
de grupul căruia îi aparţin.

În timpurile de glorie ale Annalelor, s-a vorbit mult de influenţa de dorit a 
antropologiei asupra istoriei. De ce disciplină ar fi de dorit să fie fecundată 
istoria astăzi?

De către toate. Sau de către nici una. Aici este problema care s-a pus în cadrul 
echipei Annalelor cu ocazia faimoasei “turnante critice”. Ce aşteptăm cu adevărat 
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de la celelalte ştiinţe umane? Lucien Febvre gândea că istoricul trebuie să procedeze 
ca o pasăre de pradă, adică trebuie să le survoleze teritoriul, ca o pasăre de pradă, 
punându-şi mereu întrebarea: la ce-mi poate servi? Acest fapt ar însemna reducerea 
demersului la o simplă intrumentalizare; ceea ce n-ar face decât să întărească 
strigătele specialiştilor din ştiinţele umane; în ochii lor această pradă nu are nici 
o legitimitate epistemologică. Este convenabil să întrăm în joc şi să nu reducem 
celelalte discipline la statutul de instrument. Pentru a relua propriile d-voastră 
cuvinte, mi se pare că istoricii au fost timp îndelungat inspiraţi de antropologia 
structurală, dar jocul influenţelor a devenit mai diluat.

Astăzi marea concurentă a istoriei pare să fie sociologia. Care din cele două 
discipline vânează pe teritoriul celeilalte?

De la începutul secolului XX, vii dezbateri au privit raporturile între istorie şi 
sociologie. Ceea ce pune o problemă istoricilor – şi Pierre Bourdieu căruia i-am pus 
întrebarea în cadrul unei dezbateri care s-a desfăşurat la Société d’histoire moderne a 
fost de acord – este chestionarea sociologică retrospectivă. Aceasta poate fi justificată 
cu condiţia de a fi precedată de o activitate îndelungată care permite să evităm 
anacronismele psihologice. A pune, cum o fac adesea sociologii, o serie de întrebări 
unei societăţi din trecut nu merge de la sine. Trebuie ca această chestionare să aibă 
un sens. Ea implică în consecinţă, o cunoaştere prealabilă a acestei societăţi trebuie 
să îi fi înţeles cultura, să fii capabil să-i înţelegi logica, sistemele de apreciere şi de 
reprezentare, şi să nu o interoghezi după o grilă prestabilită. A nu respecta aceste 
precauţii indispensabile conduce la un rezultat artificial: sociologia retrospectivă 
nu mai este decât un exerciţiu de şcoală. Or, tentaţia este mare, pentru sociologii 
adepţi ai acestui demers, de a pune abrupt întrebări unei societăţi date, fără a o 
cunoaşte bine, şi de a munci asupra unui lot de arhive despre care cred că este 
suficient să răspundă la întrebările lor.

Lucien Febvre evoca “utilajul mental”; el sublinia că acesta se poate modifica 
“în fiecare epocă a unei civilizaţii”…

Această expresie de “utilaj mental” a fost foarte criticată… 

Nu credeţi că în aceste două decenii, utilajul mental a evoluat considerabil?

Da. Mai ales dacă vă gândiţi la faptul răsturnărilor sistemelor de informare şi 
comunicare şi a accelerării prezente în toate sectoarele societăţii. Acest faimos “utilaj 
mental” – criticat mai ales de Jacques Revel, şi pe bună dreptate – mărturiseşte despre 
o reificare excesivă: el transformă creierul individului într-un fel de antrepozit; 
el reduce dinamica funcţionării gândirii la un simplu proces de recurs. Astăzi, 
expresia de “utilaj mental” are iz interbelic. Pentru aceiaşi raţiune, atunci când este 
vorba de o disciplină istorică, detest expresia de “şantier”: ea este adesea utilizată, 
mai ales de directorii organismelor de cercetare cărora le place să declare că vor 
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deschide “noi şantiere”. Această metaforă evocă prezenţa unui grup de muncitori 
şi ingineri; ea reifică ceea ce relevă de ordinul funcţionării celebrale. Rămâne că 
Lucien Febvre avea dreptate să sublinieze faptul după care conceptele pe care le 
utilizăm, problemele pe care le punem trecutului evoluează în funcţie de prezent; 
el are de asemenea meritul de a proslăvi studiul procesului de ucenicie, recursul 
la lingvistică, la filologie.

Lingvisticii sau filologiei, nu trebuie oare să-i adăugăm de asemenea recenta 
mediologie?

Aici nu pot să vă răspund din lipsa competenţei.

Riscul acestei istorii a sensibilului nu este oare de a solicita puţin artificial toate 
registrele psihologicului, de a declina gama sentimentelor sau a afectelor şi de 
a pretinde, că se face istorie?

Riscul există, este adevărat. După punerea în chestiune a schemelor labroussiene, 
istoria secolului XIX a explodat; a trebuit să-şi găsească obiectele care, astăzi sunt 
efectiv răsfirate: un eveniment, un individ, o practică socială, un “dispozitiv afectiv”, 
pentru a relua o formulă din vocabularul foucaldian. A face istoria fiecăruia din aceste 
obiecte comportă evident riscuri de artificiu, în măsura în care tindem să izolăm ceea 
ce este înrădăcinat în social şi în teritorial. In cazul biografiei, pe care o cunoaşteţi 
bine, ce semnificaţie poate îmbrăca studiul unui individ rupt din mediul său? Dar 
totuşi dacă analizăm cu atenţie un obiect limitat timp îndelungat, dacă-l examinăm cu 
răbdare, el poate foarte bine să reflecte adesea tot felul de aderenţe. El devine atunci 
o breşă, o cale de acces spre ceva vast.

Lucien Febvre a reflectat vreme îndelungată asupra monografiei. Influenţat 
de geograful Vidal de la Blache, el credea că aceasta avea acelaşi merit ca o falie 
geologică: aceasta pare îngustă deoarece nu desenează decât o linie pe sol, dar 
oferă date despre structura profunzimilor. Aceasta reprezintă una dintre cele mai 
interesante intuiţii ale lui Lucien Febvre, de altfel, foarte rar menţionată. Această 
idee a căii de acces îmi place; este posibil ca microstoria italiană să se fi inspirat 
de aici. Am fost mereu frapat de faptul că un obiect mic poate, din aproape în 
aproape să conducă la ceva mai mare decât el. Pentru a lua o altă imagine, atunci 
când trageţi marginea unei feţe de masă, antrenaţi tot ce se află pe masă. Clopotele 
sau afacerea din Hautefaye, ca obiecte, ar putea părea, la început derizorii, dar 
ele s-au arătat a fi pline de învăţăminte. Annick Tillier a susţinut recent o teză 
asupra infanticidului în Bretania.1 Am fi putut crede că este vorba despre un 
subiect nesemnificativ. Ori, el a servit de cale de acces spre modul de funcţionare 
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a societăţii rurale în această regiune. Acest plonjeu permis de studiul unui obiect 
limitat este la fel de fructuos, fără îndoială ca o vastă istorie a ţărănimii bretone.

Într-o carte recentă, Sur la crise de l’Histoire2,  Gérard Noiriel evocă paradigmele 
şi “revoluţiile” istoriografice care s-au succedat în ultimele decenii, într-un ritm 
susţinut: turnante anunţate despre care spune că nu durează nici cât timpul 
unui colocviu. Există, dacă nu o turnantă, cel puţin o orientare recentă care să 
vă fi inspirat sau interesat, în ciuda tuturor?

Reflexia lui Gérard Noiriel este, într-un anume mod, o înţepătură contra 
Annalelor. Dar pentru a răspunde la întrebare: am perceput istoria imaginarului 
ca pe o maree ireversibilă în raport cu ascensiunea virtualului. Stângăciile mele 
în mânuirea instrumentelor, care face din mine un dinozaur, mi-a permis în mod 
paradoxal să iau o anumită distanţă. Aceasta m-a condus, între altele, să mă 
interesez de benzile desenate: cu ele plonjăm într-un imaginar uneori captivant.

Evocaţi benzile desenate ca un partizan al liniei clare?

Nu sunt un specialist în Tintin, nici în benzile desenate cu caracter istoric, şi 
nici nu cunosc pe comicii americani decât dintr-o răsfoire rapidă. Nu sunt interesat 
nici în benzile desenate franco-belgo-italiene pentru adulţi ce apăreau prin anii 
1975. Citindu-le aveam impresia că participam la o anumită viziune asupra lumii. 
Modul în care benzile desenate au reprezentat străzile, ploaia pe pavaj, circulaţia 
automobilelor peisajele urbane şi spaţiile pe care Marc Augé le-a numit non-locuri 
– şi nu sunt decât câteva exemple – a exercitat o influenţă considerabilă asupăra 
artelor plastice şi asupra cinematografului contemporan. Interacţiunea între aceste 
trei domenii ale esteticii este atât de evidentă că a refuza să iei în considerare 
pe unul înseamnă a-ţi refuza lectura celorlalte două. Tinerii, cărora le sunt mai 
accesibile au acces direct la noţiuni la care istoricii cei mai ruginiţi au dificultăţi 
să le asimileze. 

Am aerul că vorbesc de evidenţe, dar trebuie să ne amintim că acum zece ani 
nu se prea vorbea despre astfel de lucruri, mai ales în cercurile universitare. Am 
scris în Le Miasme et la Jonquille al cărei titlu este L’odorat et l’imaginaire social, 
între 1980 şi 1982, acum vreo douăzeci de ani. Ori la istoricii lumii moderne, 
această noţiune de imaginar social era prea puţin răspândită. Dar se simte astăzi 
o evoluţie foarte netă: gândiţi-vă la cărţile lui Arlette Farge, Jacques Revel, Daniel 
Arasse, Dominique Kalifa, Antoine de Baecque, Anne Vincent-Buffault şi a multor 
altora… Această ascensiune a imaginarului, obligă să lăsăm la o parte multe obiecte 
de cercetare devenite demodate. 

2  Gerard Noiriel, Sur la crise de l’histoire, Belin, Paris, 1996.
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Ce reflecţii vă inspiră acest sfârşit de secol?

Fac parte din grupul de reflexie pentru pregătirea anului 2000: sfârşitul secolului 
ar trebui să ne inspire, deoarece secolul XX nu este decât cea de-a doua perioadă 
care s-a gândit pe sine în durata seculară. Ori, sunt frapat de faptul că, în literatura 
franceză nu se resimte cu aceiaşi intensitate noţiunea de “fin du sičcle”, ca la 
sfârşitul secolului XIX. Fascinaţia exercitată de ideia intrării într-un nou mileniu 
este mai puternică; ne înteresează mai puţin ceea ce se sfârşeşte decât ceea ce 
începe. Interesează anul 2000 mai mult decât sfârşitul secolului XX. 

Când Fukuyama, în 1990, a vorbit de “sfârşitul istoriei” ce sentimente a-ţi avut? 

N-am înţeles prea bine ce voia să spună. Este fără îndoială interesant să te referi 
la Hegel, dar de ce nu va mai fi istorie? Nu doresc să abuzez de o formulă la modă, 
dar cred că aceast “sfârşit al istoriei”, a fost în mod esenţial mediatic.

Există un tip de istorie care să fie detronată?

Numeroase modalităţi de a face istoria, asumate profund, sunt greu de 
dezrădăcinat; istoria culturală este făcută din redescoperiri şi această disciplină, 
nu scapă procesului. Istoriile demodate sunt cele care, din lipsă de curiozităţi 
reînnoite, zumzăie, torc. Dar rezultatele le cunoaştem dinainte. Ceea ce este 
regretabil, este că adesea le folosim pentru a permite supravieţuirea unor cohorte 
costisitoare de cercetători.

Este paradoxal ca unui istoric să-i lipsească curiozitate?

Stiţi foarte bine ce vreau să spun; fără a uita manualele care reiau manualele 
precedente, aceste teze care nu fac decât să verifice ceea ce ştim deja, aceste cărţi 
care mustesc de atât de vechi noţiuni care ne evocă lecturile din tinereţe.

Paul Veyne a explicat cum istoricul ajunge să se familiarizeze cu epoca sa 
predilectă. Cum cu arhivele şi experienţa sa, el ajunge să fondeze propria sa 
filosofie a istoriei. D-voastră aveţi una?

Mai mult sau mai puţin implicit, munca istoricului se înscrie în cadrul unei 
gândiri filosofice; dar, de aici până la a fonda o filosofie a istoriei, este cu totul 
altceva. În ceea ce mă priveşte, sunt cu totul incapabil să o explic. Vă rog, nu mă 
antrenaţi pe acest teren.

Revistele savante sunt destul de necunoscute pentru marele public. Ce utilitate 
au ele?

În istoria intelectuală a Occidentului contemporan, de la mijlocul secolului 
XIX, revistele au exercitat un rol fundamental de laboratoare: aici, cel mai adesea, 
sub forma concentrată de articole, se naşte inovaţia. Cu toate că eu prefer cărţile, 
cred că un cercetător care nu ar citi decât reviste de ştiinţe umane ar putea face 



80

o muncă excelentă. În domeniul ştiinţific, o ştiţi, revistele contează. Acestea au, 
cred, un frumos viitor, mai ales sub forma electronică decât imprimată. Dar viitorul 
o va spune. 

Care este rolul societăţilor locale? Putem fi istorici în afara universităţii?

Poţi fi istoric chiar fără a fi la universitate dacă te interesezi de aceleaşi probleme 
şi ai aceiaşi cultură. Este adevărat, cu excepţia lui Philippe Aričs, există puţine 
exemple de istorici importanţi care să nu se fi integrat universităţii. 

Dar erudiţii locali care publică în mod regulat în buletinele societăţilor de 
arheologie sau de istorie?

Am fost vreme de zece ani membrul Comitetului de cercetări istorice şi 
ştiinţifice (CTHS), la secţiunea de istorie sub direcţia lui Jean Jacquart. Am citit 
multe articole apărute în buletinele societăţilor savante din Limousin sau din 
Normandia. Mulţi dintre aceşti cercetători lucrează bine, este vorba adesea de 
universitari sau de foşti profesori; ceea ce ne trimite la problema precedentă. Se 
cuvine subliniat de asemenea rolul benefic al arhiviştilor în sânul acestor societăţi 
savante. Dimpotrivă, anumiţi autori de articole par să nu fi înţeles nimic despre 
tipul de întrebări care sunt ale istoricului astăzi. Este dificil de răspuns categoric 
la întrebarea d-voastră. Între altele, aceste reviste nu au toate aceiaşi vechime, 
aceiaşi notorietate, aceiaşi valoare. 

Istoricii americani se interesează îndeaproape de istoria Franţei. Ce au adus ei 
în mod esenţial în domeniu?

Ei au asupra Franţei o privire din exterior, precum antropologii care se deplasau 
altădată în Noua Guinee. O privire care adesea îi face să surâdă pe cei care le citesc 
studiile, deoarece nu se recunosc deloc, dar care permite să accedem la lucruri 
altfel invizibile din interior. În domeniul istoriei contemporane, americanii au 
contribuit foarte mult. Mai întâi o lectură de tip antropologic blamată uneori – mă 
gândesc la studiile despre sat realizate de Laurence Wylie sau Patrice Higonnet, la 
cercetările lui Theodor Zeldin, care este englez, sau la cele ale lui Eugen Weber. 
Istoricii americani, în materie de istorie culturală, au oferit obiceiul unui anumit 
curaj în alegerea obiectelor de studiu foarte circumscrise. În domeniul istoriei 
femeilor, spre exemplu, au jucat rolul de pionieri. Cunosc puţin echipa de istorie 
culturală a Franţei de la universitatea Berkley; cercetătorii care lucrează aici au 
ales subiecte care ne păreau nouă, istorici francezi de un curaj fără egal: Vanessa 
Schwartz şi Hazel Hahn s-au ocupat de studiul culturii vizuale în Parisul sfârşitului 
de secol XIX, la Belle Epoque. Acest curaj este însoţit de o critică realizată de 
întreaga echipă. Voi fi mai rezervat cu privire la psihoistorie, adică la utilizarea 
psihanalizei în istorie şi cu privire la cei care vor să teoretizeze cu orice preţ. 
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Dimpotrivă, în ceea ce ţine de lingvistic turn, a turnantei lingvistice, care face 
obiectul unor vii dezbateri, mi se pare că desemnează ceva important. Nu trebuie 
apoi uitat că la intersecţia anilor 70 cu anii 80 a fost fondată la Berkley revista de 
istorie Representations. Intre 1950 şi 1970, istoricii francezi au tratat pe colegii 
lor americani cu oarecare dezinvoltură, dar, apoi influenţa acestora asupra istoriei 
Franţei şi a secolului XIX a fost recunoscută.

Cu privire la istoria Franţei în secolul XIX, există ceva asemănător în Germania 
sau în Anglia?

În Anglia cu siguranţă, nu şi în Germania. Dar Franţa este o ţară mică.

Dar pentru că este o ţară bogată în istorie interesează atât de mulţi cercetători 
anglo-saxoni?

Cu siguranţă, dar şi pentru că ea este o ţară în care gastronomia triumfă, şi 
unde se găseşte vin bun.

Aveţi multe relaţii cu istoricii străini?

Cu numeroşi istorici americani. Am legat de asemenea relaţii amicale cu colegii 
britanici. Cercetările acestora sunt destul de rar traduse în Franţa; a trebuit dusă o 
bătălie pentru publicarea cărţilor importante ale lui Robert Tombs asupra Comunei 
sau ale Suzannei Barrows asupra psihologiei mulţimilor.3 Cărţile cercetătorilor 
anglo-saxoni constituie adesea eseuri originale, puţin voluminoase, uşor de lecturat. 
Specialiştii în istoria Franţei sunt foarte numeroşi în Statele Unite şi din nefericire 
trecem uneori pe lângă multe din cărţile lor. Dar din fericire este uşor să-ţi procuri 
cărţile pe care le doreşti. London Book Rewiew, New York Book Rewiew, Times 
Literary Supplement etc., îţi permit să te ţii la curent cu apariţa cărţilor majore.

Internetul este o unealtă formidabilă, dar nu riscă oare să liniarizeze, să ierarhizeze 
cunoaşterea?

Fiecare o ştie: iată un instrument fascinant; dar prin suprainformaţia pe care 
o propagă, poate avea şi efecte perverse. Cataloagele bibliotecilor, bibliografiile, 
revistele, toate acestea puse la dispoziţia cercetătorului la domiciliu oferă un mare 
confort. Dar a ne imagina că informaţia este suficientă pentru a face descoperiri 
şi a inova este altceva. Inconvenientul este că riscăm să fim striviţi şi să nu putem 
să ne facem cercetarea în funcţie de un obiect pe care l-am determinat cu propria 
noastră imaginaţie. Reflecţia riscă să fie deranjată.
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Mai există, după d-voastră, surse încă neexploatate?

Binenţeles. Din fericire. Mai ales arhivele private. Multe arhive dormitează încă 
în depozite; arhive de instituţii, arhive administrative, arhive familiale, individuale.

Într-o carte recentă4, Pierre Chaunu a formulat părerea că secolul XXI va fi cel 
al poeţilor şi teologilor. Ce ar fi de dorit pentru istorici în secolul care începe?

În secolul XXI, teologii şi poeţii vor fi în mod obligatoriu indispensabili, pentru 
a înţelege civilizaţiile trecute. Când ne gândim, descoperirea de noi obiecte pentru 
istorie ţine de un demers poetic. Lucien Febvre nu spunea oare că prima calitate 
a unui istoric este imaginaţia?

©Alain Corbin, Historien du sensible, Entretiens avec Gilles Heuré, Paris, La 
Decouverte, 2000.

4  Pierre Chaunu, entretiens avec Éric Mension-Rigau, Danse avec lHistoire, De Fallois, Paris, 
1998.


