
7

Probleme
ale antropologiei istorice contemporane

Problematica antropologiei istorice reprezintă una din orientările recente ale 
istoriografiei contemporane. Este vorba de o orientare profilată spre abordări 
interdisciplinare, culturaliste, care are în vedere modernizarea discursului istoriografic 
în relaţie cu dezvoltările din istoria mentalităţilor colective, imaginarului social şi 
istoriei culturale.

Ultimele decenii ale secolului XX, au văzut născându-se şi dezvoltându-se 
problematici istorice aflate în strânsă relaţie cu disciplinele socio-umane.

Cu plecare de la istoria economică şi socială s-au dezvoltat cercetări de psihologie 
istorică şi de istoria mentalităţilor colective, demografie istorică şi istoria populaţiilor, 
preocupări de istoria imaginarului, istoria reprezentărilor, antropologia istorică, spre 
a coagula la frontiera dintre cele două milenii, o nouă istorie culturală, fortificând 
tendinţa spre o nouă sinteză integratoare. 

Dintre tentaţiile multiple, la care a trebuit să facem faţă, am ales sintagma de 
„antropologie istorică”, ca o umbrelă suficient de largă şi de generoasă spre a găzdui 
la adăpostul ei problematici istorice diverse şi incitante, care ţin atât de aspectele 
materiale ale existenţei umane, cât şi de nivelul culturalului, mentalului şi imaginarului 
individual şi colectiv. 

Fac parte dintre obiectele de studiu ale antropologiei istorice, aşa cum o înţelegem 
noi, şi cum s-a dezvoltat în unele şcoli istoriografice contemporane cel puţin următoatele 
câmpuri ştiinţifice şi problematici: 

Cu plecare de la preocupările de istoria populaţiilor şi de la demografia istorică 
propriu-zis, cantitativă, dar mai ales calitativă, se deschid temele care conduc spre 
problematica familiei, rudeniei, relaţiilor de cuplu, istoria condiţiei feminine, dar şi a 
celei masculine, vârstele vieţii (copilăria, adolescenţa, bătrâneţea), relaţiile omului cu 
mediul natural, reacţiile în faţa unor catastrofe şi calamităţi diverse, care v-o deschid 
spre o posibilă ecologie istorică, dar şi o istorie socială şi culturală a maladiilor, 
istoria corpului uman, alături de imaginarul corpului, mentalităţi, atitudini, reacţii 
şi sentimente, o istorie a morţii, dar şi o istorie a iubirii, a urii sau a generozităţii, o 
istorie a sărăciei şi a marginalilor, dar şi a asistenţei sociale.

Un alt palier este cel care, cu plecare de la istoria bisericii (lor), conduce spre 
istoria vieţii religioase, istoria sentimentului religios, pietatea populară, credinţă, 
necredinţă, deviaţii de la dogmă, creştinare, decreştinare, recreştinare, relaţia 
religiosului cu secularul şi a sacrului cu profanul în societăţile medievale, moderne 
şi contemporane.
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Pe un al treilea palier, plecând de la istoria vieţii materiale, istorie a vieţii cotidiene, 
se deschid temele habitatului şi a modurilor de locuire, istoria alimentaţiei şi 
vestimentaţiei, a fenomenelor de sensibilitate şi modă, precum gustul alimentar şi 
vestimentar, istoria loisirului, a distracţiilor, a sporturilor, etc.

In sfârşit, la un al patrulea palier, se situează istoria sensibilităţii şi mentalităţii 
rurale şi urbane, persistenţa ruralului în societăţile istorice moderne, istoria 
imaginarului politic şi social, constituirea şi deconstruirea identităţilor, a atitudinilor 
şi reprezentărilor colective, istoria miturilor şi mitologiilor politice, în societăţi precum 
cele tradiţionale, ca şi în cele moderne şi chiar post-moderne.

Exigenţele epistemologice ale timpurilor de azi, ca şi experienţele istorice şi 
istoriografice ale ultimului secol, ne îndreptăţesc să constatăm că o atare perspectivă 
pluridisciplinară poate răspunde adecvat provocărilor timpului prezent, şi că o 
perspectivă istorică asupra acestor problematici poate contribui la identificarea şi 
limpezirea unor soluţii pentru prezent.

Deşi în peisajul istoriografic românesc contemporan, nu există prea mare 
disponibilitate şi entuziasn spre inovaţii teoretice şi metodologice, şi uneori contra 
vântului tradiţionalist, preocupările de antropologie istorică capătă astăzi contururi 
tot mai clare, mai racordate teoretic şi metodologic, mai receptate şi apreciate, atât în 
peisajul naţional, cât mai ales în peisajul internaţional şi european.

Asemenea preocupări au cristalizat în timp o tendinţă care prin iniţiative succesive 
s-a instituţionalizat, coagulând în jurul său istorici din epoci, vârste şi spaţii diferite, 
interesaţi de o asemenea perspectivă epistemologică şi de problematici istoriografice 
mai puţin frecventate. 

Pe urmele unor preocupări cultivate la vremea lor de Alexandru Duţu, Pompiliu 
Teodor, Al. Zub sau Lucian Boia, reprezentaţii clujeni ai antropologiei istorice, au 
instituţionalizat la Cluj această noua preocupare prin infiinţarea şi organizarea 
Seminarului de antropologie istorică (din 2002), o structură de cercetare care reuneşte 
profesori, conferenţiari, doctoranzi sau masteranzi, cu preocupări comune, care 
dispune de o bibliotecă specializată (circa 500 de volume), şi oferă un cadru formal 
dezbaterilor şi preocupărilor ştiinţifice.

Rezultatele cercetărilor de antropologie istorică susţin o revistă care apare de 
două ori pe an, Caiete de antropologie istorică (din 2002-12 numere), care publică 
numere tematice dedicate unor problematici foarte actuale ale cercetărilor de 
antropologie istorică: oamenii şi moartea, istorie şi violenţă, istoria corpului uman, istoria 
loisir-ului, istoria rudeniei, a miturilor politice, istoria alimentaţiei, istoria habitatului şi 
vestimentaţiei, etc. 

Revista s-a dorit şi a reuşit să devină o revistă şantier, o publicaţie experimentalistă, 
deschisă tinerilor şi foarte tinerilor cercetători, din ţară şi din întreaga lume. Dispune 
de un bord internaţional, compus din eminenţi specialişti ai domeniului, şi are 
colaboratori şi distribuţie în România, Ungaria, Rep. Moldova, Italia, Franţa, Germania, 
Spania, Grecia, Mexic, SUA, Noua Zeelandă, etc. 

Tot la doi ani, Seminarul organizează o sesiune ştiinţifică proprie, cu participanţi 
români şi străini, dedicată unor tematici specifice de antropologie istorică. Un număr 
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important de doctoranzi şi masteranzi gravitează în jurul acestei grupări, conturând 
prin tezele şi studiile realizate o orientare pe cale de maturizare şi de iradiere. 

Colecţia „Biblioteca de Antropologie istorică” publică sinteze şi cercetări de 
anvergură pe aceleaşi problematici ale antropologiei istorice. 

*
Sumarul numărului de faţă reprezintă o excelentă ilustrare a unui larg evantai 

al problematicilor cultivate în jurul Seminarului de antropologie istorică, reunind 
parte din intervenţiile la prima sesiune ştiinţifică, parte din cercetările în curs, (teze de 
doctorat, dizertaţii de masterat), ale tinerilor şi foarte tinerilor doctoranzi şi masteranzi, 
studioşi într-ale antropologiei istorice. Abordările evidenţiază, pe lângă o problematică 
incitatantă şi puţin sau deloc fracventată de istoriografia românească contemporană, 
un suflu nou şi entuziasmul specific vârstei, alături cu seriozitatea şi profesionalismul 
necesar oricărei intreprinderi ştiinţifice serioase.

T.N.




