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Ion Roceanu, Dezastrele naturale şi efectele 
asupra populaţiei, Editura Universitară 
Bucureşti, 2009, 149 p.

Prof.Univ.Dr, Ion Roceanu, este unul 
dintre autorii care are ca domeniu de 
activitate studierea dezastrelor naturale, 
fenomenelor seismice, a riscurilor naturale 
(inundaţii, alunecării de pământ) şi analiza 
efectelor acestora asupra populaţiei.

Lucrarea ,,Dezastrele naturale şi 
efectele asupra populaţiei” are drept scop 
prezentarea modului în care populaţia este 
afectată în urma unui dezastru natural 
sau antropic. Cartea 
este structurată în trei 
capitole, iar la finalul 
acestora sunt prezentate 
rezultatele unui studiu 
sociologic privind per-
cepţia riscului în caz de 
dezastru.

Tematica abordată 
în cele trei părţi ale lu-
crării, este una foarte 
interesantă şi actuală, 
având în vedere intere-
sul marilor mase pentru 
această temă. Cantitatea 
de informaţie cuprinsă 
este foarte mare, ceea ce 
demonstrează că lucrarea 
se bazează pe o documentare competentă 
şi vastă. Modul de prezentare a informaţiei 
şi opiniilor este deosebit de interesantă, 
mai ales că reprezintă o originalitate, care 
ţine seama de imparţialitatea echilibrată 
şi judecarea opiniilor apărute în lumea 
ştiinţifică.

Primul capitol tratează problema resur-
selor necesare analizei riscurilor climatice. 
În cele două subcapitole sunt prezentate 
o clasificare, o analiză şi o monitorizare a 
riscurilor climatice şi a metodelor de a risc 
climatic şi de avertizare pentru fenomenele 
deosebite. Prin tematica primului capitol 

autorul transpune informaţii specifice 
privind modul în care se efectuează o 
analiză a riscurilor climatice şi anume date 
obţinute din măsuratori la staţiile meteo-
rologice, date provenite din imagini sateli-
tare şi date obţinute din alte surse (docu-
mente istorice). Fenomenul inundaţiilor 
este identificat de către autor pe baza 
informaţiilor şi a documentării de speci-
alitate, el încearcă o delimitare a zonelor 
cu potenţial de inundaţie.

Partea a-II-a a lucrării cuprinde o cla-
sificare a fenomenelor cosmice cu potenţial 
de risc, metode, strategii de deflecţie şi ate-
nuare dar şi cadrul politic şi legislativ de 
cooperare a autorităţilor. În acest capitol 

sunt discutate două tipu-
ri de riscuri potenţiale de 
fenomene cosmice: aste-
roizi şi comete. Obiecte în 
mişcare care apar difuze 
sau cele care au cozii 
vizibile sunt comete, 
ele se cunosc încă din 
antichitate. Impactul 
acestor fenomene cos-
mice poate fi prezis cu o 
acurateţe destul de mare, 
fapt rareori întâlnit în 
cazul celorlalte tipuri de 
dezastre naturale (ex.cu-
tremurele).

Capitolul trei este un 
studiu sociologic privind 

percepţia populaţiei asupra riscurilor şi 
ameninţărilor datorate fenomenelor na-
turale. În acest demers ştiinţific autorul 
operează în principal cu două concepte 
cheie de analiză, şi anume percepţia 
riscului şi reprezentarea psihosocială a 
securităţii/insecurităţii. Astfel vor fi anali-
zate opiniile şi atitudinile populaţiei din 
România, în ceea ce priveşte poluarea, 
încălzirea globală, hazard, dezastre na-
turale, operand în principal cu cele două 
concepte enunţate anterior.

Din corelaţia datelor obţinute în urma 
acestei analize sociologice, reiese că: 
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percepţia populaţiei asupra riscurilor şi 
ameninţărilor cauzate de dezastre naturale 
sau antropice, precum şi atitudinea faţă 
de reacţia autorităţilor române la acestea 
este structurată pe două profiluri princi-
pale: cetăţeanul care a avut experienţa 
unui dezastru natural este caracterizat ca 
fiind: în vârstă de 40 de ani, cu un nivel 
de educaţie mediu, având cel puţin un co-
pil, el se simte ameninţat în principal de: 
poluare, inundaţii, secetă, valuri de frig, el 
caracterizează reacţia autorităţilor la deza-
stre ca fiind “foarte proastă” şi consideră ca 
fiind necesară organizarea unor programe 
de informare şi pregătire a populaţiei pen-
tru reacţia la dezastre naturale. Cel de-al 
doilea profil este al cetăţeanului care nu 
a avut experienţa unui dezastru natural 
dar care are o atitudine proactivă faţă 
de această problemă, caracterizat prin 
următoarele: vârstă peste 40 de ani, cel 
mult un copil, nivel de educaţie superior, 

se simte ameninţat în principal de poluare, 
accidente tehnologice dar şi de terrorism. 
El caracterizează reacţia autorităţilor ca 
fiind de nivel mediu şi consideră că este 
necesară organizarea de programe de infor-
mare şi pregatire pentru populaţia supusă 
riscurilor climatice. 

Ceea ce rezultă din această analiză 
sociologică este faptul că o majoritate 
covârşitoare a populaţiei României in-
diferent de profilul în care se încadrează, 
simte nevoia unei îmbunătăţirii a reacţiei 
autorităţilor, prin organizarea unor pro-
grame de informare şi pregătire pe această 
temă. 

În ansamblu, cartea recenzată are toate 
elementele necesare unei lucrări ştiinţifice 
de valoare cu o documentaţie deosebit 
de bogată, surse variate, şi domeniu de 
analiză bine delimitat.

Alina Oana Sabău

***

Iuliana Armaş, “Percepţia riscurilor 
naturale: cutremure, inundaţii, alunecări 
de teren”, Editura Universităţii Bucureşti, 
2008, 226 p.

“Singurul bun este cunoaşterea, 
singurul rău este ignoranţa” Socrate

Conferenţiar Doctor Iuliana Armaş, este 
unul dintre autorii care are ca domeniu de 
activitate studierea fenomenelor seismice, 
a riscurilor naturale ( inundaţii, alunecării 
de pământ) cu numeroase cercetării şi 
publicaţii tematice cum ar fi: “Risc şi 
vulnerabilitate“(2006), “Bazinul hidro-
grafic Doftana” (1999). “Vunera-bilitatea 
versanţilor la alunecări de teren în sectorul 
geographic al Văii Prahova’ (2003), dar şi 
manuale şi hărţi geografice.

“Percepţia riscurilor naturale: cutre-
mure, inundaţii, alunecări” reprezintă în 

cazul comunităţilor expuse şi vulnerabile 
o verigă esenţială în analiza relaţiei 
de coping om-mediu şi un parametru 
important în cuantificarea vulnerabilităţii 
complexe, variabilă predictivă centrală în 
ecuaţia riscului. Lucrarea este stucturată 
în doua mari capitole, primul tratând 
dimensiunea psiho-socială a vulnerabilităţi 
în cazul dezastrelor naturale, iar cel de-al 
doilea capitol urmăreşte locaţii precise 
ale acestor riscuri naturale, cu multiple 
studii de caz şi anchete. În ansamblu 
lucrarea are ca obiectiv, pe baza dezvoltării 
unor metodologii eficiente de evaluare, 
identificarea unor patternuri de relaţionare 
a diferitelor comunităţi umane cu situaţii 
de risc natural, în funcţie de caracteristicile 
de mediu, de indicatorii de vulnerabilitate 
psiho-socială şi economică, cu rezultate 
aplicabile în managementul dezastrelor. 

Volumul de faţă vine într-un moment 
de evidentă acutizare a sensibilităţii indi-
viduale şi sociale în raport cu fenomenele 
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de risc natural. Numai 
şi acest lucru, şi tot ar 
fi suficient pentru a sti-
mula interesul cititorului. 
Avem de-a face cu o carte 
modernă de inginerie 
psihologică sau de psi-
hologie inginerească, care 
îşi propune tratarea unei 
problematici traditional-
inginereşti dintr-o pers-
pectivă umanistă. Această 
tendinţă este tot mai 
accentuată în ultimele 
decenii, în multe domenii 
de risc, fie că este vorba 
despre transportul aerian, 
naval sau terestru, de controlul proceselor 
industriale sau, iată, de impactul fenome-
nelor naturale.

 Plecând de la constelaţia riscurilor 
specifice teritoriului României şi a vulnera-
bilităţilor rezultate din caracteristicile 
locuirii şi amenajării urbane sau rurale 
a spaţiului, cercetarea s-a axat pe 
problematica relaţionării cu riscul seismic 
la nivelul municipiului Bucureşti, cu 
inundaţiile din Delta Dunării şi alunecările 
de teren din sectorul subcarpatic al râului 
Prahova.

Ponderea cea mai mare la nivelul cer-
cetarii a reprezentat-o evaluarea percepţiei 
riscului seismic, prin complexitatea efec-
telor directe sau indirecte, imediate sau de 
durată, pe care le presupune acest pericol 
pentru capitala României, dar şi pentru res-
tul ţării. Ca o observaţie generală, se constată 
o axare din partea autoarei, în definirea 
riscului pe caracteristică fenomenului la 
grupa de vârstă (până in 35 de ani), unde 
predomină aspectul cognitiv, în timp ce la 
populaţia matură accentul cade pe conse-
cinţe şi conţinutul afectiv al noţiunii. De ce 
este importantă o astfel de abordare? Pentru 

că reacţiile emotionale ale 
publicului, de linişte sau 
de nelinişte, se traduc 
mai devreme sau mai târ-
ziu în acte de conduită 
pe scară largă, care au un 
impact important asupra 
vieţii sociale.

Efectele marilor de-
zastre naturale, care 
au afectat comunitaţile 
umane, arată că efectele 
acestora au fost nu doar 
o funcţie a magnitudinii 
fenomenelor respective, 
exprimată în unităţi de 
energie, ci şi o rezultantă 

directă a percepţiei şi atitudinii oamenilor 
faţă de potenţialul de risc. Modelul clasic 
disproporţional a constituit un punct de 
reper în proiectarea anchetelor psihosoci-
ale, fiind de expectat ca identificarea şi cu-
antificarea adecvată a unor trăsături precum 
anxietatea, vulnerabilitatea la stres, locusul 
de control, intoleranţă la incertitudine, să 
funcţioneze predictive în raport cu varia-
bilele comportamentale agregate, cum ar 
fi copingul adaptativ versus dezadaptativ. 
Miza unui astfel de demers este înţelegerea 
mai bună a mecanismelor psihologice in-
dividuale, dar mai ales colective, în con-
fruntarea cu dezastrele naturale. Percepţia 
riscului natural depăşeşte semnificaţia 
unei caracteristici individuale, devenind 
în timp un factor de identitate culturală, 
trans-individuală.

Autoarea ne propune o carte scrisă 
cu sensibilitate şi rigoare ştiinţifică, o 
combinaţie rară şi o calitate în plus pentru 
literatura ştiinţifică, un volum care prezintă 
dozaj rafinat al abordării raţionalităţii 
cantitative şi intuiţei calitative.

Alina Oana Sabău

***
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Ladislau Frumosu, Mihai Sofian, “Rolul 
cataclismelor şi catastrofelor în evoluţia 
umanităţii”, Editura ELFI, Bucureşti, 
2008, 340 pag.

Frumosu A. Ladislau (născut în 1930) 
acesta este de pro-fesie inginer metalurgist, 
specialist recunoscut internaţional 
în domeniul ecologiei, recuperării şi 
valorificării deşeurilor metalice. A făcut 
parte din grupul de experţi ai O.N.U. 
(departamentul pentru dezvoltarea 
tehnologiilor industriale şi Consiliul 
de Ajutor Economic 
Reciproc-CAER pentru 
ţările foste socialiste. 
A ocupat funcţiile de 
inginer cercetător, di-
rector de uzină şi direc-
tor general de grup in-
dustrial. 

După 1990 a ocupat 
funcţiile de ministru 
secretar de stat, preşe-
dinte de companie, pre-
şedinte A.G.A al bursei 
Române de Mărfuri. A 
fost decorat cu ordine şi 
medalii pentru activitatea 
managerială şi ştiinţifică. 
Este posesor al unor 
certificate de inventator. 
A publicat articlole în reviste de specialitate 
din ţară şi străinătate; este coautor a mai 
multor cărţi, între care mentionez: “Cultura 
industriei”, “Şocul deşeurilor”, “Dicţionar 
de ecologie (în patru limbii)”, “Ecologia”-
Dicţionar enciclopedic.

Spre deosebire de colegul său Mihai 
Sofian (născut în 1954) puţin mai tânar, 
este şi el inginer în metalurgie, cunoscut 
specialist în domeniul reciclării deşeurilor 
cu conţinut metallic. Autor al mai multor 
invenţii şi inovaţii în domeniul metalelor 
neferoase.

Motto: “Sursa nefericirii omului 
Rezidă în faptul că ignoră natura’’.

Prezenta carte se doreşte a fi o “isto-
rie succintă a cataclismelor şi catastro-
felor”. Cartea are drept scop prezentarea 
modului în care cataclismele şi catastro-
fele au influienţat destinele civilizaţiilor 
umane care s-au perindat pe pământ de-a 
lungul mileniilor. Tematica abordată 
de cei doi autorii în cele două părţi ale 
lucrării, este una foarte interesantă şi 
actuală, având în vedere interesul marilor 
mase pentru această temă. Cantitatea de 
informaţie cuprinsă este foarte mare, ceea 
ce demonstrează că lucrarea se bazează pe 
o documentare competentă si vastă. Modul 
de prezentare a informaţiei şi opiniilor este 

deosebit de interesantă, 
mai ales că reprezintă o 
originalitate, care ţine 
seama de imparţialitatea 
echilibrată şi judecarea 
opiniilor apărute în 
lumea ştiinţifică.

În I-a parte a lucrării 
sunt discutate cataclis-
mele – acele evenimente 
care apar ca urmare a 
unei forţe supranaturale. 
Autorii îsi pun la început 
întrebări cutremurătoare: 
Poate dispărea viaţa 
de pe pământ aşa cum 
o cunoaştem?... Civi-
lizaţiile umane, câte au 
fost până acum, şase, 

şapte sau mai multe, au dispărut pe rând 
ca urmare a unor cataclisme?... Destinul 
omenirii a fost influienţat de cataclismele 
şi catastrofele anterioare?..Cum au apărut 
religiile, monoteiste, mozaică, creştină, 
musulmană, dar şi cele budiste, taoiste 
etc.? Iar acestea sunt doar o parte din 
întrebările din lucrare.

Ciocnirile asteroizilor, cometelor, 
meteoriţilor cu planeta pamânt au cauzat 
probabil cataclisme şi catastrofe. Autorii 
acestui volum au încercat să analizeze 
“marea problemă de azi’’ cea a încălzirii 
globale însă dintr-o perspectivă istorică, 
dezbătând această problemă în cadrul unor 
conferinţe internaţionale.



163

Catastrofele prezentate în partea a II-a a 
cărţii, pe care le-a suferit Pamântul par a fi 
mai uşor de dezvăluit; schimbările climati-
ce care conduc la secetă şi deşertăciune, 
cutremurele, care provoacă pierderii şi 
victime, vulcanii, fluxurile şi refluxu-
rile apelor, dar şi catastrofele economice, 
războaiele sunt tot atâtea cauze “care 
încearcă să scufunde micuţa barcă în care 
plutim”. Întreagă istorie a umanităţii apare 
ca o împletire între hazard şi necesitate, 

fiecare capitol putând constitui baza unor 
discuţii folozofice.

Privită în ansamblu, cartea recenzată 
are toate elementele necesare unei lucrări 
ştiinţifice de valoare cu o documentaţie 
deosebit de bogată, surse variate, domeniu 
de analiză bine delimitat, în care se 
baleiază elementele ştiintifice şi cele din 
mituri, iar în finalul lecturii constaţi “cât 
de puţine aţi ştiut din cele multe”.

Alina Oana Sabău

***

Petrovics Istvan: A középkori Temesvár. 
Fejezetek a Bega- parti város 1552 előtti 
történetéből/ Timişoara medievală. 
Capitole din istoria oraşului de pe 
malul Begăi până în 1552, Capitulum IV, 
JatePress, Szeged, 2008, 164 pp.

Petrovics István, cadru didactic al Uni-
versităţii din Szeged, cercetător cunoscut 
ca un istoric cu preocupări intense în 
domeniul istoriei urbane. Activitatea sa 
ştiinţifică este ilustrată cu precădere de 
studii referitoare la aşezările urbane din 
zona Dunăre/ Tisa şi Mureş şi relaţiile 
acestora cu alte centre urbane importante 
din Ungaria medievală. 

Volumul actual se înscrie în aria gene-
ală bine definită a autorului şi este rodul 
unor preocupări intense referitoare la is-
toria medievală a oraşului Timişoara con-
cretizate în mai multe studii apărute între 
anii 1997/2oo7. Practic prin această carte 
Petrovics ne oferă o sinteză a rezultatelor 
cercetării sale în ceea ce priveşte Timişoara 
medievală. Dar trebuie subliniat, că stu-
diile deja publicate în acest volum au fost 
unificate în aşafel încât ca să ne ofere o 
imagine de ansamblu asupra Timişoarei.

Cadrul cercetării debutează prin de-
scrierea posibilităţilor sursologice şi a bib-
liografiei problemei. Cartea lui Petrovics 
despre Timişoara medievală continuă cu 

o analiză a regiunii Timiş oferind o de-
scriere a structurilor administrative dintre 
Dunăre/ Tisa /Mureş şi analiza structurii 
bisericeşti a regiuni în evul mediu. Propriu 
zis prin acesta se trasează hinterlandul 
oraşului Timişoara.

Istoria medievală a Timişoarei debuteză 
prin prezentarea topografiei oraşului astfel 
cititorul are la îndemână un cadru spaţial 
bine determinat. Evenimentele istorice 
prezentate mai târziu vor avea un loc de 
ancorare binedefinită. În mai toate oraşele 
din Ungaria medievală un element deter-
minant, important a constituit grupul de 
oaspeţi Hospes colonizaţi de regii unga-
riei. În mod surprinzător în constituirea 
oraşului medieval Timişoara prin prisma 
rezultatleor cercetării lui Petrovics acest 
element omniprezent în mai toate oraşele 
medievale ungureşti în cazul de faţă nu 
a fost determinant în evoluţia urbană a 
aşezări. Astfel imboldul, formări oraşului 
medieval Timişoara trebuie căutată în altă 
parte. Dar faptul că Timişoara medievală, 
nu are la bază drepturile obişnuite de 
oaspeţi, hospites nu însemană că oraşul a 
fost lipsit de alte etnii. Pe baza cercetărilor 
făcute de autorul nostru, se evidenţiează 
printre etniile din oraş în primul rând 
colonia raguzană, compusă din itali-
eni şi croaţi. Alături de aceste etnii sunt 
evidenţiate prezenţa tot mai pregnantă în 
regiunea Timişoarei a românilor şi sârbilor.
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Cartea continuă prin prezentarea într/
un subcapitol aparte a locuitorilor şi 
burgheziei timişorene pe durata epocii 
medievale. Din informaţiile disparate 
referitoare la citadinii timişoreni Petrovics 
a reuşit nu numai să adune multe date 
interesnate ci să ofere unele microbiografii 
ale unor personalităţi ale epocii , cum 
ar fi a judelui Posztos Mihaly. În urma 
unor investigaţii indelungate autorul 
nostru a însumat multe date referitoare 
la comercianţii din Timişoara. Un 
capitol important ne prezintă instituţiile 
ecleziastice din Timişoara ceea ce ne ajută 
să vedem adevărata evoluţie a oraşului 
medieval. În cadrul vieţii ecleziastice 
medievale timişorene un loc special a 
avut cultul Sfântului Eligius, un sfânt 
nu prea comun în Ungaria medievală, de 
aceea cartea de faţă ne oferă o vedere de 
ansamblu, contextul şi cauzele apelări la 
acest cult. Cartea lui Petrovicsi continuă 
cu teme cu referire la relaţiile urbei ori a 
locuitorilor ei de pe Bega cu Grigore al XIII-
lea, cu Hunyadi Janos, şi cu oraşul Szeged. 
Descrierea acestor legături se justifică 
deoarece acestea vor avea urmări adânci 
în viaţa şi evoluţia Timişoarei, vor pune 
amprenta asupra vieţii urbei.

Ca o quintesenţă a cercetărilor minu-
ţioase efectuate de Petrovics carte culmină 
printr-o evaluare a oraşului medieval 
Timişoara, prin prezentarea celor mai 

importante momente din viaţa acestuia 
şi prin utilizarea sistemului de aprecierea 
asupra oraşelor medievale elaborată de 
Kubinyi Andras. Prezentarea Timişoarei 
este corelată cu evaluarea oraşului medi-
eval Szeged, astfel avem măsura lucrurilor 
din zona studiată de autor, astfel putem 
compara cele două aşezări urbane impor-
tante ale zonei. Ceea ce credem că ar fii 
fost binevenit s/au poate într/un studiu a şi 
fost făcut numai nu a ajuns în volum ar fii 
fost de dorit să vedem punctajul “realizat, 
obţinut” de Timişoara din ce sa compus 
care au fost piloni de bază ale evoluţiei 
oraşului.

Cartea conţine în anexe mai multe 
texte inedite cu referire la zona, şi oraşul 
Timişoara astfel acestea fiind introduse 
în circuitul istoriografic. Lista juzilor 
oraşului şi lista peregrinilor timişoreni 
încheie anexele. Bibliografia detaliată 
subliniează faptul că această monografie 
care se conturează din studiile adunate 
se bazează pe utilizarea atât a istorio-
grafie maghiare cât şi a celei româneşti. 
Suntem convinşi că de acum înainte ori-
cine ar dori să cunoască istoria Timişoarei 
cartea lui Petrovici Istvan va fi de neocolit. 
Recomandăm ca atare atât celor care vor 
să cunoască istoria oraşului de pe Bega ori 
istoria oraşelor medievale din Transilvania 
şi Banat să răsfoiască cu folos.

Rüsz-Fogarasi Enikő

***

Nóra G. Etényi – Ildikó Horn, “Imagine 
şi portret. Reprezentare şi propagandă 
politică în epoca premodernă” (Portré 
és imázs. Politikai propaganda és repre-
zentáció a kora újkorban, L’Harmattan, 
Budapest, 2008), 464 pp. ISBN 978-963-
236-0768

Volumul apărut la Editura L’Harmattan 
sub îngrijirea lui Ildikó Horn şi Nóra 
Etényi cuprinde 19 articole semnate de 

reprezentanţii lumii universitare maghiare 
şi europene, ale unor renumiţi istorici şi 
critici de artă. Lucrările dedicate imagologiei 
premoderne politice aduc un omagiu 
istoricului academician, profesor emerit 
Ágnes Várkonyi, cu prilejul aniversării 
a 80 de ani de viaţă şi peste 50 de ani de 
activitate didactică şi cercetare ştiinţifică. 

Ca orice volum miscelaneu, Imagine şi 
portret. Reprezentare şi propagandă politică 
în epoca premodernă reuneşte contribuţii 
inegale sub multe aspecte, dar având o 
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anume coerenţă în raport cu preocupările 
sărbătoritei. Marea diversitate de articole 
a impus o structură tematică organizată în 
şase părţi, înăuntrul cărora a operat, pe cât 
posibil, criteriul cronologic.

Prima parte, Imaginea ţării – imaginea 
inamicului cuprinde trei articole, unul 
dedicat reprezentărilor personale ale lui 
Carol Quintul şi două având în centrul 
dezbaterii imaginea Imperiului otoman. 

Lucrarea lui Zoltán Korpás, Fiat unum 
ovile et unus pastor. Conceptul imperial al 
lui Carol Quintul şi reprezentările acestuia 
(Fiat unum ovile et unus pastor. V. Károly 
birodalomeszméje és annak megjelenési 
formái) şi-a propus schiţarea principalelor 
mecanisme de reprezentare şi propagandă 
utilizate de către Carol. Conceptul imperial 
clădit de către Carol Quintul s-a dovedit 
a fi unic în epocă datorită îmbinării 
elementelor mesianistice – care ţineau 
de propria persoană, de imaginea de 
sine – cu cele teleologice, care ţineau 
de reprezentările imperiale ale epocii. 
Articolul relevă faptul că împăratul a utilizat 
cu succes, în scopuri propagandistice, 
toate canalele de comunicare, fie vorba 
de litere, imagine, pictură ori sculptură, 
dovedind contemporanilor faptul că prin 
centralizarea informaţiilor se obţine cu 
uşurinţă manipularea atât a calităţii cât şi 
a cantităţii produselor imagologice. 

Gábor Kármán în articolul intitulat 
„Blestematul Constantinopol”: Imaginea 
turcilor la capichehăii ardeleni din secolul 
al 17-lea („Átkozott Konstantinápoly”: 
Törökkép Erdély 17. századi portai 
követségén) şi-a propus prezentarea 
modalităţilor prin care reprezentanţii 
permanenţi şi trimişii ocazionali au 
contribuit la formarea unui portret 
negativ al personalului administrativ de 
la Poartă. Conform surselor studiate de 
către autor, diplomaţii din Transilvania 
i-au atribuit funcţionarului turc anti-
calităţi precum: coruptibilitate (obiceiul 
Rushvet-ului), lipsă de sinceritate şi de 
constantă, agresivitate şi deseori ignoranţă, 
conferind elementului turcesc doar o 

singură trăsătură pozitivă, cea a toleranţei 
religioase. Spre deosebire de experienţa 
plăcută relevată de către memoriile 
diplomaţilor vest europeni, însemnările 
ardelenilor deplâng soarta deplorabilă a 
capichehăilor răsăriteni. Scopul anchetei 
realizate de Kármán, bazată îndeosebi 
pe izvoare narative personale, este de a 
dezvălui realităţile aflate în umbra acestor 
construcţii imagologice.

Din punct de vedere tematic lucrarea 
lui István Hiller, Pax optima rerum, s-ar 
fi integrat mai degrabă în a treia unitate 
al volumului, având în vedere faptul că 
aceasta dezbate îndeosebi aspecte ale 
strategiilor diplomatice şi nicidecum 
imagologia inamicului/adversarului. Aceas-
tă contextualizare însă nu va umbri 
contribuţia ştiinţifică a autorului, care 
oferă o prezentare exhaustivă a relaţiilor 
internaţionale dintre Imperiul Otoman şi 
statele europene din secolul al XVII-lea. 
Articolul va sublinia, pe de o parte, rolul 
jucat de către Constantinopol în formarea 
diplomaţiei europene premoderne, pe 
de altă parte, conştientizarea slăbirii, de 
către acestea din urmă a forţelor militare şi 
economice ale Imperiului. Astfel, în opinia 
lui Hiller, războiul de treizeci de ani, mai 
apoi pacea de la Westfalia au dovedit lumii 
faptul că statutul Porţii Otomane se datora 
nu armatei sale, ci diplomaţiei europene, 
a status Quo-ului impus. 

A doua parte intitulată Biserică şi 
concepţii uneşte trei articole de excepţie. 
Anchetele bazate în mare măsură pe 
izvoare inedite prezintă contribuţiile aduse 
de către reprezentanţii elitei ecleziastice la 
consolidarea catolicismului maghiar. 

István Fazekas în lucrarea intitulată 
Episcopul vicar de Alba Regia, pre-
ceptorul regal Lőrinc Kretschmer de 
Bistriţa, (Besztercei Kretschmer Lőrinc 
székesfehérvári prépost, királyi nevelő) şi-a 
propus dezbaterea unui subiect incitant, 
anume aportul preceptorului de origine 
săsească la sensibilizarea viitorilor regi 
Habsburgici faţă de elementul maghiar. 
Kretschmer, descendent al unei familii de 
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nobili, va parcurge o carieră ecleziastică 
remarcabilă datorită unchiului său György 
Szatmári, mai apoi datorită orientării sale 
politice, câştigând atenţia lui Ferdinand 
I încă din anii 1527-28. Va fi desemnat 
preceptor regal în anul 1537, an după 
care se va instala în curtea regală de la 
Innsbruch. Ancheta lui Fazekas va urmări 
să dezvăluie, din puţinele surse existente, 
imaginea preceptorului în grija căruia 
au fost încredinţaţi viitorii domnitori 
Habsburgici. Sursele prezentate relevă 
o oarecare lipsă de competenţă în varii 
domenii ale lui Kretschmer, ceea ce însă, 
în mod curios nu l-au scos din graţiile 
lui Ferdinand. Cert este, că în pofida 
criticilor formulate la adresa episcopului, 
izvoarele se pronunţă măgulitor despre 
cunoştinţele de limbă maghiară a 
arhiducelui Maximilian. În opinia lui 
Fazekas colaborarea dintre stările maghiare 
şi curtea de la Viena ar fi fost categoric 
mai armonioasă dacă nobilimea maghiară 
şi-ar fi trimis fii în curţile aristocraţiei 
germane şi dacă împăraţii Habsburgici ar 
fi insistat în continuare pentru prezenţa 
preceptorilor maghiari în curtea regală.

Péter Tusor va contribui la acest volum 
prin analiza şi publicarea unui document 
inedit. Articolul intitulat „Strategii de 
contrareformă” din 1606 („Ellenreformációs 
haditerv” 1606-ból. Forrásközlés) prezintă 
memoriul (redat în întregime în anexa 
lucrării) Il modo de restaurare la religione 
in Ungaria. Tusor urmăreşte să schiţeze 
antecedentele textului redactat foarte 
probabil de către episcopul de Savoia, 
Sebastian Fornari, prezentând asemănările 
izbitoare ale memoriului cu lucrarea 
episcopului de Cremona, Cesaro Speciano, 
Discorso dello stato della religione catolica 
nel regno d’Ungaria. Ambele memorii se 
caracterizează printr-un discurs ofensiv 
la adresa clerului catolic din Ungaria, 
acuzând preoţii maghiari de incompetenţă, 
imoralitate, cumul de avere, dar mai presus 
de toate de lipsă de toleranţă religioasă. 
Conform celor două opere, slăbirea 
structurilor bisericeşti din Ungaria se 

datora războirilor ireale dintre clerul catolic 
şi credincioşii protestanţi, a confiscărilor 
de biserici etc. Ambele programe conţin 
o serie de propuneri radicale, sugestii 
referitor la reformarea bisericii catolice 
maghiare. Conform lui Tusor, în pofida 
faptului că ideile lui Fornari nu au fost 
preluate în întregime, Il modo de restaurare 
a conştientizat în papalitate faptul că 
o dată cu sfârşitul lunga guerra turca şi 
cu rebeliunea condusă de către Bocskai 
situaţia catolicilor maghiari s-a schimbat 
radical şi necesită din partea papalităţii o 
implicare mai puternică decât oricând. 

Articolul lui Tamás Dénesi, dezbate 
expansiunea uneia dintre cele mai 
faimoase mişcări spirituale catolice, cea a 
cultului dedicat Sfintei Treimi: Cultul şi 
cârmuirea bisericească. Venerarea Sfintei 
Treimi în secolul al XVIII-lea în episcopia 
din Veszprem (Kultusz és egyházi irányítás. 
A Szetháromság tisztelete a 18. századi 
veszprémi egyházmegyében). Ajuns în 
fruntea episcopiei din Veszprem, Márton 
Bíró, moştenise 93 de parohii, numărul 
cărora le-a dublat în decurs a 17 ani. 
Bíró considerase că reforma catolică 
nu poate fi dusă la bun capăt doar prin 
construirea unor biserici, prin oprimarea 
protestantismului, astfel încât pentru a-şi 
realiza scopul s-a folosit pe deplin de cultul 
deja celebru a Sfintei Treimi. Episcopul 
era conştient de faptul că prin acest cult 
va câştiga şi câteva suflete protestante, 
fiindcă reformaţii deşi negau cultul 
sfinţilor şi a Fecioarei, nu doar că acceptau 
Sfânta Treime, ba chiar o considerau baza 
propriei lor religii. Articolul lui Dénesi va 
urmări să deconstruiască anumite clişee 
existente referitor la venerarea Sfintei 
Treimi, dovedind faptul că acest cult nu a 
fost introdus împotriva protestanţilor, ci 
deopotrivă – precum rezultă de fapt şi din 
rapoartele întocmite către papalitate.

A treia parte intitulată Stabilirea ra-
poartelor – strategii este dedicată unor su-
biecte de diplomaţie. Două dintre articole-
le incluse dezbat o tematică de domeniul 
relaţiilor externe, până când articolul lui 
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Gábor Várkonyi se axează pe chestiuni de 
politică internă.

Istoricul olandez, Kees Teszelszky va 
urmări să incadreze rebeliunea protestan-
tă maghiară într-un context larg european, 
bazându-se pe repertoriul întocmit de către 
cancelarul imperial Philippus Rust. Acesta 
din urmă redactase un raport referitor la 
conţinutul unor lăzi aflate în posesiu-
nea diplomatului angajat în serviciile lui 
Bocskai. Mesaj în sacoşă. Relaţii diploma-
tice între Ţările de Jos şi Ungaria în timpul 
rebeliunii conduse de către Bocskai (Üzenet 
az utazótáskában. Diplomáciai kapcsola-
tok Németalföld és Magyarország között 
a Bocskai-felkelés alatt) va urmări să re-
constituiească destinaţia cărţilor confisca-
te de la Bocatius. Scopul articolului este 
de a dovedi ecoul european al acţiunilor 
militare iniţiate de către Bocskai. Din re-
pertoriul cărţilor reiese faptul că ardelenii 
implicaţi în revolta protestantă conside-
rau de maximă importanţă cunoaşterea 
propagandei europene, a relaţiilor inter-
naţionale existente şi a operelor de teorii 
politice, folosindu-se mai apoi de aceste 
cunoştinţe în construirea unor motivaţii 
solide şi acceptabile de către Europa. În 
opinia lui Teszelszky rebeliunea condu-
să de către Bocskai a avut o semnificaţie 
aparte în mentalul colectiv protestant din 
epoca premodernă, dovedind cetăţenilor 
protestanţi capacitatea lor de a stăpâni for-
ţele imperiale Habsburgice şi a pune capăt 
dominanţei papale.

Várkonyi Gábor în studiul său intitulat 
Principi şi palatini. Cugetări asupra relaţiei 
dintre Ferenc Wesselényi şi György Rákóczi 
al II-lea (A nádor és a fejedelem. Gondolatok 
Wesselényi Ferenc és II. Rákóczi György 
kapcsolatáról) va analiza legătura dintre 
cei mai puternici şi influenţi reprezentanţi 
ai elitei politice maghiare din secolul al 
XVII-lea. Izvoarele analizate se dovedesc 
a fi controversate în ceea ce privea această 
relaţie. Sursele atestă existenţa unor 
tensiuni majore în viaţa celor doi, fiindu-
ne dificil să realizăm dacă legătura dintre 
aceştia şi familiile pe care le reprezentau 

erau doar de natură administrativo-
politică ori personală. Várkonyi nu va 
reuşi să contureze cu exactitate sferele de 
interes ale celor doi nobili, însă a ajuns 
la concluzia că Wesselényi nu a izbutit 
niciodată să câştige simpatia principelui, 
iar relaţia dintre palatin şi György Rákóczi 
se caracterizează prin succesiunea unor 
decizii eronate şi gesturi necugetate care în 
mod nefericit s-au reflectat asupra întregii 
naţiuni.

Ultimul articol al acestei unităţi va 
propune spre dezbatere un subiect similar 
cu cel redactat de către istoricul olandez, 
anume relaţiile externe ale nobilimii 
maghiare şi efectele sale asupra politicii 
interne. În centrul lucrării lui Katalin 
Toma se află un călugăr augustin de 
origine irlandeză şi un politician maghiar 
de excepţie. Articolul intitulat Rolul unui 
irlandez în Curtea vieneză. Donellan şi 
Nádasdy (Egy ír szerzetes közvetítő szerepe 
a bécsi udvarban. Donellan és Nádasdy) va 
oferi segmenţe din colaborarea acestora, 
zăbovind mai mult asupra rolului jucat 
de către Donellan în demersul rebeliunii 
anti-habsburgice, soldat de altfel cu 
condamnarea la moarte a mai multor nobili, 
printre care şi Nádasdy. În opinia autoarei 
călugărul augustin era utilizat ca sursă de 
informaţii atât de către Curtea vieneză cât 
şi de către nobilii anti-Habsburgici, ceea 
ce îngreunează aprecierea rolului său în 
demascarea complotului.

Volumul continuă printr-o unitate 
dedicată izvoarelor narative personale. 
Jurnale, protocoale şi istorii va reuni trei 
articole de istoriografie.

Articolul lui Péter Erdősi Domnitori, 
brânzari şi istorici. Premizele unui topos-
Szamosközy-an (Uralkodók, sajtmesterek 
és történetírók. Egy Szamosközy-hely 
előzménye) şi-a propus analiza comparată 
a lucrării istoriografice consacrate domnirii 
lui Sigismund Báthory. Erdősi ne va atrage 
atenţia asupra similitudinilor dintre opera 
lui Bonfini şi Rerum Transylvanorum 
Pentades al lui Szamosközy, cu scopul 
de a evidenţia modalitatea prin care 
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se realizează crearea unor toposuri 
istorice. Modelul italian oferit de către 
curtea renaşcentistă al lui Mathias Rex 
degenerează în cazul mult controversatului 
principe transilvan într-un anti-model; 
astfel devine Sigismund întruchiparea 
domnitorului iresponsabil, un antitalent 
sub cârmuirea căruia elementele cândva 
dătătoare de glorii s-au transformat în 
unelte malefice. Szamosközy găsise în 
regele promovat de Bonfini un ideal, o 
personalitate copleşitoare care a reuşit 
să îmbine politica şi arta într-un mod 
armonios. Spre deosebire de regatul şi 
conducătorul său idealizat, domnia lui 
Sigismund era caracterizată întocmai de 
lipsa de armonie dintre cele două sfere, 
politicul şi culturalul ajungând să se 
compromită reciproc.

Dezbaterile lui Erdősi sunt urmate 
de către articolul istoricului Éva Lauter, 
„Modus observandus…” Rânduirea alege-
rilor palatine în secolul al XVII-lea („Modus 
observandus…” A 17. századi magyar ná-
dorválasztások rendje). Subiectul ales de 
către autoare este cu atât mai binevenit, 
încât rareori găsim anchete referitor la ale-
gerea palatinului, dar mai ales la reperto-
riul elementelor propagandistice din jurul 
acestui eveniment. Lauter va reconstitui 
demersul politic al alegerilor precum cere-
monia de instalare în funcţie al celui mai 
important demnitar maghiar cu ajutorul 
Modus Observandusului din 1655, care 
conservă date cu privire la alegerea pala-
tinului Ferenc Wesselényi. Ancheta relevă 
faptul că întregul repertoriu al elemente-
lor de reprezentare din cadrul acestei ce-
remonii are de fapt menirea de a consolida 
continuitatea regatului medieval maghiar.

Articolul lui Domokos Dániel Kis ofe-
ră o veritabilă anchetă lejeunneiană, pre-
zentând particularităţile scrisului privat 
maghiar din epoca premodernă. Articolul 
intitulat Jurnalul oficial al lui Ádám Király 
şi Confesiunile lui Rákóczi (Szathmári 
Király Ádám hivatalos naplója és Rákóczi 
Confessiója) analizează, într-o primă eta-
pă relaţia dintre jurnalul (1711-1717) lui 

Király şi memoriile principelui, ca mai 
apoi să ofere o analiză metodologică cu pri-
vire la diferenţele dintre jurnalul privat şi 
cel oficial. Jurnalul oficial fusese ţinut sub 
atenta supraveghere al principelui şi sub 
îndrumările profesioniste ale lui Gáspár 
Beniczky, fapt dovedit şi de către „timin-
gul” jurnalului şi confesiunilor (în cele 50 
de însemnări verificate informaţiile din-
tre cele două izvoare narative coincid atât 
în timp cât şi în spaţiu). Lipsa implicării 
emoţionale într-un asemenea jurnal poa-
te fi cu uşurinţă sesizat prin compararea 
jurnalului oficial cu cel privat (1736) scris 
de către Király ajuns deja la maturitate, 
dovedind faptul că până când unul (cel 
privat) este redactat de către sine pentru 
sine, celălalt (oficial) este ţinut pentru şi 
despre altcineva.

Cele patru dezbateri grupate în unitatea 
De la înştiinţare la memorie sunt consacra-
te istoriei artei. 

György Domokos –Gábor Hausner au 
realizat a anchetă inedită în mai multe pri-
vinţe. Articolul Zrínyi Újvár şi asediul ei 
în oglinda topografiei lui Jacob von Holst 
(Zrínyi Újvár és ostroma Jacob von Holst 
helyszínrajza tükrében) are ca scop elu-
cidarea unor aspecte privind asediul din 
1661-64. Autorii au urmărit să reconstituie 
asediul de la Zrínyi Újvár şi să explice stra-
tegia militară a defensivei. Cei doi istorici 
s-au străduit să regândească evenimentul 
militar în lumina topografiei contempora-
ne, ajungând la concluzia că în lipsa sol-
daţilor odihniţi şi a echipamentului per-
formant succesul trupelor creştine era de 
domeniul imposibilului. Inovaţia acestei 
anchete constă de fapt în îmbinarea tehno-
logiei moderne cu topografia premodernă, 
articolul conţinând o imagine combinată a 
schiţei lui Jacob von Holst şi a fotografiei 
aeriene din 1958.

Emese Szoleczky şi-a propus prezen-
tarea propagandei politice ale lui Emanuel 
Maximilian. Lucrarea Notiţe la coroana lui 
Emanuel Maximilian. Gravura lui Michael 
Wening despre asediul Belgradului din 1688 
(Levélke Miksa Emánuel koszorújához. 
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Michael Wening metszete Belgrád 1688-
as ostromáról) înfăţişează ambiţiile princi-
pelui bavarez, instrumentarul alegorico-
simbolic al reprezentărilor utilizate de 
către acesta. Însă în acest secol care a oferit 
genii militare precum Ludovic al IV-lea, 
Leopold I sau Eugen de Savoya, principele 
bavarez, a rămas pe plan secund în pofida 
tuturor insistenţelor sale. În opinia autoarei 
merită însă să medităm asupra faptului că 
Emanuel Maximilian a investit la fel de 
mulţi bani şi energie în artele plastice cât 
în întreprinderi militare. Ţinutul bavarez 
sub domnia sa a ajuns unul dintre centrele 
impozante ale culturii baroce, ale cărui 
capodopere au influenţat întreaga artă 
europeană. Conform studiului ambiţiile 
artistice ale lui Maximilian au facilitat 
imigrarea artiştilor europeni în Bavaria, 
contribuind astfel şi la formarea rococoului 
bavarez. 

Următoarele două articole sunt dedi-
cate lui Eugen de Savoya. Andrea Kreutzer 
aduce spre cunoştinţă una dintre cele 
mai râvnite cărţi ale epocii. Apărută în 
1720, apoi reeditată în 1725, Batailles 
gagnees, conţine descrierile lui Jean 
Dumont şi gravurile realizate de către 
Jan van Huchtenburg. Feţele lui Eugen 
de Savoya. Propaganda unui comandant 
(Savoyai Jenő arcai. Egy hadvezés 
propagandája) va analiza reprezentările 
aflate în ediţia din 1725. La fel precum 
în cazul multor personalităţi prezentate 
în acest volum, Eugen de Savoya utiliza 
elementele propagandei cu pricepere, 
dovedind posterităţii importanţa culti-
vării elementelor imagologice. Faima sa 
militară, abilităţile sale politice sunt imor-
talizate de cei mai renumiţi artişti ai 
epocii, principele fiind un mecena darnic 
şi totodată conştient de faptul că umilinţa 
şi virtuţiile sufleteşti sunt un privilegiu 
abia în lumea de dincolo, iar pentru 
fructificarea lor mondenă este nevoie de 
reprezentare şi propagandă.

Următoarea dezbatere poate fi şi ea 
legată într-o oarecare măsură de persoana 
lui Eugen de Savoya, mai precis de o 

altă întreprindere militară de succes 
al acestuia. Katalin Mária Kincses în 
articolul intitulat Gravuri şi monede 
despre bătălia de la Höchstädt din 1704 
(Metszetek és emlékérmék az 1704-es 
Höchstädti csatáról) ne atrage atenţia 
asupra unei altfel de istorii, mai exact 
asupra necesităţii utilizării izvoarelor mai 
puţin convenţionale în cercetarea istorică. 
Autoarea şi-a propus ca prin acest articol 
să contribuie la schimbarea concepţiilor 
ştiinţifice ale istoriografiei maghiare. În 
opinia ei istoria premodernă poate şi chiar 
trebuie să fie studiată şi prin alte surse 
decât cele narative. Asemenea izvoare non-
lingvistice sunt tablourile, hărţile, gravura, 
sculptura, monedele, textilele, clădirile, 
cortegiile funerare, îmbrăcămintea etc. 
adică o serie de locii memorii care sunt 
utilizate doar ca simple decoraţiuni pe 
paginile monografiilor clasice. Prezentul 
articol se doreşte a fi revoluţionar prin 
faptul că prezintă bătălia de la Höchstädt 
prin analiza exhaustivă a gravurilor recent 
descoperite într-o colecţie publică din 
Ungaria.

Ultima parte a volumului conţine 
articole grupate în jurul reprezentărilor 
private. Autoportret şi mecenat reuneşte 
trei lucrări dedicate modalităţilor de (re)
construire a identităţilor personale.

Primul articol, semnat de Ildikó Horn, 
coordonatorul prezentului volum, este 
dedicat unuia dintre cei mai celebrii 
principi transilvani ai epocii premoderne. 
Portretul princiar al lui Báthory István 
(Báthory István uralkodói portréja) 
înfăţişează cititorilor influenţele unor 
modele de domnire promovate de către 
opere precum Institutio lui Erasmus 
sau Principele lui Machiavelli asupra 
conceptului de conducător al lui Báthory. 
În opinia lui Ildikó Horn prezenţa acestor 
opere în biblioteca familiei se reflectă nu 
doar la nivelul mentalităţii domnitorului 
ci şi în practica sa politică, anume acesta 
prefera sfătuitori proveniţi din rândul 
intelectualilor filosofi, angaja artişti 
talentaţi şi promova ideile reformatoare ale 



170

bisericii catolice. Cu toate că la începutul 
carierei sale princiare Báthory nu părea 
să fie preocupat de beneficiile unei 
propagande politice, însă o dată ajuns pe 
tronul Poloniei acesta va finanţa o serie de 
iniţiative artistice, de o calitate nu întocmai 
superioară, pentru a se face cunoscut 
în politica internaţională. Aceste opere, 
nesemnificative din punct de vedere istoric 
sau literar s-au dovedit a fi instrumentele 
de succes ale unei sensibilizări colective. 
Dramele iezuite, manifestările festive au 
devenit parte componentă a propagandei 
regale, la fel precum şi gravurile, 
pamfletele sau poemele. Spre deosebire 
însă de majoritatea cazurilor, Báthory se 
numără printre puţinii domnitori ale cărui 
imagine inventată a reuşit să persiste în 
istoriografia şi mentalul colectiv transilvan 
şi polonez până în zilele noastre.

András Koltai şi-a propus analiza activi-
tăţii mecenare ale lui Batthyányi. Articolul 
intitulat Portret cu ţinut de graniţă. Ádám 
Batthyányi şi artele plastice (1636-1659) 
(Portré végvidékkel. Batthyányi Ádám és 
a képzőművészet (1636-1659) va oferi o an-
chetă exhaustivă a contribuţiei nobilului 
pro-habsburgic la schimbarea înfăţişării 
vestice ale Ungariei. Batthyányi se numără 
printre puţinii aristocraţi de etnie maghia-
ră care şi-au petrecut marea parte a tinere-
ţii în curtea lui Ferdinand al II-lea. Ajuns 
o dată familiarizat cu gusturile artistice ale 
Curţii vieneze, nobilul proaspăt catolizat 
şi-a propus finanţarea unor artişti cunos-
cuţi pentru a sensibiliza publicul maghiar 
faţă de stilul baroc. A devenit primul me-
cena al barocului din Ungaria, îmbrăţişând 
acest curent artistic fără a renunţa însă la 
specificul artistic maghiar al ţinutului. În 
opinia lui Koltai, Batthyányi nu avea gus-
turi rafinate şi nici nu se număra printre 
cunoscătorii de artă ci patrona artele din 
considerente practice, realizând importan-
ţa reprezentărilor şi propagandei artistice.

Ultimul articol al acestui volum este 
semnat de către cealaltă coordonatoare, 
Nora G. Etényi. Lucrarea intitulată Cultul 

Zrínyi al lui Wolfgang Julius Hohenlohe 
(Wolfgang Julius Hohenlohe Zrínyi-
kultusza) va studia mecanismele de re-
prezentare funerare ale epocii precum şi 
atitudinile contemporanilor faţă de moar-
te. Studiul relevă faptul că Hohenlohe şi-a 
pregătit funerariile cu minuţiozitate, fiind 
atent la toate detaliile legate de reprezen-
tarea personalităţii sale şi îndeosebi a cari-
erei sale militare. Aristocratul austriac era 
conştient de faptul că lumea s-a schimbat 
fundamental în decurs de un secol, înde-
osebi în ceea ce privea percepţia carierei 
militare şi politice, asfel, pentru a sensibi-
liza auditoriul, s-a decis să se folosească de 
elementele imagologiei contemporane în 
reprezentarea realizărilor sale, şi îndeosebi 
în cea a campaniei din 1663-64. Deşi epoca 
luptei sfinte purtate împotriva Imperiului 
Otoman s-a sfârşit, Hohenlohe şi-a propus 
să aducă un ultim omagiu eroilor creştini şi 
îndeosebi lui Zrínyi. În opinia Norei Etényi 
evocarea legăturii dintre Hohenlohe şi 
Zrínyi ascunde de fapt critica prezentului 
politic, anume incapacitatea elitei austri-
ace de a colabora armonios împreună cu 
aristocraţia maghiară. Articolul analizează 
aşadar şi felul în care instrumentul repre-
zentării private devine un element mora-
lizator public.

Volumul omagial se prezintă a fi o lec-
tură plăcută atât celor interesaţi de epoca 
premodernă maghiară, cât şi simpatizan-
ţilor curentelor teoretice. Articolele sus 
menţionate oferă o imagine despre com-
plexitatea subiectelor tratate dea-lungul 
deceniilor de către sărbătorită. Studiile 
îmbină într-un mod fericit realizările ce-
lor mai recente metodologii cu pozitivis-
mul ştiinţific, ce se manifestă îndeosebi 
în analiza pretenţioasă şi amănunţită a 
documentelor utilizate. Între lucrări câte-
va se deosebesc prin originalitate, altele 
prin dorinţa de a revoluţiona istoriografia 
maghiară, dar toate deopotrivă se caracte-
rizează prin rigoare ştiinţifică.

Feher Andrea

***
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Ionela BĂLUŢĂ, La Bourgeoise Respec-
table. Reflection sur la construction d une 
nouvelle identite feminine dans la seconde 
moitie du XIX-e siecle roumain, Editura 
Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 
2008.

Cartea Ionelei Băluţă deschide un 
nou câmp de reflecţie în spaţiul ştiinţelor 
sociale româneşti, nu numai prin subiectul 
propus, el însuşi de pionierat, dar mai 
ales prin maniera de abordare a acestuia, 
într-o perspectivă în egală măsură multiplă 
şi riguros construită, plasată sub semnul 
evidenţierii permanente a dimensiunii 
politice a construcţiei identităţilor de gen 
(p. 21). Lucrarea este structurată în trei 
părţi, însoţite de o introducere, concluzii, 
bibliogafie şi anexe. 

Prima parte, Le canevas ideologique 
et la construction identitaire, tratează 
pe rând reperele istorice ale analizei 
sociologice pe care autoarea o va dezvolta 
în continuarea demersului său, dinamica 
socială şi opţiunile ideologice ale perioadei 
paşoptiste, precum şi premisele constituirii 
unui spaţiu politic eminamente masculin la 
jumătatea secolului al XIX-lea, atunci când 
se conturează în Principate grupările care 
vor da naştere partidelor şi programelor 
politice din a doua jumătate a aceluiaşi 
veac. Critica socială care se dezvoltă 
mai cu seamă la cumpăna veacurilor al 
XVIII-lea şi al XIX-lea, trece adesea prin 
critica moravurilor a căror schimbare, 
dacă nu chiar degradare este considerată 
răspunzătoare de declinul general al 
societăţii. Această critică dă seamă nu 
numai de construcţia unui nou ideal 
identitar, pregnant naţional, care va însoţi 
cu necesitate orice construcţie ideologică 
a secolului al XIX-lea, dar şi de o anumită 
criză a sensibilităţilor, deja pusă în lumină 
de istoriografia ultimelor decenii, în 
care autoarea identifică primele posibile 
semnale ale emancipării femeilor, legate 
de dovezile din ce în ce mai numeroase 
ale unei revoluţii a moravurilor (p. 40-41).  

Momentul revoluţionar 1848 îi permite 
autoarei o primă analiză a rolului pe 
care societatea românească îl va atribui 
femeii pentru următoarele câteva decenii. 
Analizând textele lui Ion Eliade Rădulescu, 
Nicolae Bălcescu, C. A. Rosetti şi Cezar 
Boliac, Ionela Băluţă identifică cel puţin 
două teme recurente, necesitatea educării 
femeilor, a mamelor de familie, în primul 
rând (pentru că familia şi căsătoria sunt 
plasate printre valorile primordiale ale 
noii morale, care se construieşte acum, p. 
52) şi capacitatea naturală  a femeii de a 
influenţa sufletul copiilor sau al soţului 
său (ceea ce trimite la delimitările bărbat-
cultură / femeie-natură, cu variantele 
posibile cămin/spaţiu public sau spaţiu 
al familiei/spaţiu civil şi politic, p. 57). În 
acest discurs calităţile naturale ale femeii 
fac din ea un simbol al unităţii familiei şi 
mai departe al coeziunii sociale (p. 58). 
Tradus în termeni de cetăţenie, raportul 
masculin/feminin se conturează în felul 
următor: bărbaţii sunt cetăţeni chemaţi 
să îşi îndeplinească îndatoririle, dar şi 
să beneficieze de drepturile care decurg 
din acest statut, în timp ce femeile sunt 
mame (de) cetăţeni, beneficiind astfel 
doar de o cetăţenie prin delegare, pasivă 
şi indirectă; ele trebuie să fie formate şi 
instruite în acest spirit, dar cu o finalitate 
practică precisă, aceea de a forma la rândul 
lor buni cetăţeni, de a cultiva patriotismul 
propriilor copii (p. 59). Postura de soţie şi 
mamă devine normă a noii ordini sociale, 
singura în care femeia poate avea un rol 
activ; această acţiune a sa este importantă 
pentru societate, dar rămâne nu doar 
indirectă, ci şi singura formă de participare 
socială a femeii (p. 60). 

Disjuncţia masculin/feminin, prin 
intermediul referinţelor la femeie sau 
la familie este urmărită de autoare şi la 
nivelul curentelor şi al partidelor politice 
din epocă: liberalismul, conservatorismul 
şi socialismul, mişcarea socialistă fiind 
prima care a introdus ca revendicare 
egalitatea femeilor (p. 76). În ceea ce 
priveşte programele politice, naţiunea/
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naţionalitatea reprezintă miza centrală a 
proiectului politic al elitelor guvernante 
(p. 78), femeile fiind complet absente şi în 
cazul liberalilor şi în cel al conservatorilor 
(p. 83). Totuşi, consideră autoarea, raportul 
masculin/feminin se lasă întrezărit în 
spatele apelurilor la morală, la tradiţie sau 
la naţiune (patriotismul cetăţeanului de a 
cărui transmitere către tânăra generaţie 
sunt responsabile femeile); prin aceste 
canale femeile joacă un rol important 
(chiar dacă adesea omis în discursurile 
oficiale) în interiorul proiectului politic 
modern, ca producătoare ale naţiunii 
simbolice în spaţiul domestic (p. 84). 

Partea a doua a cărţii Ionelei Băluţă, 
La construction normative. Legitimer la 
difference, studiază raportul ierarhic 
masculin/feminin din perspectiva iden-
tităţilor şi a ierarhiilor sociale, aşa cum 
sunt ele reconfigurate prin intermediul 
normelor şi al instituţiilor. Incluse în 
corpul naţiunii, femeile vor fi excluse 
din corpul politic, prin normele juridice, 
doctrina educaţiei sau noul ideal feminin 
impus de doctrina medicală prin literatura 
igienistă (p. 86). Din punct de vedere 
juridic, Codul civil proclamă inferioritatea 
femeii (p. 96), din punct de veder electoral 
aceasta nu există (p. 106). Femeia rămâne, 
prin natura sa, în exteriorul sferei puterii 
politice (p. 105). 

În ceea ce priveşte învăţământul şi 
educaţia, piloni centrali ai construcţiei 
politice moderne, autoarea pleacă de 
la premisa că şcoala reprezintă un 
instrument central în proiectul impunerii 
unei noi morale publice, iar transmiterea 
moralei este sinonimă cu transmiterea 
îndatoririlor şi obligaţiilor definitorii 
în formarea individului responsabil (p. 
111). Ponderea populaţiei feminine şi 
rolul important care îi revenea acesteia 
au dus la dezvoltarea învăţământului 
destinat tinerelor fete. Educaţia femeii 
are însă vocaţie funcţionalistă, nu e vorba 
de desăvârşirea sa ca fiinţă umană, ci 
de  misiunea pe care o are de îndeplinit 
în interiorul comunităţii. Transformarea 

femeii în educatoare a naţiei este în fapt o 
miză ideologică: nu numai că ea este astfel 
inclusă în proiectul politic, dar devine 
agent de difuzare a ideologiei naţionale 
(p. 117). Din această perspectivă, accesul 
femeilor la instrucţie, nu numai că nu e 
susceptibil să tulbure ordinea socială, 
ci dimpotrivă funcţionează el însuşi 
ordonator, impunând femeilor însuşirea 
cunoştinţelor necesare pentru exercitarea 
misiunii lor naturale şi civice: să crească 
şi să educe fii ai patriei (p. 118).

La rândul său, modelul medical 
(mai precis în cazul de faţă, igienist) 
care îşi revendică o autonomie şi o 
obiectivitate pur ştiinţifice, se dezvăluie, 
la o analiză atentă a propriului discurs, 
un amestec savant între logica ştiinţifică 
şi cea politică, între principiile igienei şi 
opţiunile ideologice ale autorilor (p. 127). 
Igieniştii preiau modelul de societate 
construit în spaţiul politic şi îi acordă un 
plus de consisteţă, tranferând asupra lui 
legitimitatea ştiinţifică proprie domeniului 
din care ei înşişi provin (p. 128). Analiza 
Ionelei Băluţă asupra definirii igienei ca 
domeniu special al medicinei este centrată 
pe identificarea legăturilor pe care aceasta 
le-a întreţinut nu doar cu spaţiul social 
în general, ci şi cu cel politic (p. 157 şi 
urm.) Pe de o parte statul îşi vede legitimat 
dreptul de a enunţa regulile igienice, 
cărora individul, în logica contractului 
social, este obligat să se supună (p. 164), pe 
de altă parte,  multiplicarea domeniilor de 
acţiune ale igienei reprezintă o strategie, nu 
doar pentru extinderea propriului control 
asupra societăţii, ci şi pentru consolidarea 
statutului său socio-politic (p. 166). Altfel 
spus, igiena publică rămâne sub tutela 
statului, dar cooperarea celor doi factori 
permite consolidarea misiunii sociale şi 
politice a igienei (p. 169).

Medicii igienişti îşi asumă astfel nu 
doar supravegherea corpului, ci şi a 
sufletului. Pornind de la aceste premise, 
autoarea consideră că studiul modelului 
igienist este esenţial pentru a înţelege înseşi 
bazele sistemului social, interiorizate şi 
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aplicate de totalitatea agenţilor sociali 
(inclusiv femeile) în raporturile cotidiene 
pe care aceştia le întreţin (p.181). În ceea 
ce priveşte raporturile de gen, igieniştii 
se vor strădui să aducă laolaltă cât mai 
multe probe anatomice şi fiziologice, 
pentru a demonstra diferenţa „naturală” 
dintre bărbaţi şi femei; preluînd concepţia 
rolurilor complementare, avansată deja 
de filosofia socială, ei vor demonstra, 
cu argumente medicale, că destinul 
biologic al femeii este maternitatea (p. 
182). Această funcţie biologică va fi de 
altminteri însoţită în epocă, de o funcţie 
socială maxim valorizată, cea de mamă şi 
educatoare a propriilor copii, prin extensie 
a poporului însuşi (p. 191). Discursul 
igienist este structurat pe două direcţii 
fundamentale, care legitimează şi impun, 
în egală măsură, un destin specific feminin: 
importanţa maternităţii (completată prin 
atenţia particulară acordată îngrijirii nou-
născutului) şi imperativul educării femeii, 
strâns legat de ceea ce trebuie să devină  
propria sa misiune educativă (p. 201).

În partea a treia a lucrării Les femmes 
actrices de leur devenir, autoarea se 
opreşte asupra mărturiilor şi luărilor de 
poziţie feminine, care, fără a fi reuşit să se 
impună, au avut totuşi meritul de a încerca 
să reaşeze reprezentările dominante, care 
caracterizau universul social al epocii. Prin 
intermediul câtorva studii de caz, Ionela 
Băluţă va încerca să schiţeze tabloul deloc 
încărcat al prezenţei femeilor în spaţiul 
public în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, din perspectiva felului în care 
femeile înseşi s-au situat faţă de modelul 
legitim la vremea respectivă. Prezenţa 
femeilorîn spaţiul public este urmărită 

din mai multe perspective: femei care se 
exprimă în spaţiul public, fără  a îmbrăţişa 
nici un fel de militantism (colaboratoare 
la revistele literare, absolvente de studii 
superioare cu rezultate remarcabile în 
propriile domenii, matematici, medicină, 
etc., / femei care susţin emanciparea femeii 
prin educaţie (în general absolvente de 
studii superioare, care susţin necesitatea 
extinderii acestora în rândul populaţiei 
feminine) / ziare şi reviste conduse de 
femei şi care se adreseaza femeilor (chiar 
fără  a pune explicit problema poziţiei 
femeii în societate) / femei înscrise în 
organizaţii politice (cazul socialiştilor 
în speţă) / asociaţii de femei, de la cele 
cu scopuri caritabil-filantropice, la 
cele feministe, radicale chiar.  Această 
„aşezare” a femeilor pe eşichierul social-
politic românesc, este urmată de câteva 
studii de caz (personalităţi sau tipuri 
de asociaţii de femei, Constanţa Dunca-
Schiau, Maria Rosetti, Cornelia Emilian, 
Reuniunea femeilor române din Iaşi, Liga 
femeilor), absolut remarcabile, datorită în 
primul rând perspectivelor multiple, dar 
în acelaşi timp complementare, din care 
sunt abordate. 

Concluziile autoarei, referitoare la 
propriul studiu, îl definesc drept novator 
dintr-o dublă perspectivă. Pe de o parte 
analiza identităţii feminine în termeni de 
construcţie social-politică; pe de altă parte, 
înţelegerea acesteia ca parte a felului în 
care puterea însăşi se construieşte, în cazul 
de faţă din perspectiva unei filosofii sociale 
bazate pe „naturalizarea” diferenţelor între 
sexe (p. 280). 

Ligia Livadă-Cadeschi
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Reinhardt Koselleck, „Conceptele şi 
istoriile lor. Semantica şi pragmatica 
limbajului social-politic”, cu două contri-
buţii ale lui Ulrike Spree şi Willibald 
Steinmetz, traducere din limba germană 
de Gabriel H. Decuble şi Mari Oruz. Coor-
donarea şi unificarea traducerii Gabriel H. 
Decuble, Ed. Art, Bucureşti, 2009

Cartea care se cere recitită 

Sunt cărţi ce se cer recitite, ce devin o 
referinţă în domeniu şi pretind o revenire 
constantă la textul lor. Sunt cărţi a căror 
complexitate te determină să te reîntorci 
cu fidelitate la ele, cărţi revoluţionare, cu 
autoritate, prea profunde pentru a le putea 
cuprinde dintr-un prim contact. „Relectura 
(...) funcţionează mai ales în cazul textelor 
nonliterare greu accesibile sau al textelor 
literare cu încărcătură simbolică, cele care, 
prin definiţie, au întotdeauna de spus mai 
mult decât poate sesiza cititorul într-o 
primă lectură.” (Paul Cornea, „Interpretare 
şi raţionalitate”, p. 77)

Este cazul şi traducerii de faţă a cărţii 
„Conceptele şi istoriile lor ”, a lui Reinhardt 
Koselleck, apărute la editura Art, în 1999. 
Nu numai metoda comparatistă (prin 
exemple din spaţiul francez, englez şi 
german) şi perspectiva pluridisciplinară 
(tratând domenii ca istorie, politică, 
sociologie, drept constituţional) fac un 
studiu complex. Este vorba şi de domeniul 
nou în care se situează cercetarea – istoria 
conceptuală. 

Autorul întinde ghemurile încâlcite ale 
unor concepte, desfăcându-le în cursul 
lor firesc, cronologic. Koselleck pune la 
îndemâna cititorilor firele descâlcite ale 
unor concepte, pe care le putem folosi 
ulterior ca un fir al Ariadnei în propriile 
noastre cercetări. Este chiar recomnadat 
ca „lucrătura” în studiul istoriei să meargă 
cu câte un astfel de „fir conceptual” în 
mână. Autorul ne dă nişte instrumente 
utile de lucru, căci fără cunoaşterea unor 
concepte în evoluţia lor – ca patriotism, 

cultură, revoluţie, utopie, rege, progres, 
emancipare, criză, duşman – nu poate 
exista un demers ştiinţific profesionist. 
Iată, aşadar, de ce lectura acestei cărţi 
devine vitală. 

Căile pe care umblă discursul lui 
Koselleck sunt demitizante şi deconstruc-
tiviste, urmând apoi un drum de mijloc: 
după relativizare şi deconstrucţie, urmează 
îmblânzirea extremelor. Să urmărim un 
exemplu în acest sens. Autorul vorbeşte 
despre unele anale şi enciclopedii care 
înregistrează numai evenimnetele, adică 
ce se întâmplă şi nu cum se întâmplă. 
Ele consemnează numai victoriile şi 
înfrângerile, fără a arăta cum anume au 
fost provocate acestea prin discursuri. 
După ce reaminteşte despre prioritatea 
limbii şi, deci, a documentelor în istorie, în 
detrimentul cultului pentru evenimnete, se 
poziţionează contra „misticii” arhivistice. 
„Găsim în acceaşi breaslă a istoricilor şi 
cealaltă extremă: a insista doar pe editarea 
surselor, ca vestigii ale unui limbaj scris 
şi vorbit în trecut. Ceea ce înseamnă 
abandonarea în logica hazardului istoric, 
care a dus la o anumită configuraţie a 
surselor, delimitarea dintre actul lingvistic 
şi cel istoric, extralingvistic, nemaifiind 
clară.” (p. 19) 

Cartea intră aici în polemică cu 
studiile care fac din istorie un colaj de 
evenimente preluate din documente, fără 
a le da o semnificaţie. Direcţia spre care 
se îndreaptă cartea este una postmodernă, 
prin care istoria nu presupune o relatare 
de întâmplări, victorii şi înfrângeri, aşa 
cum afirmă şi Koselleck la un moment 
dat. Postmodernul foloseşte interpretări ale 
trecutului, nu trecutul. (F.R. Ankersmit, 
„Historiography and Postmodernism” în 
„History and Theory”, vol. 28, nr. 20, mai, 
1989, p. 145.)

Consemnarea limitelor limbajului 
face parte din demersul deconstructivist, 
„limba însăşi poate spune mai mult sau 
mai puţin, dar niciodată exact ceea ce este 
realitatea istorică pe care o descrie. ”(p. 
89) Cuvintele nu pot exprima cu fidelitate 
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realităţile, ceea ce pretinde intervenţia 
unor interpretări, dezbateri, reformulări, 
reluări de poziţie. De aceea, trebuie să ne 
concentrăm mai mult asupra cuvintelor, să 
reformăm limbajele, să căutăm conceptele 
în mediul lor, în contextul social, politic, 
cultural, istoric. Înţelegerea conceptelor 
presupune recuperearea trecutului. Atunci 
când stabilim, aşa cum face Koselleck, 
când anume a apărut un concept, în ce 
circumstanţe, ce semnificaţii anterioare 
a avut şi în funcţie de ce factori, putem 
ajunge la o dezideologizare a cuvintelor. 

Koselleck însuşi vorbeşte despre 
vulnerabilitatea limbii în faţa ideologiilor. 
Tot în acest sens, Alain Besançon descrie 
în „Originile intelectuale ale leninismului” 
cum a fost manipulat limbajul de către 
comunism în scop ideologic. Mai mult, s-a 
format un limbaj ideologic, un amectec de 
liturgic şi ştiinţific, cunoscut prin sintagma 
„limba de lemn”. Realitatea ideologică, 
conchide Alain Besançon, există doar 
ca limbaj.  (Alain Besançon, „Originile 
intelectuale ale leninismului”, p. 354)

O bună parte a studiului propovăduieşte 
(cu argumente!) strânsa legătură între 
istorie şi limbă, cum un singur cuvânt 
poate să schimbe cursul (sau, vorbind 
mai ponderat, să influenţeze) istoriei. 
Este cazul şi ordinului rostit de Hitler 
de invadare a Poloniei, moment în care 
cuvântul provoacă evenimente istorice. 
Dincolo de fragmentele profund teoretice, 

puterea exemplului, concreteţea unor 
detalii, vin în spijinul afirmaţiilor. Spre 
finalul cărţii, cazurile particulare (cazul 
legilor în spaţiul german, spre exemplu) 
deţin monopolul. 

Dintre temele ce revin constant în carte 
amintim modernitatea şi inovaţiile aduse 
de ea la nivelul limbajului, iluminism şi 
mutaţiile provocate de el, legătura între 
limbă şi istorie. Abordarea conceptelor în 
evoluţia lor atinge 3 timpi fundamentali: 
trecutul, prezentul şi viitorul. Despicând 
conceptul de utopie, autorul aminteşte 
de sintagma lui E. Bloch, „utopie 
concretă”, ceea ce pune în discuţie o 
istorie a viitorului. Sunt de amintit aici 
şi alte tematici atinse în studiu, cum ar 
„noua religiozitate cultă” (p. 110), traseul 
unor cuvinte, fiecare cu realităţile lui ca 
„burghez”, „cetăţean”, „republican”. Putem 
observa dinamica limbii şi rolul pe care 
îl joacă contextele politice, culturale în 
transformările unor concepte.

Dar nu numai conceptele sunt plimbate 
pe acest traseu al temporal. Găsim 
această carte bine ancorată nu numai în 
lumile trecutului, ci şi ale prezentului. 
Astfel, studiul este extrem de actual şi 
prin temele abordate – criză, ecologie, 
emancipare. Devine util nu numai în 
înţelegerea trecutului, ci şi a prezentului 
şi în conturarea unei istorii a viitorului.

Ioana Manta-Cosma

***




