
7

Pentru o istorie a loisirului
(editorial)

Istoriografia europeană savantă oferă, de câteva decenii, semnele unei vitalităţi, 
a unei depăşiri decente, dar ferme a frontierelor tradiţionale, spre o perspectivă 
mai complexă şi mai nuanţată asupra trecutului. Accentul pus pe forţele profunde, 
durata lungă, pe fenomene şi metamorfoze culturale, politice, religioase etc. a 
triumfat în faţa nostalgiei fragmentărilor în povestiri despre fapte şi evenimente 
izolate (alese, de regulă după criterii ideologice), din care lipsesc mentalul, 
emoţiile, fricile, neliniştile, sentimentele, viziunile despre lume şi societate ale 
protagoniştilor lor. Amploarea pe care a luat-o în ultimele decenii istoria culturală 
permite abordarea unor reflecţii şi cercetări în care culturalul, în sens larg, se 
întrepătrunde cu politicul, socialul, economicul, religiosul etc, pentru a conferi 
o coerenţă mult mai rigurosă raporturilor ce se manifestă în diversele câmpuri 
ale vieţii istorice între generaţiile culturale.1 Dincolo de tentaţia schimbărilor în 
metodologia istoriografică, a căror sursă nu este întotdeauna onestă (e vorba de 
rivalităţi istoriografice, orgolii pseudo-savanteşti, incompatibilităţi lingvistice, 
etc.) s-a resimţit pozitiv nevoia recuperării trecutului cu ochiul mult mai “tehnic” 
al timpurilor contemporane.

Istoriografia noastră a demarat, mai ales în ultimii ani, printr-o deschidere a 
orizontului, dar timiditatea şi chiar reticenţa pentru anumite teme istorice, continuă 
să se manifeste în mediul academic şi universitar. Ca orice domeniu ştiinţific, 
istoriografia nu este lipsită de rezistenţe la noile metodologii, dar mulţi istorici sunt 
receptivi la dimensiunea necesară istoricului contemporan, precum etica rafinată a 
competenţei profesionale, spiritul intelectual, predispus spre reflecţie, dezbatere şi 
angajare în tumultul cultural al timpului actual. Este un fapt cunoscut şi, în general, 
acceptat acela că istoricii sunt înclinaţi să pună trecutului întrebări care interesează în 
mod direct societăţile în care trăiesc. În apele tulburi ale unei lungi tranziţii, însă, nu 
este de neglijat faptul că “patriotismul” unor istorici se manifestă prin carantina 
contra “pojarului” comparatismului şi hermeneuticii istoriografice, sub pretextul 
perpetuării unei istorii în care cititorul se afundă în date mărunte (aşezate într-un 
munte de importanţă) puse din unghi ideologic. O privire atentă developează, 
nu un naţionalism onest, responsabil şi savant, ci o bagatelizare a competenţei 
profesionale, capabilă să atragă numeroşi ucenici dornici de escaladarea lejeră 
a versanţilor meseriei de istoric. Fiecare popor îşi scrie istoria pentru a fi reper 
identitar, iar exigenţele academice şi universitare trebuie să o ridice la un înalt 
nivel de autenticitate şi profunzime! În noul context european cunoaşterea istoriei 
româneşti este un important instrument de solidaritate şi colaborare, iar maniera 

1  François Cadiou, Clarisse Coulomb, Anne Lemonde, Yves Santamaria, Comment se fait 
l’histoire. Pratiques et enjeux,Paris, La Dècouverte, 2005, p. 234, 253-254.
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cea mai eficientă este abordarea unei diversităţi tematice şi mai ales a sintezelor, 
care ar trebui să fie obligatorii la nivel universitar. Unii istorici (tradiţionalişti în 
sens marxist!) par a fi de acord cu nevoia unei abordări mai complexe a trecutului, 
de aceea, lansează titluri cu teme promiţătoare, sub aparenţa cărora se ascunde 
“leopardul” unul tradiţionalism camuflat şi masca grosolană a unui fals patriotism. 
Povestirea entuziastă a unor fapte şi biografii, abordarea descriptivă şi comodă a 
surselor şi statisticilor, în locul analizelor şi sintezelor istorice, sunt importante, 
dar nu suficiente, pentru ca istoriografia românească să beneficieze de cercetări 
despre metamorfozele culturii şi civilizaţiei noastre, din Antichitate până astăzi, 
să mediteze asupra suitelor de reinventări, precum cele ale religiozităţii sau a 
umanismelor, sub toate aspectele lor, spirituale, psihologice, ludice, estetice, etice, 
politice, economice etc.

Printre cercetările, considerate de către unii istorici prea insolite şi neprioritare, 
dar care decodifică importante schimbări mentale, culturale, sociale, religioase 
petrecute de-a lungul istoriei, sunt cele care se referă la folosirea timpului pentru 
distracţii, joc, sărbătoare şi odihnă. Într-adevăr, abordarea unor astfel de teme 
este mai dificilă pentru specificitatea surselor (deseori pentru raritatea lor!), dar 
şi pentru că solicită cercetătorul la investigarea mutaţiilor semantice care s-au 
produs de-a lungul vremii în înţelegrea conţinutului unor termeni, precum timp, 
timp liber (adică eliberat de muncă şi de activităţi obligatorii), joc şi distracţie.2 
Jocul ca activitate divertisantă este o noţiune care are un profil foarte complex şi 
nuanţat de-a lungul istoriei. Latinii distingeau termenul jocus de ludus, cel din 
urmă având un sens mai didactic. În Evul Mediu termenii au fost adaptaţi, fără ca 
delimitarea să fie strictă, diversitatea jocurilor fiind legată de diversitatea de vârstă 
şi cea socială. Statul şi Biserica medievală au asimilat jocul pierderii timpului, 
inutilităţii, pasiunilor păcătoase şi distrugătoare. Uzajele vechi ale termenului 
joc accentuează confuzia, dar în zilele noaste pluralitatea de explicaţii umanisto-
ştiinţifice este de-a dreptul ameţitoare. În timpurile contemporane omul nu mai 
este considerat, nici jucăria zeilor (ca în Antichitate), nici sublima creaţie a lui 
Dumnezeu (ca în epoca medievală), ci a fost declarat specie (!!) evoluată. Adică un 
fel de maimuţă (antropoidă!) care a devenit om, ipoteză pe care ştiinţele (de fapt 
de prin secolul al XVIII-lea au lansat-o pentru a-l evacua din cultură pe…Adam!) 
nu au încetat să o bâjbâie până astăzi! Iată, de ce, biologii şi psihologii caută o 
cauză instinctuală a jocului, prin analogie cu unele specii de primate. Psihanaliştii 
expediază jocul la refulări, iar filosofiile, de cele mai multe ori, văd în jocuri şi 
distracţii o formă de exprimare specifică a “animalului metafizic”, adică omul!3

La origine termenui loisir provine din latinescul licere, desemnând posibilitatea 
de folosire a timpului din afara muncii propriu-zise. La sfârşitul Evului Mediu 

2  Confuziile sau ambiguităţile terminologice constituie un impediment important în 
abordarea acestor fenomene istorice, la acestea adăugându-se aspectul documentar, 
investigarea unor surse diverse, ca articolele de presă, autobiografiile, mărturisirile de 
călătorie, inventarul unor obiecte, analizele iconografice etc Joël Guibert, Guy Jumel, La 
socio-histoire, Paris, Armand Colin, 2002, p. 75.

3  Luc Ferry, Marcel Gauchet, Le Religieux après la religion, Éditions Grasset & Fasquelle, 
2004, p.11-12
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termenul evoca ideea de disponibilitate şi de pierdere a timpului, iar Renaşterea 
avea să asocieze termenului ideea de viaţă fără constrângeri. Aşadar, a trata loisir-
urile în Evul Mediu poate părea o temă controversată, pentru că în acea perioadă 
nu exista acest termen în înşelesul pe care îl folosim astăzi. Abia secolul al XVI-lea 
va desemna momentele de libertate de care se poate dispune în afara muncilor 
obişnuite. Revoluţia industrială, mai ales efectele ei din ultimele două secole, a 
impus un alt sens loisirului, acela de ansamblul activităţilor detaşate de obligaţiile 
sociale şi profesionale. Orizonturile termenului au devenit tot mai confuze, evocând 
aspectul personal, eliberator, dezinteresat, hedonistic, consumatorist, dar şi cel de 
detaşare, frivolitate, distracţie, achiziţie de noi cunoştinţe şi atitudini. Practicile 
privind timpul liber (loisirul) s-au definit târziu în opoziţie cu practicile necesare 
şi curente ale vieţii cotidiene.4

Sondarea mentalului colectiv relevă metamorfozele concepţiilor despre timp, 
viaţă, muncă etc., manierele diferite de înţelegere de-a lungul istoriei a folosirii şi 
stăpânirii timpului, modificarea fundamentală producându-se pe măsura trecerii 
lente de la teocentrism la antropocentrism la începutul Timpurilor Moderne. 
Studierea timpului liber s-a cantonat, mai ales, în preocupările sociologilor, care au 
neglijat profunzimile temporale în care se înrădăcinează practici ce s-au perpetuat 
în timp. Sociologii au fost prea entuziasmaţi să releve noutăţile, în timp ce istoricii 
sunt interesaţi să vadă vechimea concepţiilor şi practicilor legate de loisir, jocuri, 
distracţii sau sărbători.5 Pe plan social s-au evidenţiat maniere specifice (după vârstă 
şi palier social) de distracţie, joc, festivism etc, dar s-au distins şi interferenţe între 
cultura populară şi cea a elitei, mai ales pe măsura înaintării în modernitate. Evul 
Mediu şi modernitatea sunt două mari epoci cu caracteristici clar conturate, dar 
ambele s-au desemnat (fiecare în felul său), ca civilizaţii ale muncii, nu ale timpului 

4  Ibidem, p.50-54, 67-70.
5 Jean Verdon, S’amuser au Moyen Âge, Paris, Tallandier, 2003, p. 7-9, 301. Se poate vorbi 

de tradiţie prestigioasă a istoriografiei franceze de a aborda tema petrecerii timpului, a 
perpetuării jocurilor şi distracţiilor în diferite perioade ale istoriei. Pasiunea pentru aspecte 
inedite din societăţile medievale îl recomandă pe Jean Verdon drept un expert în teme 
precum divertismente nocturne în Evul Mediu (La Nuit au Moyen Âge), plăcerile şi râsul 
oamenilor medievali (Le Plaisir au Moyen Âge, Rire au Moyen Âge) sau studii de referinţă 
despre sărbători şi diverismente, vânătoare şi pescuit în Occidentul medieval. Aşa cum 
mărturiseşte în argumentul cărţii profesorul Verdon a resimţit nevoia unei sinteze mai 
cuprinzătoare, care să sesizeze nu numai originalitatea, ci şi schimbările care s-au produs 
în raport cu reperele antice, pe de-o parte şi cu cele moderne, pe de altă parte. Demersul 
său traduce interesul pentru sublinierea ponderii distracţiilor, jocurilor, manifestărilor 
festive, dar şi exigenţele morale şi etice ale Evului Mediu, marile mutaţii care s-au produs 
în această dimensiune importantă a vieţii trăite. Interesul istoriografic pentru atitudini, 
sentimente sau comportamente legate de universul activităţile ieşite din ritmul cotidian, 
pentru excesele emoţionale se datorează unei tentaţii seducătoare, aceea de a pătrunde 
până în cotloanele variate ale vieţii medievale franceze Scopul este restituirea unei vieţi 
complexe, care a suferit anumite modificări odată cu ascensiunea modernităţii, care a 
atras şi alte prirităţi valorice, etice, morale, culturale în viaţa societăţilor occidentale.
Vezi B.Caceres, Loisirs et travail du Moyen Age à nos jours, Paris, 1973. Jean Leduc, Les 
historiens et le temps. Conceptions, problématiques, écritures, Paris, Éd. du Seuil, 1999, p. 
161-162.
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liber. Numai că, în Evul Mediu cenzura religioasă şi politică şi-au spus cuvântul, 
pe când în parcursul modernităţii factorul religios a fost treptat marginalizat, iar 
interesele politico-economice au devenit prioritare. Pe scara timpului accentuarea 
treptată a preocupărilor pentru natură şi plăcerile corpului, mai ales după Renaştere 
şi Reformă, au făcut ca interesul pentru cultivarea spiritului să rămână apanajul 
unei elite mereu subţiri şi apropiate mediului ecleziastic. Încă din Renaştere s-a 
resimţit o modificare a percepţiei despre slăbiciunea umană şi imperfectiunea 
lumii, păcatul, viciul, greşeala aflându-se întotdeauna în ordinea lucrurilor, a 
afacerilor umane. Dar ele au fost permanent taxate de pe poziţia exigenţelor 
creştine. Fundamentul vieţii morale a fost multă vreme creştin; toată existenţa 
terestră fiind legată de promisiunea mântuirii. Numai că, de la singularitatea şi 
verticalitatea divină şi regală s-a trecut treptat, pe măsura înaintării în Timpurile 
Moderne, la pluralitatea şi orizontalitatea relaţiilor dintre oameni, la acumularea 
enciclopedică a cunoştinţelor, care relevau o redimensionare a vieţii pământene. 
Începând chiar din secolul al XIV-lea în Europa occidentală, sub efectul unei 
amplificări a valorilor economice şi a unei dezvoltări a cunoaşterii tehnice, s-a 
conturat progresiv o nouă clasă socială, de origine urbană, care era interesată să 
facă să prevaleze un mod de gândire în acord cu interesele sale.Timpul sacru a 
fost lent detronat de timpul profan.Timpul modern a devenit progresiv şi din ce 
în ce mai desacralizat, din ce în ce mai umanizat, din ce în ce mai materializat şi 
dominat de muncă şi bani. Din secolul al XVII-lea slăbiciunile umane au devenit 
surmontabile prin ideea de progres, ceea ce a însemnat o reabilitare a naturii 
şi vieţii umane. În secolul al XVIII-lea ideea de fericire presupunea, în mod 
fundamental, o reabilitare a naturii umane, care trecea prin raţionalismul cartezian 
şi senzualismul lui Locke şi Condillac, care recunoştea fiecăruia un “bun simţ,” 
suficient pentru a distinge binele de rău, fericirea de nefericire. Numai că această 
viziune făcea posibilă distanţarea de tradiţie şi de autorităţi! Aspiraţia fericirii şi 
din secolul al XIX-lea încoace, dreptul la plăcere, au fost considerate o ilustrare a 
aptitudinilor proprii umanităţii, fără apelul la divinitate. Modernitatea secolului 
al XIX-lea, care a însemnat decolajul industrial, progresul tehnic, afluxul banilor 
etc. a avut un dramatic impact asupra activităţilor şi modului de viaţă tradiţional, 
inclusiv în “contabilizarea” timpului individual şi profesional. Fondată pe inovaţia 
tehnică şi intelectuală, aspiraţia democratică a însemnat promisiunea invenţiei 
unor mai bune forme sociale, care să atenueze pluralitatea pasiunilor, intereselor, 
comportamentelor sociale. Dar, într-un haos de aspiraţii şi contradicţii, susceptibile 
să prolifereze, intermediarii care au introdus mizele au fost ideologiile, care s-au 
concurat în a da un chip seducător vieţii paradisiace. Pe fondul secularizării 
şi laicizării societăţilor europene, din secolul al XIX-lea încoace, festivismul, 
jocurile, dansul, muzica, teatrul, distracţiile au fost desacralizate şi tolerate ca 
aspiraţii ale ieşirii din cotidian. Dar, abia în secolul XX se poate vorbi de crearea 
mijloacelor pentru o veritabilă civilizaţie a loisirului. O istorie a timpului liber 
presupune stabilirea legăturilor cu formele istorice de dominaţie, reală şi simbolică, 
sesizarea subtilelor relaţii cu viziunile despre diferitele forme de activitate socială, 
cunoaşterea mutaţiilor petrecute în reprezentarea duratei, a distribuţiei diferitelor 
timpuri sociale, subtilitatea ierarhiei şi confruntării dintre “timpurile” sociale, dar 
se leagă şi de drepturile omului (acela de a fi fericit), pe care secolul al XVIII-lea
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 le-a încurajat în mentalitatea societăţilor europene. Nu numai schimbările 
mentale şi culturale, dar şi industrializarea, urbanizarea şi progresul tehnologic 
au dus la afirmarea loisirului modern, dar şi la importante modificări în pliurile 
acestuia în funcţie de societate şi de spaţiul european.6 Din păcate nu puţine 
sunt cercetările sociologice şi istorice tentate să descopere un “evoluţionism” în 
practicile sociale de folosire a timpului, deseori pentru a contribui la legitimarea 
celor contemporane. Această prejudecată opacizează observaţia că modernitatea 
în drumul ei nehotărât foloseşte ingeniozitatea, dar şi tot arsenalul imagistic de 
seducţie, de eliberare a interdicţiilor, pe cerul său tot mai secular şi laic, eliberat de 
“norii” moralei creştine. În lipsa speranţei mântuirii eterne consumul, hedonismul, 
risipa, distracţia protejază de fiorii pe care îi dă fiecărui om insecuritaea şi moartea, 
care pândesc pe fiecare, implacabil. Mai ales în mediul urban stresant, se caută în 
zilele noastre drumul nestingherit spre plăceri, spre dorinţe nezăgăzuite şi bucurii 
fără oprelişti, încurajate demenţial de publicitatea comercială.

 

Simona NICOARĂ

6 Alain Corbin, L’avènement des loisirs 1850-1960, Paris, Champs/Flammarion, 1995, 
p. 21,43. Guibert, G.Jumel, op. cit., p. 73. Johan Huizinga, Homo ludens. Încercare de 
determinare a elementului ludic al culturii, trad. H.R. Radian, Buc., Ed. Univers, 1977, p. 
252.


