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Dacă încercăm să definim moder-
nitatea, vom constata că ea s-a realizat 
într-o relaţie strânsă cu un proces, desco-
perit şi pus în circulaţie relativ recent 
de către istoriografi, anume procesul 
de disciplinare socială. Fenomenul 
despre care vorbim a însemnat punerea 
în operă a unui dispozitiv complex de 
reorganizare, disciplinare şi educare 
a emoţiilor, moravurilor, valorilor şi 

comportamentelor oamenilor trăitori în secolele zise (considerate) moderne, şi a 
avut un rol esenţial în dezvoltarea civilizaţiei moderne europene.

“Cei care fură sunt trimişi la închisoare, cei care violează de asemenea, cei care 
ucid, la fel. 

De unde vine această practică stranie şi acest proiect curios de a închide pentru 
a reeduca? Este ea o veche moştenire a Evului Mediu? Este mai degrabă o nouă 
tehnologie: punerea la punct, din sec. XVI până în sec. XIX, a unui întreg ansamblu 
de proceduri pentru a cadrila, controla, măsura, dresa indivizii, de a-i face docili 
şi utili. Supraveghere, exerciţii, manevre, notări, examinări, ranguri şi ierarhii, 
clasamente, examene, înregistrări, o întreagă manieră de a subjuga corpurile, de 
a stăpâni multiplicarea – înmulţirea – oamenilor şi de a le manipula şi folosi forţa 
(fizică), s-a dezvoltat în cursul secolelor clasice, în spitale, în armată, în şcoli, 
colegii sau ateliere şi manufacturi cu un singur scop: pentru a disciplina, pentru a 
impune disciplina.” 

Citatul de mai sus aparţine unui filosof celebru la vremea lui, dar şi după, unui 
filosof convertit la istorie, – este vorba aşa cum v-aţi dat seama, de Michel Foucault, 
şi de cercetarea sa Surveiller et Punir, La Naissance de la Prison. Cartea este dedicată 
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apariţiei şi organizării închisorii moderne şi sistemului juridic şi carceral existent şi 
astăzi în funcţiune aproape în întreaga lume, am zice noi civilizată, şi a inaugurat 
o perspectivă cu totul nouă asupra justiţiei penale, şi asupra sistemului carceral 
european.

La urma urmelor, întregul proces realizat în cel puţin ultimele patru secole din 
istoria civilizaţiei europene – proces numit în general modernizare – nu este altceva 
decât un şir succesiv de încercări – ale prinţilor, ale statului, devenit între timp 
modern, dar şi ale altor instanţe precum biserica şi şcoala de a controla, disciplina 
şi educa, de a dresa social populaţiile continentului european. Considerăm aşadar, 
pe urmele unora dintre istoricii şi teoreticienii celebri ai modernităţii, că procesul de 
disciplinare socială a reprezentat mecanismul esenţial pe care oamenii societăţilor 
tradiţionale l-au suportat, bon gre, mal gre, şi în urma căruia a apărut lumea în care 
trăim noi şi generaţiile prezente astăzi. Dacă e cea mai bună dintre lumile posibile, 
rămâne să ne dăm singuri răspunsuri. 

În ce ne priveşte, în circumstanţele de faţă, încercăm să vedem cum s-a organizat 
şi cum a funcţionat fenomenul de disciplinare socială şi mai ales să realizăm o 
trecere în revistă a unor lecturi posibile şi pe autorii lor, tot atâtea piste posibile spre 
a înţelege şi reconstitui mecanismele şi procesele care au fasonat lumea modernă, 
valorile, instituţiile şi sensibilităţile ei. În fond, la scara întregului continent avem 
de-a face cu o societate care împărtăşeşte aceleaşi valori exersate cotidian în vederea 
organizării unui trai în comun suportabil, şi care sunt în esenţă rezultatul acestui 
proces.

Aşa cum se întâmplă de regulă, sugestiile nu vin întotdeauna de acolo de unde ne 
aşteptăm. Ca atare, unul dintre primii teoreticieni ai fenomenului, nu este altul decât 
sociologul Norbert Elias, cunoscut şi recunoscut, tradus şi comentat astăzi pe toate 
meridianele globului istoriografic. Cărţile lui, scrise într-un timp tulburat şi feroce, 
au fost descoperite, am putea spune, redescoperite şi valorizate de către istorici 
relativ târziu, în anii 70 ai secolului trecut, şi le putem considera ca fondatoare ale 
problematicii care ne interesează, disciplinarea socială. 

Versiunea germană a sintezei sale Uber dem Proses der Zivilisation. Sosiogenetische 
und psichogenetische Untersuchugen, a apărut de fapt într-o succesiune la intervale 
relativ lungi de timp (1939, 1969, 1976). Versiunea românească sub titlul de Procesul 
civilizării, conţine în două volume, o versiune definitivată de autor la 1980, primul 
volum tratând Transformări ale conduitei în straturile laice superioare ale lumii 
occidentale, iar al doilea Transformări ale societăţii. Schiţa unei teorii a civilizării. 
(Polirom, Iaşi, 2002).

În realitate, primul volum publicat de Norbert Elias, în germană în 1939, se numea 
Civilizaţia moravurilor, şi analizează cu mare fineţe ceea ce Elias numeşte procesul 
civilizator, care s-a impus în cazul societăţii franceze între sfârşitul evului mediu şi 
revoluţie, (vechiul regim). Mai mult decât alţi europeni, supuşii dinastiei de Valois 
şi apoi ai Burbonilor, încep să înveţe lent să-şi controleze pulsaţiile şi afectele, 
prin mecanisme interiorizate de interdicţie şi de cenzură. Agresivitatea şi violenţa 
fizică, în particular, dau lent înapoi, iar curtea lui Ludovic al XIV-lea a jucat în acest 
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proces un rol primordial, aici, în cadrul ei nobilii învăţând să-şi domine pulsaţiile 
şi comportamentele violente şi să-şi pună săbiile în slujba prinţului. Reprezentanţii 
altor pături şi categorii sociale superioare şi mijlocii ale populaţiei au adoptat mai 
repede sau mai lent modelul societăţii de curte, restituit magistral de autor. 

Însă Norbert Elias se interesează mai puţin de aceste diferenţieri sociale şi de 
cum au reacţionat ele la procesul civilizării. Ce-l interesează pe el şi ce explorează 
cu succes sunt câteva procese care se dezvoltă paralel, şi care au jucat la rândul lor, 
rolul fundamental în transformarea moravurilor şi comportamentelor. Primul are a 
face cu folosirea unor obiecte şi instrumente ca mediatori în locul mâinilor, de care 
se serveau în mod direct spre a rezolva anumite nevoi şi necesităţi. A fi civilizat 
începe să însemne folosirea cuţitului şi furculiţei la masă, a nu mai folosi mâinile 
şi degetele pentru a atinge direct alimentele. Al doilea se traduce prin apariţia unui 
sentiment şi atitudine de dezgust faţă de promiscuitate, spre exemplu pentru refuzul 
de a dormi în camere comune, cu excepţia cuplului conjugal, sau de a satisface, 
nevoile fiziologice sau sexuale în public, şi căutarea cu intensitate a intimităţii şi 
definirea unui spaţiu privat. În directă legătură cu acesta, se adaugă apoi sentimentul 
de jenă în domenii care deranjează privirea celorlalţi: nuditatea corporală, relaţiile 
sexuale, satisfacerea nevoilor fiziologice naturale. 

Toate aceste atitudini şi comportamente au creat reflexe de jenă şi pudoare, de 
control de sine, de căutare a intimităţii pentru exercitarea funcţiilor triviale sau 
sexuale.1 

Un alt proces, desfăşurat paralel şi concomitent, este cel al curializării elitelor, şi 
subsidiar, al monopolizării violenţei de către prinţ – statul modern, au făcut obiectul 
investgaţiilor şi desluşirilor lui Elias, fenomene care preluate apoi de către istorici au 
condus deja în alte spaţii istoriografice la rezultate spectaculare, care chiar în ciuda 
unor critici şi nuanţări ulterioare, sunt astăzi obiectul unui larg consens al istoricilor. 

În orice caz, pentru problematica disciplinării sociale, contribuţia lui Norbert 
Elias în degajarea unor soluţii de explicare convingătoare în procesul formării 
civilizaţiei moderne, a unei civilizaţii a moravurilor este excepţională, şi relecturarea 
lui Elias, este mereu plină de sugestii care îmbogăţesc zestrea istoriografică.

*
Un important pas înainte a fost făcut cu investigaţiile propuse de Michel Foucault, 

cărţile sale A supraveghea şi a pedepsi. Naşterea închisorii şi Istoria nebuniei în epoca 
clasică, reprezintă repere de neocolit pentru a restitui modul cum au fost puse în 
operă teorii şi mecanisme ale justiţiei penale, spre a disciplina, corija şi educa, nu 
numai corpurile oanenilor, dar şi… mintea (minţile) acestora.

Astfel, spre deosebire de societatea medievală, care acorda pedepse echivalente 
cu delictele, cumva în prelungirea legii talionului, şi execuţii publice spre a înfricoşa 
şi a servi ca exemple terifiante, modernitatea pe cale de instalare a început prin noi 
reglementări, să nu mai aplice cu atâta uşurinţă pedeapsa capitală, ci dimpotrivă, 

1 Vezi Norbert Elias, op. cit., Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne culture 
et sensibilities en France du XVe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1988, p. 12.
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să claustreze, să încarcereze şi să reeduce, spre a oferi din nou un individ presupus 
corijat şi făcut util societăţii. La fel cum execuţiile au încetat să mai devină publice, 
practicându-se cu discreţie, în locuri ferite de ochiul marelui public, în acelaşi  
fel s-a dezvoltat şi discursul despre nebunie, care pierde accepţiunea tradiţională, 
transformându-se doar într-o altă formă de patologie, (mentală), iar cei care până 
atunci erau consideraţi săraci cu duhul, dar toleraţi a se manifesta printre normali, 
sunt marginalizaţi şi internaţi la ospiciu.

Acelaşi proces de control şi de îndiguire a suferit şi un alt aspect, cel al sexualităţii, 
care pe parcursul aceleiaşi epoci suferă un proces de punere sub supraveghere şi 
control, sfârşind prin a fi marginalizată şi trimisă în marginea societăţilor moderne. 
“Practicile sexuale nu prea erau tăinuite, cuvintele erau rostite fără excesivă pudoare, 
iar faptele nu prea aveau nevoie de perdea; în relaţie ilicitul exista o tolerantă 
familiaritate. Codurile în funcţie de care se defineau trivialul, obscenul, indecenţa erau 
deosebit de permisive, dacă stăm să le comparăm cu cele din veacul al XIX-lea. Gesturi 
pe faţă, vorbe spuse pe şleau, necuviinţe vădite, anatomii dezgolite şi împreunate 
fără prea multă jenă, copii dezgheţaţi se perindau fără sfială ori teamă de scandal 
printre hohotele de râs ale adulţilor; … un amurg sosit cu repeziciune s-a lăsat apoi 
peste acest spectacol desfăşurat până atunci în plină lumină…

Venise vremea ca sexualitatea să fie ascunsă grijuliu sub obroc. Să sălăşluiască 
aiurea. E confiscată de patul conjugal. E absorbită pe de-antregul de funcţia de 
reproducere, aflată sub semnul seriozităţii. Tăcerea se aşterne în jurul sexului. 
Cuplul, legitim şi procreator îşi impune legea… În spaţiul social, ca şi înlăuntrul 
oricărei case, nu mai rămâne decât un ungher destinat sexualităţii recunoscute – dar 
un loc utilitar şi fecund: dormitorul părinţilor.

Dacă trebue neapărat făcut loc şi manifestărilor nelegitime ale sexualităţii, …
lupanarul şi ospiciul vor fi aceste spaţii de toleranţă…”2

Constatăm astăzi, la o relectură atentă a întregii opere a lui Michel Foucault 
modernitatea cercetărilor şi masivitatea deschiderilor realizate în organizarea 
acestui imens şi complex dispozitiv care a condus la reconfigurarea, disciplinarea, 
şi refasonarea, emoţiilor, afectelor, atitudinilor şi comportamentelor omului modern. 
Cercetările sale au făcut operă şi au influenţat cercetările asupra sensibilităţilor şi 
mentalităţilor moderne.

*
În paralel cu asemenea cercetări, domeniul istoriei bisericilor şi al vieţii religioase, 

a cunoscut abordări care semnalează punerea în operă a unor strategii similare, şi în 
viaţa credinţelor, atitudinilor şi sentimentelor creştine, în sensibilitatea credincioşilor 
şi în comportamentul acestora. Tot mai mulţi istorici ai fenomenului religios constată 
că cele două reforme, cea luterano-calvină, şi cea tridentină, – contrareforma – au 
pus în mişcare aceleaşi dispozitive de eliminare a vechilor credinţe şi atitudini 
religioase, care valorizau magicul, care credeau în prezenţa maleficului, ca şi o 

2 Michel Foucault, Istoria sexualităţii,Timişoara, Editura de vest, 1995, p. 7-8.
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întreagă strategie împotriva manifestărilor considerate necanonice. Ambele biserici 
pun în operă măsuri convergente menite a curăţa şi asana biserica, la nivelul 
atitudinilor, a credinţelor şi comportamentelor religioase de balastul de superstiţii, 
de misticism şi de magie, şi de a propune un nou discurs religios, mai racordat logic 
şi chiar raţional, care printr-o predicaţie asiduă şi prin educaţie livrescă urmărea 
să conducă la atitudini şi comportamente adecvate. Ca atare lupta cu superstiţiile, 
misticismul, vrăjitoria etc., constituie o parte din elementele esenţiale ale unei 
strategii pusă în operă de discursul bisericii şi tradusă, pusă în practică pe teren 
de o armată neagră, relativ tăcută, oricum discretă, care a invadat noile câmpuri 
ale misiunii. Exemplul iezuiţilor, şi a operei lor cultural educative este doar unul 
dintre multele posibile.3

Ca atare, lupta împotriva vrăjitoriei este la ordinea zilei, iar Europa întreagă, de 
la Atlantic la Urali, vede peste tot în cadenţe şi ritmuri specifice, aprinzându-se 
rugurile şi dezlănţuindu-se adevărata vânătoare de vrăjitoare.4 

Din aproape în aproape, magia şi vrăjitoria dau înapoi, şi fără să fie definitiv 
eradicate, sunt marginalizate, tenebrele diminuează şi prin alfabetizarea şi educarea 
maselor de credincioşi, superstiţia şi misticismul dau înapoi.

Catechismul – mica cărţulie cu care începe educaţia religioasă a fiecărui 
credincios – a constituit unul dintre instrumentele esenţiale care au condus la 
elaborarea unei viziuni religioase moderne, în ton cu exigenţele timpului. În planul 
vieţii religioase constatăm din aproape în aproape cu deceniile şi secolele care trec, 
cîştigate bătăliile cu vrăjitoria, regresul practicilor magice, chiar marginalizarea 
diavolului şi caricaturizarea sa. Întregul vechi eşafodaj al unul climat mental 
religios tradiţional, dă înapoi, regresează în faţa acestei mobilizări generale ale unor 
adevărate armate tăcute de misionari şi propagatori ai noilor forme de manifestare 
a credinţelor şi atitudinilor religioase.5

*
Venind mai aproape în teritoriul istoricilor, merită avute în vedere pentru 

problematica complexă a disciplinării sociale, cercetările laborioase şi pline de 
sugestii realizate de istoricul Philippe Ariès. Aşa cum se cunoaşte, Ariès a urmat 
un parcurs solitar, cumva în marginea fenomenului istoriografic dominant. Dar 
acest fapt nu face mai puţin importante cercetările sale, şi mai ales descoperirile 
făcute. În legătură directă cu problema care ne interesează acum şi aici, disciplinarea 

3 Keith Thomas, Religion and the declin of magic, New York, Landau, 1971; Jean Delumeau, 
Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, Fayard, 1981.

4 Robert Muchembled, La Sorciere au village (XVe-XVIII siècle), Paris, Gallimard, 1979: 
Sorcière, justice et société aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Imago, 1987; Le Roi et la Sorcière. 
L’Europe des buchers, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Desclée, 1993; (Dir.) Magie et sorcellerie en 
Europe du Moyen Âge à nos jours, Paris, A. Colin, 1994.

5 Pierre Chaunu, Le temps des Reformes, Paris, Fayard, 1975; Jean Delumeau, Le catholicisme 
entre Luther et Voltaire, Paris, Fayard, 1981; Keith Thomas, Religion and the declin of 
magic, New York, Landau, 1971.
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socială. Voi insista asupra cărţii sale dedicate Copilului şi familiei sub vechiul regim6, 
lucrare care introduce de fapt în teritoriul istoricului copilăria ca temă de cercetare 
istorică, şi care evidenţiază tocmai acest proces de educare, creştere şi disciplinare 
a copilului, care după el începe la sfârşitul evului mediu şi se desăvârşeşte pe 
parcursul timpurilor moderne. 

Cercetarea sa pleacă de la două teze: locul copilului în societăţile tradiţionale, 
atenţia şi interesul acordat acestuia, sau mai bine spus, lipsa de interes în educarea 
şi construirea lui ca adult în societăţile tradiţionale, şi locul nou, de piesă centrală 
în dispozitivul afectiv şi educaţional al familiei în societăţile moderne. Istoricul 
constată că de la o anumită dată, la început timid, apoi, din a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea într-un mod definitiv şi imperativ, o schimbare considerabilă a 
intervenit în starea moravurilor, în sensul că se poate constata că şcoala se substituie 
aprentisajului (uceniciei) ca mijloc fundamental de educaţie şi de pregătire pentru 
viaţa adultă a copilului. 

Istoricul subliniază că acest fapt ne spune în realitate că acesta (copilul) a încetat 
să mai fie amestecat cu adulţii pentru a învăţa direct, văzând şi făcând alături de 
aceştia, el a început să fie separat de adulţi şi ţinut chiar la distanţă, aproape într-un 
mod carantinal, înainte de a fi din nou lansat în lume. Această carantină nu-i 
altceva decât şcoala, colegiul. Începe acum un lung proces de închidere, claustrare, 
(infermement) a copiilor, ca de altfel şi a altor categorii considerate neconforme cu 
exigenţele şi valorile societăţii, (precum nebunii, bolnavii, săracii, prostituatele), care 
se va dezvolta continuu până în zilele noastre, şi pe care proces îl numim simplu 
şi banal, şcolarizare.7 Nu sunt lipsite de interes, dezbaterile actuale pe marginea 
modelelor educaţionale de urmat, şi criza acestui sistem cu mize şi implicaţii majore. 

Aries explică această nouă atitudine printr-o schimbare a moravurilor, valorilor şi 
mentalităţilor. Această separare a copiilor trebuie interpretată ca una dintre faţetele 
marii moralizări a oamenilor de către reformatorii catolici şi protestanţi, de către 
biserică, de către administraţie şi de către stat. Dar schimbarea s-a realizat, constată 
istoricul cu complicitatea sentimentală a familiei. Familia se organizează ca un loc de 
afecţiune necesară între soţi şi între părinţi şi copii. Părinţii încep să se intereseze de 
studiile copiilor lor şi le urmăresc cu o solicitudine deosebită în secolele XIX şi XX. 

Astăzi raţiunea acestei schimbări de sensibilitate ni se pare clară. Reuşita socială 
în timpurile moderne nu mai este dată numai de nobleţea numelui şi de culoarea 
sângelui, ci tot mai mult şi de calităţile individuale. Or, acestea se cultivă prin 
exerciţiu şi antrenament, care au ca scop tocmai evidenţierea şi recunoaşterea 
publică a acestor calităţi. Diplomele şcolare şi universitare, ajung din urmă şi se 
străduie să întreacă în greutate diplomele de nobleţe.

Colegiul, urmat mai târziu de internat, reprezintă instrumentul capital pentru 
societatea modernă pentru educarea, formarea şi disciplinarea tinerilor. Dacă în 
vechile colegii medievale, exista o camaraderie şi o egalitate între tineri, colegiul 

6 Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Editions du Seuil, 1973.

7 Ibidem, p. 7-8.
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pe cale de a deveni modern îşi modifică esenţial organizarea. Tinerii sunt grupaţi 
pe clase de vârstă, şi începe să se introducă o supraveghere şi o disciplină, cvasi 
cazonă, sau cvasi carcerală. Supravegherea constantă, delaţiunea erijată în principiu 
de guvernare şi aplicarea pe scară largă a pedepselor corporale au devenit lucruri 
comune şi caracteristici banale ale vieţii de colegiu şi internat,8 – aşa cum o întreagă 
literatură a demonstrat-o de-acum.

*
În ultimele două decenii cercetările întreprinse de istoricul Robert Muchembled 

constitue un excelent exemplu pentru problemele care ne interesează. Aproape 
întreaga sa operă istoriografică este convergentă acestei problematici. Pe urmele 
unor sugestii directe ale lui Norbert Elias, Muchembled oferă de astă dată cu 
instrumentele istoriei mentalităţilor, ale antropologiei istorice sau ale noii istorii 
culturale, reconstituiri clare şi convingătoare asupra câtorva dintre problemele 
esenţiale ridicate de disciplinarea socială. O parte a cărţilor sale sunt dedicate 
inventării omului modern (L’invention de l’homme moderne. Culture et sensibilites 
en France du XVe siècles au XVIIIe siecles, Paris, Fayard, 1988), asupra apariţiei 
societăţii cultivate şi a politeţii, (La Societe Policée. Politique et politesse en France 
du XVIe au XXe siècle, Paris, Seuil, 1998), precum şi asupra unei istorii a violenţei de 
la sfârşitul evului mediu până în zilele noastre, în care evidenţiază tocmai reuşitele 
şi eşecurile disciplinării sociale în materie de confiscare şi monopolizare a violenţei 
de către statul modern. Ca să nu mai vorbim de cele dedicate extirpării vrăjitoriei, 
sfârşitul supliciilor în justiţia criminală, sau istoriei culturale a … diavolului.

În l’Invention de l’homme moderne, istoricul reface tocmai lungul proces prin care, 
de la sfârşitul evului mediu, se produce o transformare şi metamorfozare profundă 
a culturii şi sensibilităţii francezilor, la nivelul moravurilor, valorilor, credinţelor, 
atitudinilor şi comportamentelor. Inspirat direct după cum o mărturiseşte, din 
Elias, istoricul francez continuă în cercetarea sa două interogaţii fundamentale. 
Anume, care a fost parcursul social al mecanismelor civilizatoare, realizate la 
nivelul societăţii de curte – pe care Elias o considerase creuzetul în care se nasc 
noile sensibilităţi, moravuri şi comportamente –, şi cum s-au impus noile moravuri, 
categoriilor şi claselor sociale inferioare. Pe de altă parte, istoricul se întreabă care 
au fost cauzele şi originile acestui nou flux cultural, care au făcut posibil succesul 
procesului de civilizare.9

Unul dintre procesele fundamentale ale civilizaţiei moravurilor, a fost cel de 
criminalizare a atitudinilor şi comportamentelor violente. Monarhia modernă în 
procesul de concentrare politică a puterii în mâinile monarhului, a asociat instanţe 
şi puteri cu misiunea de a fasona un caracter comun, proiectând acelaşi simbolism 
asupra ansamblului câmpului naţional şi social. Plecând de la domnia lui Louis 
XIV, modelul a fost tot mai admirat de prinţii străini, iar sistemul societăţii de 
curte francez devine pentru toţi un ideal. El a adunat laolaltă politeţea cu politica 

8 Ibidem, p. 201.

9 Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, p. IV-V.
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într-un cadru foarte strict ierarhizat, plecând de la un stăpân unic, locţiitorul lui 
Dumnezeu pe pământ. Identitatea rezultată ca urmare a acestui proces, a produs 
un mecanism care încerca să apropie de centru populaţii de o diversitate extremă. 
Funcţia sistemului era de a indica fiecăruia locul său pe piramida socială care 
avea acum prioritate faţă de vechile solidarităţi organice proprii grupurilor sociale, 
meseriilor, clientelismelor etc., dar diferenţierea a întâlnit o rezistenţă deosebită, 
rezistenţă înfrântă prin intermediul exercitării de către stat (puterea regală) a unei 
(noi) justiţii criminale.10

Într-o altă importantă lucrare, La Societe Policée. Politique et Politesse en France 
du XVIe au XXe siècle, abordează legătura dintre evoluţia fenomenelor familiei, a 
relaţiilor de sociabilitate şi a formelor de politeţe pe care acestea se fondează. Relaţiile 
dintre acestea sunt creatoare de legături sociale absolut necesare pentru a defini 
identitatea unei comunităţi naţionale. Ceea ce istoricul considera într-una din cărţile 
sale ca un proces de aculturare a maselor populare, prin asumarea culturii elitelor 
în cursul sec. XVI-XVII, se dovedeşte în realitate a fi un model născut în oraş în sec. 
XVII, asumat apoi de către curtea lui Louis XIV, care legând politeţea cu politica 
amorsează o dinamică viguroasă, producătoare a unei paradigme identitare originale. 
Avem a face cu o adevărată revoluţie a moravurilor şi a comportamentelor în lumea 
celor puternici, când această legătură intimă a principiului de civilitate cu cel de 
adeziune la stat şi la naţiune se difuzează de sus în jos, conducând la stabilitatea 
şi perenitatea vechiului regim francez. Apoi lent, fără gălăgie, acelaşi principiu al 
politeţii ce fondează participarea politică, continuă să coboare în straturile sociale 
pentru a întări adeziunea cetăţeanului cu statul până în zilele noastre.

Cercetarea răspunde la câteva importante probleme. În prima parte, analizează 
dezvoltarea unui cod al politeţii specific, apărut în oraşe sub Louis XIII, şi asumat 
apoi la curtea lui Louis XIV, teză ce nuanţează concluziile lui Elias, regalitatea ştiind 
să-l utilizeze ca pe un extraordinar mijloc de fuziune simbolică. Ea a sfârşit prin a 
se impune ca un soi de mijloc de echilibru suprem al jocului social şi politic.11 Cea 
de-a doua parte a studiului analizează mutaţiile suferite de societatea cultivată şi 
politicoasă, cultivată şi subţiată dinspre curte spre oraş, de la elitele aristocratice 
spre cele burgheze, în sec. al XIX-lea, spre a atinge apoi păturile populare, abia spre 
mijlocul sec. XX. Ultimul capitol semnalează o problematică de mare importanţă, 
pentru prezent şi mai ales pentru viitor, anume sfârşitul politeţii şi reapariţia 
incivilităţii, şi punerea în cauză a unui asemenea model de convieţuire socială, bazat 
pe maniere civilizate, simţul ierarhiilor, importanţa riturilor publice, îmblânzirea 
moravurilor etc. etc.

Cu O istorie a violenţei, Muchembled face un pas înainte în demonstraţia sa 
privind fenomenul disciplinării. Analizând avatarurile şi metamorfozele violenţei 

10 Ibidem, IX.

11 R. Muchembled, La Société policée. Politique et politesse en France du XVIe au XXe siècle, 
Ed. du Seuil, 1998, p. 13.
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în epoca modernă, autorul reface liniile procesului de disciplinare, dar şi rezistenţa 
la disciplinare, precum şi exploziile de violenţă în epoca modernă. Concluzia 
istoricului este că avem de-a face cu o refasonare a moravurilor individuale până 
atunci brutale, la un sistem de norme şi de reguli de politeţe care devalorizează 
confruntările militare, violente, codurile de răzbunare, grosolănia raporturilor 
ierarhice ca şi duritatea raporturilor dintre sexe sau clase de vârstă. Rezultatul în 
timp este transformarea sensibilităţii colective faţă de omucidere, care ajunge un 
tabu în epoca industrială. Evident că tot acest proces nu se realizează fără rezistenţă. 

În strânsă legătură cu problematica ridicată de violenţă, şi disciplinare, în 
alte cercetări dedicate justiţiei criminale, (Le Temps des supplices. De l’obeisance 
sous les rois absolus XVe-XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 1992), istoricul analizează 
mecanismul şi ritmurile în care se impune noua formă de justiţie criminală, care 
elimină supliciile, execuţiile publice, şi edulcorează toate pedepsele fizice în 
favoarea reeducării, domesticirii, civilizării delicvenţei.

O privire rapidă aruncată asupra istoriografiei militare, evidenţiază acelaşi proces, 
care are în vedere o nouă strategie cu privire la violenţă şi la exercitarea şi controlul ei. 
Astfel marilor aristocraţi li se retrage dreptul de a avea armate proprii, duelurile sunt 
interzise, se constituie armatele moderne, monopol al statului, care din aproape în 
aproape, prin instituirea unei ierarhii severe, prin instrucţie şi exerciţii fizice, manevre 
etc., sunt disciplinate, mai apoi sunt cazarmate, eliminându-se astfel unul din elementele 
dezordinilor şi violenţelor cotidiene: militarul înarmat şi greu de controlat.12

*
Nici corpul uman nu scapă de acest interes asiduu de corijare şi disciplinare. 

Am văzut cum în urma procesului de medicalizare, corpurile bolnave sunt izolate, 
internate, spitalizate, spre a fi ferite de ochii celor normali, spre a fi tratate şi eventual 
vindecate, spre a fi apoi redate societăţii. Corpurile sănătoase sunt şi ele supuse unei 
întregi strategii de educare, dezvoltare fizică, în vederea asumării unor activităţi tot 
mai susţinute, care au ca obiectiv eficienţa. Numai astfel se explică răspândirea pe 
scară largă a exerciţiilor fizice, care au ca scop perfecţionarea, întărirea, obţinerea şi 
păstrarea vigorii, ca scop în sine, dar şi pentru obţinerea eficienţei economice, şi apoi, 
odată cu apariţia loisir-ului modern, răspândirea şi dezvoltarea sporturilor de masă. 
Acestea aveau un multiplu scop: întreţinerea şi cultivarea frumuseţii fizice, a vigorii 
şi sănătăţii, dar şi deturnarea comportamentelor violente, şi ocuparea timpului liber, 
tot mai consistent odată cu apariţia societăţii industriale.13

Acestea ar fi câteva din multitudinea de cercetări din toate istoriografiile, în 
demersul de faţă am privilegiat-o pe cea franceză, dar găsim exemple în foarte multe 
istoriografii, precum cea italiană, germană, anglo-saxonă etc. 

12 Jean-Pierre Bois, La guerre en Europe 1494-1792, Paris, Belin, 2003: Le Renouveau de 
l’histoire de la Guerre, în L’Histoire Aujourd’hui, Paris, Sciences Humainers, 1999, pp. 
207-236; Jean Chagniot, Guerre et société à l’époque moderne, Paris, PUF, 2001.

13 Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, (sous la direction de), Histoire 
du corps, I, II, III, Paris, Seuil, 2005-2007.
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*
Şi dosarul problemei nu se încheie aici. Sunt de văzut de asemenea, ca teme 

de investigare şi cercetare, rezistenţele la modernizare, şi apoi marginile, sau chiar 
marginalii care se sustrag disciplinării şi modernizării, sau chiar punerea în cauză 
acestui model civilizaţional, în ultimele decenii ale secolului trecut, când o societate 
hedonistă pare că refuză tot mai mult educaţia, ordinea, disciplina.

Astăzi este evident, că plaje largi din societate s-au sustras disciplinării, (lumea 
rurală, dar mai ales marginile Europei, cele sud-estice), apoi brigandajul, uneori 
devenit haiducie, a fost prima formă de contestare, iar dacă adăugăm revoltele 
şi revoluţiile, ca forme de contestare, precum şi tot felul de mişcări naturiste şi 
sălbăticiste, care fac preistoria ecologismului modern, descoperim şi alte faţete ale 
acestei problematici complexe. 

Şi lucrurile nu se opresc aici. Evident, se pune problema cum explicăm evoluţia 
lucrurilor în regimurile totalitare ale secolului XX. Totalitarisme de stânga sau de 
dreapta au uzat până la limite inimaginabile, de tot ce pusese în operă societăţile 
moderne în materie de disciplinare şi control. Aici avem de-a face uneori cu 
comportamente şi atitudini care frizează subumanul sau grava pervertire a oricărei 
urme de umanitate şi de societate bazată pe valori unanim recunoscute. Se pune 
întrebarea dacă aceste comportamente sunt efectul direct al procesului civilizator 
şi disciplinator din secolele moderne, dacă sunt efectul pervers al disciplinării şi 
civilizării, sau dimpotrivă, reprezintă stări de patologie colective, nu mai puţin 
îngrijorătoare pentru un model de civilizaţie precum cel european.

*
Iată aşadar o largă paletă de problematici pe care istoriografia ultimei jumătăţi 

de secol le-a identificat, şi care evidenţiază pe lângă diversitatea abordărilor, 
convergenţa uimitoare a acestei probleme, pe care lecturi inter şi pluridisciplinare 
vin să-i dea contururi şi forme tot mai clare, în încercarea temerară de a explica, la 
urma urmelor şi a răspunde la o întrebare simplă: ce este, ce a fost modernitatea şi 
ce valori şi mecanisme mentale şi instituţionale au făcut-o posibilă şi au susţinut-o.

Au stat aşadar în procesul disciplinării în atenţia structurilor instituţionale, statul 
modern şi biserica, într-o primă fază, secondate apoi de alte puteri şi structuri, cel 
puţin următoarele aliniamente: 

- viaţa religioasă şi un mod cu totul nou de a se raporta la Dumnezeu şi la 
credinţa creştină. Sub imperiul celor două reforme, magicul declină, este degradat 
la condiţia inferioară de superstiţie şi misticism, este marginalizat, discreditat şi în 
final se încearcă eliminarea lui totală din conduita şi mentalitatea credincioşilor. 
Subsidiar, bătălia se organizează împotriva vrăjitoriei, care este teribil de persecutată 
în aceste secole, XVI-XVII, spre a înceta brusc, şi a dispărea din vizorul autorităţilor 
ecleziastice.

- reprimarea sexualităţii ilicite, sau cel puţin contenirea sa, marginalizarea şi 
izolarea fenomenului în spaţii închise, plasate la marginea societăţii.

- reprimarea şi confiscarea violenţei, controlul acesteia de către statul modern, 
singurul care în situaţii excepţionale o mai poate exercita împotriva ameninţărilor 
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duşmanului din afară şi uneori şi asupra celui din interior, în folosul unei raţiuni 
mai înalte, raţiunea de stat, singura în folosul căreia se putea sacrifica interesul 
indivizilor. Se instaurează astfel, pentru o lungă perioadă de timp, monopolul 
statului asupra violenţei licite, indivizilor restrângându-li-se până la dispariţie 
dreptul de a folosi licit violenţa în scopul autoapărării.

Odată cu crearea armatelor moderne, violenţa se disciplinează la rându-i, soldaţii 
sunt încazarmaţi şi încartiruiţi în spaţii închise, cazărmi etc., tocmai spre a evita 
inconvenientele izvorâte dintr-un comportament inadecvat, primitiv, necivilizat 
sau chiar barbar.

- preluarea de către statul modern sau de către anumite structuri intermediare, 
de la familie spre biserică, apoi organizarea de către stat, a instrucţiei şi educaţiei 
copiilor şi tinerilor în vederea pregătirii lor pentru viaţa adultă.

- justiţia criminală se metamorfozează, pedepsele nu mai ţin seama de echivalarea 
delictului, nu mai urmăresc provocarea suferinţelor fizice, ci dimpotrivă, urmăresc 
corijarea şi redarea individului societăţii. Se nasc acum forme diferite de încarcerare, 
apare universul concentraţionar, pedeapsa capitală dă înapoi, iar atunci când ea 
mai persistă, ea este executată în spaţii închise, spectacolul public dispare, el ne 
mai urmărind să fie exemplu pentru a înfricoşa şi teroriza.

- corpul şi chiar mintea oamenilor intră în atenţia autorităţilor publice, spre a 
fi corijat, îndreptat şi disciplinat. Dispar sau se edulcorează caznele sau supliciile, 
corpurile sănătoase sunt despărţite de cele bolnave, primele suportă un proces de 
educare şi antrenare, apar exerciţiile fizice şi sporturile, iar corpurile şi minţile 
bolnave sunt izolate, marginalizate, ascunse, dispărând din spaţiul public, spre a 
elimina un spectacol morbid sau dezagreabil pentru noile sensibilităţi. 

*
Ajunşi în situaţia să concluzionăm, fie şi provizoriu, şi privind retrospectiv 

lucrurile, putem constata că procesul de disciplinare şi civilizare se prezintă ca o 
strategie, surprinzător de coerentă, care pe parcursul secolelor moderne pune în 
operă şi traduce în instituţii un adevărat program, ce urmăreşte să organizeze şi să 
disciplineze diferitele domenii şi diferitele categorii sociale şi politice în vederea 
împlinirii unei aspiraţii spre disciplinare, civilizare, eficientizare, pentru integrarea 
indivizilor într-o societate care cel puţin în imaginarul său tindea spre ideal. 


