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Istoria şi celelalte ştiinţe sociale, – iată un 
subiect care a făcut să curgă multă cerneală şi 
a alimentat vii dezbateri şi dispute aproape 
interminabile, în care apar invariabil sin-
tagme precum interdisciplinaritate, dialog 
pluridisciplinar etc.

Nu se pune problema să reluăm o ase-
menea problematică. Dimpotrivă inten-ţia 
noastră este aceea de a circumscrie rapor-
turile uneori sistemartice, de cele mai multe 

ori ocazionale sau accidentale dintre istorie şi noile ştiinţe sociale, mai exact dintre istorie 
şi psihologie, aşa cum s-au petrecut ele de-a lungul unei perioade de peste un secol şi 
jumătate, adică din perioada marii despărţiri, a marii rupturi din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea.

Aşa cum se cunoaşte începutul celor mai multe din aceste ştiinţe se originează în 
secolul al XVIII-lea, dar ele se vor dota cu un statut ştiinţific bine determinat abia în 
secolul al XIX-lea, secolul scientismului, moment în care, fiecare dintre ele s-a străduit 
să-şi delimiteze prin frontiere, un teritoriu, să-şi definească metodele, să-şi construiască 
conceptele şi primele modele de referinţă. Delimitarea frontierelor, a metodelor sau chiar 
a locului de ocupat într-o ierarhie imaginară şi instituţională a provocat vii şi intense 
dispute. Fapt este că în deceniile de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, 
aproape toate aceste ştiinţe, care aveau ca obiect de studiu omul şi societatea şi-au constituit 
un statut bine definit şi modele de referinţă. Rezultate din scientismul veacului al XIX-
lea, discipline relativ tinere, ştiinţele sociale s-au arătat repede invidioase faţă de istorie, 
care venea cu o genealogie de peste două milenii. Faptul a trezit nenumărate suspiciuni, 
chiar şi acuzaţia de imperialism şi colonialism, dar îndemnurile la interdisciplinalitate, 
la colaborare, la practica dialogului atunci când s-au materializat, s-au dovedit benefice 
şi fructuoase pentru cunoaştere.

Înainte de a constata care sunt beneficiile acestui dialog se cuvine să observăm că 
până la marea despărţire, când se produce autonomizarea acestor ştiinţe, ele au mers 
mână în mână cu istoria. De la Herodot până în secolul al XVIII-lea, istoria încorpora, mai 
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mult sau mai puţin, aspecte etnografice, psihologice, antropologice etc. Autonomizarea 
ştiinţelor în veacul XIX a fost benefică din unghiul construirii unor obiecte de studiu 
specifice ca şi a unor metode şi instrumente de abordare a realităţii a unei realităţi care 
era aceiaşi, omul şi societatea umană sub cele mai diverse aspecte. Dar, iluzia că realitatea 
complexă şi globală a fenomenelor de civilizaţie poate fi restituită autonom, pe felii, a 
fost repede depăşită. Complexitatea realităţii istorice, şi pe cale de consecinţă, restituirea 
sa autentică a impus, ca o exigenţă obligatorie, dialogul şi interdisciplinalitatea. 

Secolul XX a reprezentat pentru ştiinţele omului şi ale societăţii o dezvoltare 
fără precedent. Toate au cunoscut o extraordinară creştere cantitativă, însoţită de o 
specializare extremă, toate s-au dotat cu metode şi instrumente de cercetare foarte 
specializate, toate au încercat să se insereze în social. Dar această dezvoltare arborescentă, 
în progresie geometrică, a condus la o subspecializare şi la dispersia cunoştinţelor. Astăzi, 
fiecare disciplină este divizată în sub-domenii care formează o infinitate de câmpuri 
specializate. Or, efectul acestei hiperspecializări este contradictoriu. Pe de o parte, el 
permite o aprofundare a cunoştinţelor, dar pe de alta, face dificilă o necesară sinteză. 
Marea provocare adresată tuturor ştiinţelor omului şi societăţii a fost pe tot parcursul 
secolului XX, nevoia unei sinteze globale, nevoia unei teorii generale despre obiectul 
lor comun de studiu.

Stiinţele umane formează astăzi un vest domeniu de cunoştinţe, bogat, variat şi 
dezordonat. Insă imaginea pe care ele o oferă astăzi este departe de imaginea unei ştiinţe 
unică, care oferă o viziune globală şi coerentă despre obiectul comun al cercetării, omul 
şi societatea umană.1

In ce priveşte istoria, aceasta a iesit sărăcită la o primă vedere, de pe urma marii 
despărţiri, din epoca pozitivismului. O seamă dintre problematicile sale au devenit 
obiect şi subiect de cercetare pentru noile ştiinţe sociale (sociologia, psihologia), teritoriul 
istoriei îngustându-se, (istoria politică, evenimentul unic), şi ajungând la o schematizare 
nepermisă dusă uneori până la falsificarea realităţilor trecute. Nu în ultimul rând, istoria 
s-a angajat pe o pistă falsă, prin încercarea de a-şi construi o paradigmă ştiinţifică, ce 
imita ştiinţele tari, dotată cu legi şi legităţi aproape matematice, ce căuta doar adevărul 
unic, obiectiv, aşa cum a fost. 

Dar istoria n-a ieşit neapărat în pierdere. Alături de rătăcirile amintite mai sus, câş-
tigurile au fost şi ele importante. Acestea se traduc printr-o rafinare a metodelor de 
investigaţie, o critică, uneori acerbă a surselor, şi o perfecţionare a unei metodologii şi 
a tehnicilor de investigare, care i-au sofisticat demersul şi au ajutat-o să se dezvolte în 
profunzime. 

Evident că încercarea de a identifica legi şi legităţi în istorie a însemnat aventurarea 
într-o expediţie pe urme false, dar la urma urmelor istoria a ieşit cu un eşafodaj, în 
aparenţă mai ştiinţific, din încercarea pozitivistă. 

Dar relativ repede, după marea despărţire, noile generaţii de istorici au realizat 
greşeala, şi au propus soluţii pentru îndreptarea ei. Or, soluţia miracol, soluţia mereu 

1 Jean Francois, Dortier, Les Sciences humaines, Paris, 1998, p. 9-13.
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propovăduită, dar niciodată dusă până la ultimele sale consecinţe, se poate traduce prin 
cuvântul cel mai des invocat: interdisciplinaritatea.2

Intreaga avangardă istoriografică a ultimului secol şi jumătate se plasează sub 
zodia interdisciplinarităţii. Raporturi complexe cu celelalte ştiinţe umane, au condus la 
problematici şi perspective complexe asupra trecutului, au impus autori, teme, probleme, 
cercetări, publicaţii, personalităţi.

Ca atare, alături de dialogul purtat cu geografia, sociologia, antropologia, lingvistica 
etc, raporturile, întâlnirile, cooperările cu psihologia, cu psihologia socială in special, s-au 
dovedit fructuoase şi pline de rezultate novatoare şi pline de consistenţă. Orice s-ar spune, 
avangarda istoriografică din ultimul secol şi jumătate, fidelă crezului interdisciplinar, a 
fost mereu atentă la progresele, descoperirile şi inovaţiile petrecute în psihologie sau într-o 
anumită ramură a acesteia, iar schimburile conceptuale, instrumentele metodologice şi 
avansurile epistemologice s-au dovedit benefice şi convingătoare. 

Identificăm în demersul nostru, cel puţin patru memente, patru întâlniri şi convergenţe 
soldate cu rezultate spectaculare pentru o restituire coerentă şi convingătoare a realităţilor 
istorice trecute şi pentru constituirea unor instrumente motodologice valitate de rezultate 
cercetării. 

I. Psihologia mulţimilor 

A doua jumătate a secolului al XIX-lea a reprezentat o adevărată revoluţie ştiinţifică 
pentru noile ştiinţe sociale. Toate se resimt în urma marilor dezvoltări epistemologice. 
In ce priveşte, psihologia, nu neapărat progresele cu adevărat ştiinţifice, generate de 
experimentalism au influenţat într-un prim moment celelalte ştiinţe umane, ci mai 
degrabă problematica fascinantă şi spectaculară legată de începuturile psihologiei 
sociale, anume această disciplimă a începuturilor cunoscută sub numele de psihologia 
mulţimilor. Se va adăuga apoi psihologia abisală şi psihanaliza, discipline fascinante 
ce vor ţine capul de afiş şi vor face din ele adevărate vedete ştiinţifice. Rezultatele 
spectaculare au atras atenţia istoricilor, iar aplicarea unora dintre ultimele achiziţii au 
fecundat progresul cunoaşterii istorice.

La sfârşitul secolului XIX, psihologia socială in statu nascendi, sub forma sa primitivă 
de psihologia mulţimilor, cucereşte spiritele. François Gabriei Tarde, cu teoria imitaţiei, 
Gustave LeBon cu psihologia mulţimilor, italianul E. Sighele cu La folla delicvente, 
impun publicului o problematică, care se va bucura de un eclatant succes, şi care nu 
va întârzia să influenţeze studiile istorice. Aşa se naşte problematica istoriografică a 
psihologiei mulţimilor, a claselor periculoase şi a maselor criminale, şi o seamă de 
lecturi istoriografice vor accentua rolului pe care l-au avut acestea în diverse momente 
şi circumstanţe istorice. Ca atare, lucrările lui Gustave Le Bon, Psihologia mulţimilor, 
Psihologia războiului, Psihologia socialismului, vor influenţa lecturile făcute trecutului din 
această primă perspectivă psihologizantă.

2 Bernard Lepetit, Propositions pour une pratique resteinte de l’interdisciplinarité, în Carnet de croquis. 
Sur la connaissance historique, Paris, Albin Michel,1999, pp. 303-313.
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II. Istoria mentalităţilor colective - istoria imaginarului 

Este însă interesant de constatat că asemenea cercetări, care se bucurau de atenţia 
marelui public, n-au satisfăcut deloc exigenţele ştiinţifice ale lumii savante de la începutul 
secolului XX, care căutau să identifice un eşafodaj epistemologic puternic, bazat mai 
degrabă pe expertimente verificabile, decât pe intuiţii geniale. Aceasta face ca o bună parte 
a studiilor de psihologie să părăsească căutările colective şi să se îndrepte spre elemente 
ce ţin de psihologia individuală şi de racordurile sale cu colectivul, spre reprezentări, spre 
memoria colectivă etc. Emil Durkheim, cu studiul său dedicat reprezentărilor individuale 
şi reprezentărilor colective, va avea un impact deosebit în opinia ştiinţifică a începutului 
de secol XX, iar studiul acestuia va influenţa masiv perspectivele istoricilor. In paralel, 
Maurice Halbwash, cu consideraţiile şi încheierile sale despre memoria colectivă şi 
despre cadrele sociale ale memoriei, va deveni referinţa de bază, şi punctul de plecare 
pentru cei interesaţi de memorie, reprezentări, identităţi şi imaginar social.

Această masă critică, concentrată deja înte-un interval istoric scurt, este fecundată 
de realităţile psihologice ale primului război mondial, care a permis analiza pe viu, 
a psihologiilor colective a imenselor mase de oameni angrenate în marele război, a 
provocat un adevărat salt în dezvoltarea unor abordări ştiinţifice care să ţină seama 
de toate achiziiţiile teoretice şi metodologice ale domeniului. Cei care vor trage toate 
consecinţele din această acumulare epistemologică au fost cei doi fondatori ai Annalelor, 
(Lucien Febvre şi Marc Bloch), şi întreaga mişcare istoriografică construită şi coagulată 
în jurul revistei. 

Revista Annales d’Histoire economique et sociale (Strasbourg, 1919), fondată de Lucien 
Febvre şi Marc Bloch va asuma noi teritorii şi noi experienţe istoriografice, privilegiind 
în principal relaţiile cu celelalte discipline sociale, în mod excepţional prin colaborarea 
cu două dintre disciplinele care în epocă erau destul de străine istoriei: etnologia şi mai 
ales psihologia. In relaţie de amiciţie cu psihologi de notorietate ai timpului, Henri Wallon, 
Charles Blondel etc., Lucien Febvre a împrumutat din domeniul psihologiei, noţiunea de 
mentalitate, noţiune destinată unei cariere notorii. Această grefă disciplinară a condus, 
într-o primă fază, la constituirea unei psiho-istorii, posibilă datorită carenţelor unei 
discipline ca psihologia, împărţită între practică şi teorie.

Cultivată de ambii directori ai Annalelor, relaţia cu psihologia a oferit rezultate relativ 
diferenţiate. Lucien Febvre s-a orientat mai degrabă spre universul psihologic, mental 
al unor personaje singulare, precum Martin Luther, Margareta de Navara, Francois 
Rabelais etc., pe când Marc Bloch s-a interesat de practicile simbolice colective, de 
reprezentările mentale non conştiente ale grupurilor sociale. Demersul său era mai 
aproape de structuralism şi a prefigurat de altfel, metodele antropologiei istorice din 
anii ‘70-‘80. 3

Exploatarea psyché-ului uman prin intermediul comportamentelor, sensibilităţilor, 
reprezentărilor, a constituit un loc privilegiat de întâlnire între istorie şi psihologie. În 

3 Jean Francois Dortier, op.cit., p. 77-79.
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vogă la începutul secolului trecut, psihologia a avut un rol important în organizarea noii 
istorii. Dar, după o primă fază în care istoricii s-au interesat de lucrărilor de psihologie 
colectivă care nu s-au dovedit prea convingătoare, atenţia acestora s-a orientat spre 
contribuţiile din sfera psihologiei individuale, ale lui H.Wallon şi J.Piaget, ale căror 
cercetări au influenţat istoria psihologică. Chiar dacă psihanaliza nu a adus prea mari 
servicii istoriei, atât ea cât şi psihologia, mai ales psihologia socială, au oferit preţioase 
elemente pentru psihologia istorică şi mai ales pentru istoria mentalităţilor colective.4

Lucien Febvre a fost cel care a subliniat aportul psihologiei la dezvoltarea studiilor 
istorice, prin cunoscutele articole program.5 El a forjat de asemenea conceptul de utilaj 
mental şi a fondat psihologia istorică, ce va deborda mai târziu spre istoria mentalităţilor 
colective. 6

Marc Bloch are şi el un rol fondator pentru abordările faptelor istorice din perspectivă 
psihologică. El considera faptele umane “prin excelenţă fapte psihologice”. Marc Bloch 
a fost şi el campionul unei istorii al cărui teritoriu să depăşească barierele tradiţional 
admise. Pentru formaţia unui tânăr istoric el cerea o anumită ucenicie în epigrafie, 
paleografie, diplomatică, la care era convenabil să li se adauge iniţierea în arheologie, 
statistică, istoria artei, în limbile vechi şi moderne. Dar acestea nu sunt neapărat suficiente 
pentru a fi un adevărat profesionist al istoriei. Bloch propunea cunoaşterea ştiinţelor 
învecinate: geografie, etnologie, demografie, economie, sociologie, lingvistică. “Dacă 
nu este posibil ca o singură persoană (istoricul) să achiziţioneze atâtea competenţe… se 
poate avea în vedere o alianţă a tehnicilor practicate de erudiţi diferiţi.”7

Or, acest lucru presupunea organizarea unor echipe pluridisciplinare de cercetare. 
Ideile lui Bloch vor impune recursul la metoda comparativă, grĳa de a da istoricului o 
formaţie pluridisciplinară, dorinţa unor cercetări de echipă, şi se explicau prin viziunea 
sa despre unicitatea ştiinţelor omului. “Spectacolul activităţilor umane formează obiectul 
particular al istoriei” obişnuia el să spună. Sau: “Nu există decât o ştiinţă a omului în 
timp, care fără încetare are nevoie de a-i uni pe cei morţi cu cei vii.”8

Mentalul colectiv a fost - aşa cum se cunoaşte - o descoperire a unor discipline străine 
oarecum de istorie, psihologia, etnologia şi sociologia în deceniile de la cumpăna celor 
două secole. Cei doi istorici vor recupera această problematică pentru propria lor 
disciplină prin intermediul psihologiei sociale şi al sociologiei durkheimiene. In ciuda 
interesului pentru mental care îi va anima pe cei doi, în mod paradoxal fiecare va urma 
un itinerar diferit, dezvoltând două orientări, două filiaţii diferite, cu privire la abordarea 
mentalului în cadrul chiar a aceleaşi şcoli istorice.9

4 H.Couteau-Bégarie, Le phenomene Nouvelle Histoire, Paris, Economica, 1989, p. 78-79; R. Mandrou, 
L’Histoire après Freud, în “Revue de l’enseignement supérior”, nr. 44-45, 1969, pp. 27-63. 

5 Lucien Febvre, Combats pour lhistoire, Paris, Armand Colin, 1992.
6 Hervé Couteau-Bégarie, Le phénomène la Nouvelle Histoire, p. 68-69.
7 Marc Bloch, Appologie pour l’histoire, ou métier d’historien, Paris, A. Colin, 1987, p. 28.
8 Ibidem, p. 9 şi p. 15.
9 Andre Burguière, La notion de mentalité chez Marc Bloch et Lucien Febvre deux conceptions, deux 
filiations, în Revue de Synthèse, seria 3, nr. 112, 1983.
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Lucien Febvre, graţie prieteniei sale cu psihologul Henri Wallon, se va arăta în cel mai 
înalt grad sensibil la problematica de psihologie istorică propriu-zisă. El se va orienta spre 
decriptarea universului mental în care se manifestă şi evoluează personalităţi istorice, 
individualităţi. Marcat de umanismul clasic, Lucien Febvre s-a ocupat cu predilecţie de 
individualităţi, situând sarcina istoricului la nivelul la care se articulează opera acestora 
cu condiţiile sociale şi mentale în care aceasta s-a născut. Pentru a realiza introspecţia 
universului mental şi psihic el va lua ca termeni de analiză individul conştient (Rabelais, 
Margueritte de Navarre, Luther etc.).10 

Inspirat de psihologie şi în colaborare cu celelalte ştiinţe sociale, Lucien Febvre va 
reclama o istorie a sentimentelor, o istorie a dragostei şi a milei, a bucurei şi a cruzimii, 
a morţii şi a fricii, dar va preciza în acelaşi timp, că o asemenea istorie trebuie să se 
integreze într-un studiu global de civilizaţie. Locul mentalului colectiv într-o istorie 
totală, va rămâne unul din dezideratele noii istorii, sarcină cărea-i vor răspunde peste 
decenii unii dintre discipolii săi.11

Marc Bloch a urmat o cu totul altă cale pentru a se apropia de mentalităţi. Fără a 
neglĳa sau anula aportul psihologiei, pentru a accede la mental, Bloch s-a inspirat din 
sociologia durkheimiană. In cartea dedicată Regilor Thaumaturgi (1924), el s-a preocupat 
de practicile colective, simbolice, de reprezentările mentale non-conştiente ale diferitelor 
grupuri sau categorii sociale. Moştenind de la marele sinolog Marcel Granet interesul 
pentru rituri, mituri şi psihologia comparată, pentru nivelele de credinţe, istoricul va 
încerca să valideze aceste teme într-un studiu dedicat civilizaţiei medievale europene.

O influenţă deosebită asupra studiilor lui Bloch dedicate mentalului a avut experienţa 
războiului din 1914-1918. Prin experienţele colective trăite de masele imense de oameni 
angrenaţi în marele război, istoricul a descoperit structurile profunde ale categoriilor 
mentale. El a sesizat rolul zvonurilor, al rumorilor, al ştirilor false, mecanismele de 
propagare a acestora, elemente care s-au dovedit apoi obiect de studiu pentru istoria 
mentalităţilor.

Investigaţiile dedicate puterii vindecătoare a regilor Franţei şi ai Angliei, într-o 
durată lungă şi pe un vast spaţiu vor conduce la o integrare dintr-o perspectivă globală 
toate aspectele unei societăţi, de la social la mental, fără să înlăture politicul din studiul 
mentalităţilor. Dimpotrivă, acesta se plasează în însăşi centrul investigaţiei. Marc Bloch 
a ajuns să identifice şi să restitue într-o operă de pionierat, credinţa colectivă în puterea 
de vindecare a regilor, fapt considerat de istoric o imensă ştire falsă.

Intrebarea la care vrea să răspundă istoricul, este cea care are în vedere forţa şi 
vitalitatea sentimentului loialist cu privire la puterea monarhică. Istoricul vede în 
caracterul supranatural al puterii regale una din explicaţiile posibile. Analizînd corelaţiile

10 Lucien Febvre, La problème de ľincroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Paris, Albin 
Michel, 1968. Autour du Heptameron. Amour sacre, amour prophane, Paris, 1952, Un destin. Martin 
Luther, Paris, 1942.

11 vezi studiile lui Jean Delumeau dedicate fricii şi sentimentului de insecuritate în epoca 
modernă.
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dintre atitudinile religioase şi realităţile sociale, istoricul a depăşit în studiile dedicate 
mentalului nivelul gîndirii clare, conştient structurate ajungînd la sondarea inconştientului 
colectiv.12

Istoricul a deschis şi o altă perspectivă pentru istoria mentalităţilor, care se va dovedi 
fertilă pentru viitorul disciplinei. El atrage atenţia asupra manierei de lectură a surselor. 
La fel ca sursele cele mai pline de semnificaţie, tăcerile surselor pot spune la fel de multe 
lucruri.

Contribuţia lui Marc Bloch la istoria mentalului colectiv, multă vreme tratată cu mai 
puţină atenţie, s-a apropiat chiar mai mult decît cea a lui Lucien Febvre de antropologia 
istorică, prefigurînd ceea ce avea să devină în anii ‘60 structuralismul aplicat la studiile 
istorice. Studiile sale au deschis calea către istoria corpului uman, vîrstele vieţii, emoţiile 
şi sentimentele oamenilor, anunţînd teme istorice privilegiate de generaţiile următoare 
de analişti.13 In timp ce psihologia istorică aplicată la studiul de caz s-a dovedit fără 
rezultate prea convingătoare, cercetările reprezentărilor colective non-conştiente, 
fenomenele mentale în articulaţiile lor cu viaţa socială au deschis cercetări fecunde, de 
mare anvergură ulterior fructificate.14

In imediata posteritate a lui Lucien Febvre şi Marc Bloch, Alphonse Dupront, Robert 
Mandrou şi Georges Duby au acordat o atenţie deosebită mentalului colectiv. La 1961, 
Alphonse Dupront face o pledoarie pentru o istorie socială a ideilor, atunci când aducea 
în faţa auditoriului său la congresul de la Oslo, pe urmele lui Febvre, problemele şi 
metodele unei istorii a psihologiei colective.15 Istoricul propunea astfel un prim inventar 
sistematic al problemelor ce trebuiau să stea în atenţia istoricului mentalului colectiv, 
ca şi câteva din reperele metodologice pe care o asemenea cercetare - aflată atunci în 
faza de pionierat - le impunea.

Cîţiva ani mai tîrziu Dupront revine, propunînd redescoperirea şi restituirea de către 
istorici a iraţionalului sau cel puţin, partea ce-i revine acestuia în realităţile trecute, făcînd 
astfel dreptate misterului, viselor, fantasmelor. Istoricul pledează pentru restituirea 
rolului pe care l-au avut în istorie forţele non-conştiente, redescoperirea unui psyché 
colectiv pe nedrept lăsat în conul de umbră al interesului istoricilor. Istoriografia modernă 
adeptă a unui raţionalism mărginit a închis porţile iraţionalului, extraordinarului, 
mirificului în istorie, ca atare, Dupront propune o lectură a trecutului într-o dialectică 

12 Marc Bloch, Les Rois Thaumaturges. Etudes sur le caractère surnaturel atribué à la puissance royale 
particulièrment en France et en Engleterre, Paris, Albin Michel. 1924., reed. Paris, Gallimard, 1983, 
cu o prefaţă de J. Le Goff.

13 François Dosse, L’histoire en miette. Dès Annales à la Nouvelle Histoire, Paris, La Decouverte, 
1987, p. 84.

14 Georges Duby, Les Trois ordres où ľimaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1984, Yves-Marie 
Bercé, Le Roi cache. Sauveurs et imposteurs...Paris, 1994, Jean-Paul Roux, Le Roi. Mythes et symboles, 
Paris, Fayard, 1995.

15 Alphonse Dupront, Problèmes et méthodes ď une histoire de la psychologie collective, în Annales 
E.S.C., nr. 1, 1961, pp. 3-11, vezi şi Toader Nicoară, Introducere în istoria mentalităţilor colective, 
Cluj, 1995, pp. 42-48.
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de constante şi contrarii în care acesta să-şi găsească locul pe care-l merită.16 Pentru 
că, remarcă Dupront, exploziile politice, fricile, epidemiile, foametea, războiul, ca şi 
nenumăratele pulsaţii religioase (eschatologice), care pun în mişcare mulţimile şi care 
relevă intensitatea panicilor colective, nu fac altceva decât să evidenţieze manifestarea 
obscură a forţelor iraţionale în care se exprimă o realitate a sufletului colectiv pînă aici 
necunoscută şi nerestituită. Sesizând dificultatea demersului restitutiv, istoricul reclamă 
o explorare dintr-o perspectivă antropologică, aculturantă, a unor asemenea fenomene, 
descrierea şi analiza unor astfel de manifestări şi eliminarea unor prea grăbite clasificări 
sau încercări de înţelegere.

Dupront a revenit asupra perspectivelor teoretice şi metodologice,17 sintetizînd de fapt 
rezultatul propriilor sale cercetări cu privire la mitul Ierusalimului celest în motivarea 
profundă a cruciadelor18 sau cele asupra sacrului în societăţile europene.19

In posteritatea imediată a lui L.Febvre, Robert Mandrou a propus într-un studiu 
publicat în Encyclopedia Universalis,20 cîteva din metodele şi conceptele operaţionale cu 
care istoricul poate lua în stăpînire realităţile mentale ca viziunea asupra lumii, structuri 
şi conjuncturi mentale etc, a căror validitate o va proba, de altfel, într-una din cărţile sale.21 
Mandrou subliniază, pe de o parte, o interdependenţă a mentalului colectiv cu realităţile 
socio-economice, dar relevă, de asemenea, relativa sa autonomie faţă de determinaţiile 
cele mai presante ale acestora. ”Fără îndoială - notează el - în această dialectică a unei 
istorii sociale, nici un istoric nu se poate hazarda să conteste interferenţa relaţiilor sociale 
determinate de raporturile economice. Dar în aceiaşi mişcare, trebuie să admitem că 
destructurările, evoluţiile mentalului colectiv, nu se fac după aceleaşi ritmuri ca cele 
ale economiei.”22 Istoricul desprinde de aici cerinţa metodologică după care istoria 
mentalului colectiv este prin definiţie de două ori dependentă, pentru metodele sale de 
investigaţie ea utilizează achiziţiile istoriei literare, ale psihologiei sociale, ale lingvisticii 
şi chiar a istoriei biologice, pentru a situa aportul său în explicaţii globale ea trebuie să 
facă fără încetare referinţă la evoluţiile majore, mai solid stabilite, ale istoriei economice 
şi sociale.23

In imediata apropiere a lui Robert Mandrou şi Alphonse Dupront, Georges Duby se 
va preocupa asiduu de conceptualizarea noii problematici a mentalităţilor.24 Pentru Duby 
mentalul are propria sa temporalitate. El plasează mentalul în raport cu grila braudeliană 

16 Alphonse Dupront, Ľhistoire après Freud, în Revue de ľenseignement superieur, nr. 44-45, 1969, 
p. 48.

17 vezi D’une histoire des mentalités, în Revue Roumaine d’Histoire, nr. 3, 1970.
18 Paul Alphandery, Alphonse Dupront, La Chrétienté et ľ idée du croisade, I-II, Albin Michel, 1954 -1959.
19 Alphonse Dupront, Du Sacré, Paris, Gallimard, 1986.
20 Encyclopedia Universalis, VIII, 1968, pp. 436-438.
21 Robert Mandrou, Introduction à la France Moderne. Essai de psychologie historique, Paris, 1964.
22 Robert Mandrou, art.cit., vezi şi T. Nicoară op.cit. p. 73.
23 Ibidem, p. 73.
24 Georges Duby, Histoire des mentalités, în Histoire et ses méthodes, ed. Charles Samaran, Paris, 

Gallimard, 1961.
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a nivelelor temporale. La suprafaţă, emoţiile de moment, rapide, fulgurante, urmate de 
structurile mentale, mai stabile, în care intră evoluţiile comportamentelor şi credinţelor 
la care subscriu grupuri sociale determinate şi, în sfârşit, în durata lungă cadrele mentale 
cele mai rezistente la schimbare, cum ar fi moştenirea culturală, sistemele de credinţe şi 
valori, care depăşesc de departe evenimenţialul.

Pentru Duby, munca istoricului constă, în acest domeniu, într-o confruntare continuă 
a diferitelor temporalităţii şi în punerea în evidenţă a decalajelor şi discontinuităţilor 
dintre realitatea socială şi reprezentarea ideologică, care nu evoluează într-o sincronie 
perfectă. Dar, mentalităţile nu sunt în viziunea lui Duby doar un obiect suplinitor, el 
cere o restituire a ansamblului. Aşa cum însuşi o mărturiseşte, el a plecat în cercetările 
sale de la un studiu al structurilor sociale bazat pe analiza cea mai fină cu putinţă a 
bazei economice. Istoricul ajunge însă la concluzia că “o societate nu se explică numai 
prin fundamentele sale economice, ci şi prin reprezentările pe care aceasta şi le face 
despre sine.”25

Pentru restituirea universului mental al oamenilor din trecut, Duby consideră 
că istoricul trebuie să satisfacă cel puţin următoarele condiţii. Să restituie formele 
de expresie, ansamblurile de semne prin care se realizează comunicarea socială. El 
propune de asemenea analiza semnelor, imaginilor, emblemelor, simbolurilor, ca şi 
organizarea simbolică a spaţiului etc. Numai analiza acestora permite istoricului să 
perceapă schimbările care se operează lent în viziunea pe care oamenii şi-o fac despre 
real, despre social. Istoricul mai propune studiul modelelor culturale, al sistemelor de 
valori, dintr-o societate.26 

Dar legatul lui Lucien Febvre şi Marc Bloch se va dovedi dificil de pus în practica 
istoriografică. Noua generaţie de la Annales, cea a lui Braudel va instituţionaliza istoria 
nouă, dar partea rezervată mentalului în opera braudeliană este destul de ştearsă, în 
orice caz, puţin semnificativă.

Cel care va relansa studiul mentalităţolor va fi Ernest Labrousse, cu ocazia unui 
colocviu la Saint-Cloud, în 1965, cînd va îndemna spre studiul rezistenţelor la schimbare. 
Odată cu îndemnurile lui Labrousse o întreagă şcoală îşi va reorienta astfel cercetările şi, 
ca atare, mentalul colectiv, mentalităţile vor deveni una dintre priorităţile cercetării. Este 
meritul celei de-a treia generaţii de analişti de a relansa cu rezultate deosebite studiile 
dedicate evoluţiei sensibilităţilor şi mentalităţilor colective. Jean Delumeau, Pierre 
Chaunu, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Le Goff, Michel Vovelle, François Lebrun, 
sunt doar câteva dintre numele cele mai prestigioase care au ilustrat prin lucrările lor 
progresele notabile în studiul mentalităţilor collective.

Dar, în ciuda faptului că mentalul colectiv a polarizat interesul celei de-a treia 
generaţii de analişti, nu au fost rare cazurile cînd unii dintre promotorii studiilor asupra 
mentalităţilor colective au venit din afara şcolii. Cazul lui Philippe Ariès este relevant 

25 Georges Duby, în Aujourd’hui ľhistoire, reluat în Roger Chartier, La Sensibilité dans ľhistoire, 
Paris, Montfort, 1988, p. 43.

26 Ibidem.
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pentru politica integratoare a şcolii Analelor.”Istoric de duminică”, Ariès va urma solitar 
propriul parcurs, relansînd studiul mentalităţilor prin cercetările sale dedicate atitudinii 
faţă de familie şi sentimentului copilăriei, ca şi prin cele care aveau în vedere atitudinile 
în faţa morţii.27

Analizînd aspectele mentale legate de familie şi de sentimentul copilăriei în vechiul 
regim francez, Ariès consideră că trecerea de la un model de comportament la altul 
nu este rezultatul unor mutaţii globale ale societăţii, ci se explică prin cauze de natură 
psihologică care vor schimba radical comportamentul omului occidental cu începere 
din secolul XVIII. In viziunea lui Philippe Ariès, agentul activ care provoacă schimbarea 
este inconştientul colectiv. Aceiaşi constatare rămâne valabilă şi cu privire la schimbările 
atitudinilor şi comportamentelor în faţa morţii. ”După mine - notează istoricul - marile 
derive care antrenează mentalităţile, atitudini în faţa vieţii şi a morţii, depind de 
motoarele cele mai secrete, cele mai ascunse, aflate la limita biologicului cu culturalul, 
adică de inconştientul colectiv”.28 

Ceea ce se poate constata este existenţa a cel puţin două direcţii în restituirea 
mentalului, pe când cei mai mulţi încearcă să estimeze partea realului în constituirea 
viziunilor asupra lumii, alţii, e adevărat, mai puţini ca număr, dar notorii, consideră 
mentalul colectiv ca pe o entitate în sine, independentă de orice contingenţă. Una din 
obiecţiile aduse acestora din urmă este cel mai adesea că, aceştia se mulţumesc să refacă 
evoluţia mentalităţilor, a reprezentărilor, a manierei în care oamenii îşi percep propria 
lor epocă, fără a se preocupa de raportul dintre aceste reprezentări şi realitatea care 
le-a suscitat.29

Lucrurile s-au “complicat” însă şi mai mult prin asumarea unui alt teritoriu aflat în 
proximitatea mentalului, şi în strînsă legărtură cu acesta, imaginarul, o modalitate de a 
evada din real, de a tăia orice legătură între infrastructuri şi suprastructuri.

Asumarea de către istoricii analişti a fantasmemor şi viselor ca obiecte ale istoriei - ca 
unele care au la fel de multă eficienţă ca şi instituţiile şi raporturile sociale concrete - va 
conduce la o lărgire fără precedent a mentalului, riscînd în viziunea unor exegeţi ca cele 
două categorii să se constutie ca teritorii în sine, fără nici o legătură cu socialul. In ciuda 
faptului că această situaţie a fost taxată ca o derivă mentalitară,30 pericolul nu este unul cu 
adevărat real. In primul rînd, chiar şi performanţa de a restitui mentalităţile şi imaginarul 
unei epoci sau al unei societăţi reprezintă o realizare notabilă. In al doilea rînd este, apoi, 
evident că între real şi imaginar relaţiile sunt de o natură foarte complexă, care uneori pot 
scăpa logicii noastre raţionale. Toţi specialiştii sunt de acord, cu nuanţările de rigoare, cu 

27 Philippe Ariès, Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie, Paris, 1948, L’enfant 
et la vie familiale sous ľancienne régime, Paris, Seuil, 1972, Essai sur ľhistoire de la mort en Occident 
du Moyen Age à nos jours, Paris, Seuil, 1975, Ľhomme devant la mort, I-II, Paris, Seuil, 1982. 

28 Idem, Essai sur ľhistoire de la mort, p. 222.
29 François Dosse, op.cit., p. 199.
30 Idem, De ľoutilage mental de Lucien Febvre à la derive mentalitaire; ľusage du concept de mentalité 

par ľecole des Annales, în, Mentalitès et représentations politiques, Paris, Edines, 1989, pp. 21-30. 
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privire la acest aspect. Astfel Jacques Le Goff consideră că istoria mentalităţilor se cuvine 
integrată într-o istorie totală, trebuie să ocupe un loc important într-o totalitate istorică, 
care acoperă laolaltă civilizaţia materială şi cultura. In viziunea cunoscutului istoric, 
cele două nivele se interpenetrează într-o problematică care rupe mecanismul obişnuit 
al teoriei suprastructurii ca reflectare a bazei. Raporturile socialului cu mentalul sînt 
mult mai complexe decît cele dintre economie şi societate, dar rămân legate de aceeaşi 
structură. Pentru Jacques Le Goff mentalul se plasează în centrul corpusului social. 

La fel ca şi pentru Jacques Le Goff, pentru Georges Duby, istoria mentalităţilor şi 
ideologiilor nu este posibilă fără o cunoaştere riguroasă şi profundă a structurilor de 
bază, economice, politice, sociale. Dar ideologiile şi reprezentările mentale au existenţa 
lor proprie şi istoria lor nu este situată pe cea a structurilor economice şi sociale. Pentru 
Duby este de cea mai mare importanţă să observăm cît se poate de riguros discordanţele, 
confruntările, tensiunile care se nasc între aceste planuri, între modele ideologice şi 
realitatea socială obiectivă.31 Cel mai mare pericol care-l ameninţă pe istoric este de a 
pune propriile sale atitudini mentale şi propria sa ideologie în abordarea ideologiilor 
şi mentalităţilor pe care vrea să le restituie pentru epocile trecute.32 

Michel Vovelle s-a ocupat, de asemenea, de studiul mentalităţilor, situînd investigaţia 
la nivelul articulaţiilor care se operează între diacronie şi sincronie. Luîndu-şi ca obiecte 
de studiu mentalitatea revoluţionară şi atitudinile în faţa morţii el încearcă să analizeze 
fazele de criză, mutaţiile sociale cele mai radicale, mişcările tectonice cele mai profunde 
ca momente ce pot pune în evidenţă trecerea de la un model mental la altul în cadrul 
aceleiaşi societăţi.

Pentru Vovelle istoria mentalităţilor este parte a unei istorii totale. Conceptul de 
mentalitate acoperă în viziunea sa o dimensiune mult mai largă decît cel de ideologie. 
Este trecerea de la studiul conştientului, a clar formulatului, la informulat, la atitudini 
mentale şi reprezentări inconştiente. Universul mental conţine in sine ideologicul, dar 
îl depăşeşte.

Analizînd raportul dintre mental şi realitatea socială, Vovelle aduce o clarificare 
necesară. Imaginarul şi mentalul au o reală creativitate, într-o relaţie de o mare 
complexitate în interiorul căreia mişcarea are un dublu sens între real şi imaginar. 
Concluzia pe care o impune Vovelle, studiind ruptura din cadrul societăţii franceze 
în perioada revoluţiei sau evoluţiile atitudinilor în faţa morţii, este că avem de-a face 
cu fluctuaţii ale reprezentărilor în cadrul unei societăţi care sunt fie în armonie, fie în 
contradicţie cu evoluţia socială.33 

Rămasă o noţiune destul de neclar definită, în orice caz, plină de ambiguităţi, 
conceptul de mentalitate răspunde totuşi unor exigenţe multiple poate tocmai datorită 
acestui fapt. Ca realitate istorică, mentalităţile colective rămîn ataşate realului, sunt 
parte a realităţii istorice trecute, într-o relaţie cu realul complexă, contradictorie şi uneori 

31 Georges Duby, op.cit., pp. 47-48.
32 Ibidem, pp. 41-42.
33 Michel Vovelle, Ideologies et mentalités, Paris, 1992, pp. 93-101.
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derutantă. Cert este că la capătul a peste o jumătate de secol de tatonări şi investigaţii, 
mentalul colectiv şi-a cîştigat locul pe care-l merită în investigaţia istoriografică, ca şi 
instrumentele susceptibile să conducă la restituirea sa, oferind astfel o nouă dimensiune 
istoriografiei, în ambiţia sa spre globalitate. 

In ciuda criticilor venite din toate părţile, mentalităţile cunosc o recunoaştere largă 
în câmpul istoriografiei contemporane, din SUA până în Australia şi Noua Zeelandă, 
din ţările nordice până în Turcia şi ţările din estul Europei. Mentalităţile au cucerit şi 
s-au impus nu numai în mediile savante, ci şi în conştiinţa publicului larg, cititor şi 
consumator de istorie. Nu este anecdotic faptul că, în 1975, lucrarea lui Emmanuel Le 
Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (Paris, Gallimard, 1975) reuşeşte 
o performanţă deosebită pentru o carte ce tratează istoria mentalităţilor, devenind best 
seller pe piaţa franceză a cărţii.

Vizând restituirea unei istorii totale, adăugând vieţii materiale, sociale şi politice, 
dimensiunea vieţii mentale, spirituale, cu nimic mai săracă decât primele, istoria 
mentalităţilor colective s-a dovedit susceptibilă să ofere iatoriei, prin studiul afectelor 
şi sentimentelor individuale dar mai ales colective, dimensiunea sa umană, sensibilă, 
fără de care aceasta n-ar fi completă.

Născută pe un teritoriu de frontieră, acolo unde, după expresia lui Lucien Febvre se 
fac marile descoperiri, din colaborarea istoriei cu celelalte ştiinţe ale omului - psihologia, 
antropologia, etnologia, - istoria mentalităţilor colective şi-a creat propriile instrumente 
teoretice şi metodologice, şi-a construit, în ultimă instanţă, prin experienţe istoriografice 
succesive, un statut ştiinţific determinat, precum şi dreptul de cetate în domeniul istoriei.

III. Istoria reprezentărilor – istoria sensibilităţii – istoria culturală 

Istoria mentalităţilor a avut aşadar momentele sale de glorie şi presupoziţiile teoretice 
s-au confirmat în bună măsură prin cercetări redutabile care au devenit astăzi referinţele 
obligatorii în toate istoriografiile lumii. Expandarea teritoriului său, şi o anume critică 
venită din mai multe direcţii, au făcut-o oarecum demodată. Alte şi alte experienţe 
epistemologice i-au urmat, şi este interesant de constatat că achiziţiile sale constitue 
suportul noilor relaţii şi experienţe între istorie şi psihologie, în ultimele trei-patru 
decenii.

In ultimele două decenii ale secolului XX, noţiunea vedetă care surplombează de-
acum mentalităţile este una împrumutată din acelaşi teritoriu al psihologiei: reprezentările. 
In fapt, noţiunea de reprezentare are o lungă carieră în câmpul ştiinţelor sociale, şi nu 
era deloc necunoscută istoricilor preocupaţi de mentalităţi. Ba dimpotrivă. 

Dezbaterea despre reprezentări a fost deschisă de sociologii Emil Durkhein, Marcel 
Mauss şi Gustave Le Bon, în deceniile de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului 
XX, prin studiile lor dedicate reprezentărilor individuale şi reprezentărilor colective, 
opiniilor şi credinţelor şi asupra modului de propagare ale acestora.34 

34 Emil Durkheim, Répresentations individuelles et representations colectifs, in “Revue de metaphi-
sique et de morale”, Paris, 4, 1898.
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Alte sugestii clarificatoare au venit din partea sociologului german Max Weber, 
prin intermediul studiilor sale despre charismă şi despre dominaţia charismatică. Max 
Weber sublinia că una dintre formele de dominaţie, care a contribuit la recunoaşterea şi 
întărirea autorităţii şi prestigiul celor care deţineau puterea este charisma, acea calitate 
extraordinară (la origine determinată în mod magic atât de profeţi, înţelepţi, terapeuţi şi 
jurişti, cât şi de şefii popoarelor de vânători şi la eroii războinici), a unui personaj, dotat cu 
forţe sau cu un character supranatural sau suprauman, sau cel puţin în afara comunului, 
inaccesibile oamenilor de rand. O asemenea calitate are drept consecinţă “recunoaşterea” 
şi “alegerea” persoanei în cauză ca şef. Evident, are mai puţină importanţă să ştim care 
este caracterul acestei calităţi şi cum poate fi ea judecată corect în planul obiectiv; ceea 
ce are importanţă, este de a şti cum o consideră în mod efectiv cei care o acceptă sau cei 
care sunt dominaţi charismatic, “adepţii”. 35

In viziunea lui Max Weber, în forma sa autentică, dominaţia carismatică are un 
caracter extraordinar şi se prezintă ca o relaţie socială strict personală, legată de 
valoarea carismatică a calităţilor şi de confirmarea (recunoaşterea) lor. Aceasta nu are un 
character efemer, ci ia în timp, caracterul unei relaţii durabile: pe baza ei se construieşte 
“comunitatea” de tovarăşi, de credinţă, de războinici sau de discipoli, gruparea de 
partid sau grupare politică. In timp, dominaţia carismatică îşi modifică caracterul, ea se 
rutinizează, se tradiţionalizează sau se legalizează datorită unor circumstanţe diverse.

Alţi importanţi reprezentanţi ai ştiinţelor sociale, precum Norbert Elias, sociolog 
german ce a profesat în Anglia, au adus importante clarificări privitoare la organizarea 
societăţii de curte şi reprezentarea simbolică, la noţiunea de dominaţie sau violenţă 
simbolică,36 iar filosoful convertit la istorie, Michael Faucault, adaugă noi clarificări în 
domeniu, prin contribuţiile sale privind reprezentarea şi limitele sale.37

Din aproape în aproape, prin contaminări şi schimburi interdisciplinare, dezbaterea 
s-a mutat în teritoriul istoricilor, deşi conceptual de reprezentare n-a fost nicidecum 
necunoscut acestora. Istoricii de artă au operat şi ei cu noţiunea de reprezentare, cu 
trimitere la procedeele folosite de artişti spre a transpune în soluţii plastice formele 
artistice care făceau obiectul atenţiei şi studiului lor,38 iar istoriografia postmodernă,39 
mai ales cea nord-americană, a stăruit mult asupra trecutului istoric ca reprezentare.40

35 Max Weber, La domination charismatique, in Max Weber, Economie et société, I, Paris, 1992,
p. 320-321; Winfried Gebhardt, Arnold Zingerle, Michael N. Ebertz (Hrsg), Charisma,Theorie, 
Relogion, Politik, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1993.

36 Norbert Elias, Uber den Prozes der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetiche Untersuchungen, 
II, Suhrkamp T. Verlag, Frankfurt am Main, 1980. 

37 Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1982.
38 Erwin Panofsky, Essays in Iconology, New York, 1939; E.H. Gombrich, “Aims and Limits of 

Iconology”, in Symbolic Images, London, pp. 1-22.
39 Reinhart Koselleck, Representation, evenement et structure, in Le Futur Passe. Contribution a 

la semantique des temps historiques, Paris, 2000, pp. 133-143.
40 Vezi printer alţii Frank Ankersmit, ”Historical Representation”, in History and Tropology. The 

Rise and Fall of Metaphor, University of California Press, Berkley, Los Angeles, Oxford, 1994, 
pp. 98-124.
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Dar cariera cuvântului reprezentare în istoriografiile europene din ultimele decenii, ca 
şi cea la fel de spectaculoasă a cuvântului mentalitate, la vremea lui, vine din altă parte, 
anume, din partea istoricilor modernişti. Printre multiplele instrumente istoriografice 
şi conceptuale, dezbaterile din ultima vreme cu privire la utilitatea şi necesitatea unei 
istorii a reprezentărilor, pe urmele mai vechii istorii a mentalităţilor şi imaginarului, 
ni se par utile şi necesare pentru abordarea problematicii puterii în relaţie cu aspectele 
generale şi particulare ale producţiilor culturale.

Istoricul Roger Chartier, a pledat între alţii, pentru o nouă istorie culturală, cu 
accent apăsat pus pe o istorie a reprezentărilor. În cunoscutul său eseu, (Le monde comme 
representation, publicat în Annales ESC, 6, 1989), ca şi în alte contribuţii ale sale,41 Chartier 
constată că după 1989, nu neapărat o criză generală a ştiinţelor sociale, mai degrabă 
proclamată decăt demonstrată, şi nici schimbarea paradigmei de cunoaştere, care nu 
a devenit realitate doar pentru că unii au proclamat-o sau au dorit-o, ci mai degrabă, 
prin distanţa luată de practicile cercetării, cu privire la principiile de inteligibilitate care 
au guvernat demersurile istoricilor de vreo douăzeci sau treizeci de ani, se produce o 
adevărată mutaţie în domeniul cercetărilor istorice.

Trei au fost certitudinile care au guvernat cercetările de dinainte şi care au început 
să se fisureze. Proiectul unei istorii globale, capabilă să articuleze aceleaşi caracteristici 
asupra diferitelor nivele ale totalităţii sociale. Definirea teritorială a obiectelor de cercetare 
(un oraş, o provincie, o regiune), condiţie necesară colecţionării datelor omogene şi 
tratării lor după metode cantitative. Primatul acordat decupajului social, considerat apt 
să organizeze înţelegerea diferenţierilor şi împărţirilor culturale. Or, susţine Chartier, 
aceste certitudini s-au fisurat, fapt ce a lăsat camp liber unei pluralităţi de abordări şi 
de înţelegeri.42 

Renunţarea la anumite certitudini, e adevărat consrângătoare, dar commode, a 
provocat evident incertitudine, deoarece ea nu a condos imediat la un nou sistem unificat 
de înţelegere. Propunerea unificatoare ar consta într-o nouă istorie culturală,43 sintagmă 
care pare că reuşeşte în ultima vreme tot mai mulţi adepţi. În centrul unei asemenea 
istorii culturale, Chartier pune noţiunea de apropiere (asumare). Aceasta vizează o 
istorie socială a uzurilor şi interpretărilo raportate la determinările lor fundamentale 
şi înscrise în practicile specifice care le reproduce. În realitate, separările culturale nu 
se ordonează în mod obligatoriu după o grilă unică a decupajului social, presupus a 
comanda o prezenţă inegală a obiectelor ca şi a diferenţelor de conduită. Trebuie ţinut 
seama de faptul că nu numai aparenţa socială la un grup sau clasă, ci şi aparteneţa la o 

41 Roger Chartier, ”Le monde comme representation”, în Annales ESC, 1989, no. 6, pp. 1505-1525; 
vezi şi în Roger Chartier, Au bord de la falaise. Histoire entre certitudes et inquietude, Paris, Albin 
Michel, 1998, p. 71-72.

42 Ibidem.
43 Roger Chartier, Cultural History. Between Practices and Representations, Polity Press-Cornell 

University Press, Cambridge/Ithaca, 1988. Lyn Hunt, (dir.) The New Cultural History, Berkley, 
University of California Press, 1989. Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle, Paris, 
Editions du Seuil, 2004.
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generaţie, adeziunea religioasă, tradiţia educativă, solidarităţi teritoriale, apartenenţă 
sexuală, conduc spre diferenţieri culturale.

Roger Chartier susţine că noţiunea de reprezentare colectivă – ce trimite la Marcel Mauss 
şi Emile Durkheim – este mai bine articulată decăt mai vechiul concept de mentalitate, 
la modă în deceniile de după al doilea război mondial, pentru a aborda şi a se raporta 
în trei feluri la lumea socialului. Mai întâi, munca de clasare şi de decupare pe care o 
produc configuraţiile intelectuale multiple prin care realitatea este în mod contradictoriu 
construită de diferite grupuri care compun o societate. Apoi, practicile care vizează să 
facă recunoscută o identitate socială, să evidenţieze o manieră proprie de a fi în lume, 
să semnifice în mod simbolic un statut şi un rang. În sfârşit, formele instituţionalizate 
şi obiectivele datorită cărora “reprezentanţii” (instanţe collective sau indivizi singulari) 
marchează într-o manieră vizibilă şi perpetuă existenţa grupului, a comunităţii sau a 
clasei.44

Chartier remarcă importanţa recucerită de noţiunea de reprezentare în detrimentul 
altor noţiuni cu care a operat la vremea sa cu success istoriei mentalitţilor (utilaj mental, 
psiho;ogie colectivă). Două ar fi raţiunile care pot explica importanţa tot mai mare 
acordată noţiunii de reprezentare. Pe de o parte, reculul violenţei care caracterizează 
societţile occidentale între evul mediu şi secolul XVIII, care decurge din confiscarea (cel 
puţin ca tendinţă) a monopolului asupra folosirii legitime a forţei de către stat, care face ca 
toate confruntările sociale fondate pe confruntări directe, brutale, sângeroase, să cedeze 
tot mai mult locul luptelor care au ca arme şi ca miză, reprezentările.De cealaltă parte, 
din cauza creditului acordat (sau refuzat) reprezentărilor pe care indivizii sau grupurile 
le propun ei înşişi, şi de care depinde autoritatea unei puteri sau puterea unui grup.45 

Articulaţia între proprietăţile sociale obiective şi interiorizarea lor în indivizi sub 
forma unui habitus social care detrmină gânduri şi acţiuni, conduce la considerarea 
conflictelor sau a tratativelor între grupuri, ca şi conflicte între reprezentări,a căror 
miză este mereu capacitatea de a recunoaşte identitatea acestora. De creditul acordat 
sau refuzat unei imagini pe care o comunitate şi-o face despre sine, deci despre fiinţa 
sa pricepută, depinde afirmarea sau negarea fiinţei sale sociale. De aici importanţa 
noţiunii de reprezentare care permite articularea a trei register de realităţi. Pe de o parte, 
reprezentările collective care incorporează în indivizi diviziunea lumii sociale şi care 
organizează schemele de percepţie de la care plecând ele clasifică, judecă, se manifestă.

Pe de altă parte, formele de manifestare şi de stilizare a identităţii pe care indivizi sau 
grupuri înţeleg şi doresc să le vadă recunoscute. În sfârşit, delegarea unor reprezentanţi, 
indivizi particulari, instituţii, instanţe abstracte, a unor coereţe şi stabilităţi ale identităţii 
astfel afirmate. Rezultă de aici că istoria construcţiilor identitţilor sociale se găseşte 
astfel amestecată într-o istorie a raporturilor de forţe simbolice. Această istorie defineşte 
construcţia lumii sociale ca reuşită sau ca eşec al activităţii pe care grupurile o exercită 
asupra lor însele şi asupra altora, pentru a transforma proprietăţile obiective care sunt 

44 Roger Chartier, Au bord de la falaise, p. 78.
45 Idem, L’histoire entre recit et connaissance, in Au bord de la falaise, p. 100.
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comune membrilor care le constitue, într-o aparenţă percepută, arătată, recunoscută sau 
negată. Dintr-o dată ea cuprinde dominaţia simbolică ca process prin care dominaţii 
acceptă sau resping identităţile impuse ce vizează asigurarea şi perpetuarea subjugării 
lor. Ea înscrie astfel într-un process de lungă durată reducerea violenţei şi a contestaţiei 
ca cele descries de Norbert Elias, creşterea importanţei în epoca modernă a confruntărilor 
simbolice care au ca miză şi ca instrument cele mai diverse forme simbolice. 46

Chartier a urmat în demersul său cu privire la noţiunea de reprezentare ceea ce a făcut 
istoricul Louis Marin în lucrările sale, mai ales, Le portrait du roi, (Minuit, 1981), şi De la 
representation, (Gallimard/Seuil, 1994). Pentru a limpezi cum funcţionează reprezentarea, 
Marin a privilegiat sensul politic al acestei noţiuni, înţeleasă ca delegare sau substituire. 
Reprezentarea este ceea ce face prezentă o absenţă, portretul regelui reprezintă absenţa 
corpului istoric al regelui. Conceptul de reprezentare serveşte astfel la distingerea 
formelor vizibile cu care puterea propune o imagine despre sine. Chartier găseşte în 
aceste reflexii o sursă pentru a regândi relaţiile dintre puterea politică cu reprezentările 
sociale şi mult mai larg, raporturile indivizilor sau ale grupurilor cu lumea socială 
fără a se închide în analize semiotice fără istoricitate şi depăsind abordarea istoriei 
mentalităţilor. Reprezentările collective nu constituie neapărat un nou nume pentru 
mentalităţi, deoarece noţiunea vrea să acopere construcţiile simbolice ale grupurilor 
sociale, practicile care manifestă o identitate socială şi instituţiile care atestă în mod 
stabil existenţa acestor grupuri. 47

Evident că asemenea aserţiuni nu vor fi unanim acceptate cu uşurinţă. Noile propuneri 
dau loc unei dezbateri, deloc gratuite, cu privire la rezonabilitatea noţiunii de reprezentare. 
Dezbaterea este cu evidenţă mai largă şi în ea s-au implicat istorici venind din tradiţii 
istoriografice diverse.

Deja în deceniul nouă al secolului XX, tot mai numeroşi istorici au criticat “reificarea 
excesivă” de care suferea psihologia istorică după Lucien Febvre, şi au încercat 
reelaborarea unei noi istorii culturale, mult mai atentă la jocul subtil al împrumuturilor, 
transferurilor, al asumării, al reinterpretării şi a reamenajării semnificaţiilor şi mesajelor 
culturale. 48

Printre alţii, Alain Corbin – un eminent specialist în istoria secolului XIX – constată 
că deocamdată o astfel de istorie rămâne istoria obiectelor, a instituţiilor şi a practicilor 
culturale, dar că pe termen lung ea implică studiul evoluţiei sensibilitţilor, analiza 
dispozitivelor afective după care s-a făcut receptarea de către individ a ceea ce el percepe, 
înţelege, citeşte sau contemplă. O asemenea istorie ar conduce în ultimă instanţă spre o 

46 Roger Chartier, Au bord de la falaise. Histoire entre certitudes et inquietude, Paris, Albin Michel, 
1998, p. 12-13.

47 Idem, ”Pouvoir et limites de la representation. Marin, le discourse et l’image”, in Au bord de 
la falaise, pp. 172-190; vezi de asemenea Carlo Ginsburg, ”Representation: le mot, l’idee, la 
chose”, in A Distance. Neuf essays sur le point de vue en histoire, Paris, Gallimard, 2001, pp. 73-88;
Alain Corbin, ”Le vertige des foissonnement. Esquisse panoramique d’une histoire sans nom”, 
in Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 39, 1, janvier-mars 1992, p. 116-117.

48 Alain Corbin, ibidem, p. 117.
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istorie a morfologiei pulsiunilor şi emoţiilor. Ca atare ea ar pute părea o parte a istoriei 
culturale.49 Istoria sistemelor de credinţe şi de convingeri ştiinţifice, cea a sistemelor de 
reprezentare a lumii, a lumii de dincolo, a celuilalt şi a sinelui, cea a sistemelor de valori şi 
de norme care decurg de aici se impugn a fi realizate în prealabil. Deoarece, modalităţile 
de percepţie, de apreciere sunt girate de maniera în care este gândită relaţia clumea şi 
prin proiectele de construcţie sau de deconstrucţie a sinelui – susţine acelaşi istoric.50 
Reprezentările pe care un individ şi le face despre lume, despre un posibil dincolo, despre 
sine, şi despre alţii reglează jocul atragerilor şi respingerilor, al acceptărilor sau negărilor. 
Sistemele de reprezentare nu fac decât să ordoneze sistemele de apreciere. Ele determină 
modalităţile de observare a lumii, a societăţii şi a sinelui, în funcţie de ele se organizează 
descrierea vieţii afective. Reprezentările sunt apoi cele care determină tacticile. Ar fi 
absurd, concluzionează Corbin, să concepem o istorie a sensibilităţilor, a psihologiei 
colective sau chiar a mentalităţilor, care să nu fie mai întâi o istorie a reprezentărilor.51 
Dar recent, se pare la propunerea lui Chartier, Corbin propune, acestei istorii, fără nume 
încă, şi susţine el < din simplă comoditate >, numele de istoria sensibilităţilor.52 

Cel care a propus o critică a poziţiilor luate de Roger Cartier, a fost Michael Vovelle, 
unul din campionii istoriei mentalităţilor, în perioada lor de deplină înflorire.

Acesta constată că noţiunea de reprezentare colectivă ce trimite la Emile Durkeim şi 
Marcel Mauss, uzitată deja la începutul secolului XX, nu era deloc necunoscută părinţilor 
fondatori ai istoriei mentalităţilor şi celor care, după ei s-au ocupat de mentalităţi. In 
realitate, susţine Vovelle, se poate constata că noţiunea de reprezentare făcea parte chiar 
de la începuturi din arsenalul instrumentar al istoriei mentalităţilor, iar decodificarea sa 
trimite spre aceleaşi realităţi istorice, traducând în fapt interesul pentru aceleaşi realităti 
istorice care ţin de mental, (emoţii, reacţii, sentimente, reprezentări, mituri, simboluri, 
credinţe, afecte, individuale sau colective). Vovelle se întâlneşte în consideraţiile sale cu 
Alain Corbin care constată şi el că avem de-a face cu subversiunea istoriei reprezentărilor, 
vorbind de aspectele redefinirii istoriei mentalitătilor în căutare de identitate, şi puternic 
contestată de avântul noii istorii culturale.

Vovelle constată că de fapt ceea ce numim istoria reprezentărilor se inserează în 
aventura istoriei mentalităţilor cultivată cu success de istoriografia franceză a secolului 
XX, invocând marile nume şi amploarea teritoriilor defrişate: atitudinile în faţa vieţii, 
copilul, familia, moartea etc. Cu toţi aceşti istorici care s-au ocupat de problematicile de 
mai sus, au tratat despre reprezentări colective chiar şi atunci când sintagma nu apare ad 
literam în textele lor. Deoarece, susţine Vovelle, dincolo de cearta cuvintelor obiectivul 
era simplu şi clar. Era vorba de a înţelege, dincolo de toate condiţionările şi de raporturile 
care determină vieţile oamenilor, imaginea pe care aceştia şi-o fac, activităţile creatoare 
cărora le aplică în termeni de imaginar, de emoţii, de afecte.

49 Ibidem, p. 123.
50 Ibidem, p. 117.
51 Ibidem, p. 122
52 Ibidem, p. 117.
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Aceste producţii imaginare fiind apte, printr-un efect de revenire, să condiţioneze 
profound conduitele oamenilor, ceea ce a condus la reformularea întrebării asupra 
factorilor dominanţi ai acestor evoluţii. Unii credeau că acest lucru ţinea de autonomia 
mentalului, pe când alţii doreau să le înscrie într-o perspectivă globalizantă a unei 
istorii totale. Devenită clasică, această istorie a mentalităţilor s-a îmbogăţit şi diversificat, 
încorporând experienţele lui Michel Foucault şi Norbert Elias. Angajarea sa pe teritorii 
şi problematici noi a fragmentat şi fragilizat această istorie făcând să apară o anume 
fluiditate conceptuală, în spatele căruia ea s-a adăpostit (mentalităţi, sensibilitate, 
imaginar etc.).53

Incitat de poziţiile lui Chartier şi a lui Alain Corbin, Vovelle se întreabă dacă este 
legitim să extindem această istorie a reprezentărilor spre afecte, emoţii, pulsiuni 
sau pasiuni. In istorie, reprezentările colective înglobează în primul rand abordarea 
atitudinilor în faţa vieţii, iubirea, sexualitatea, aceste invariante care nu încetează să 
varieze. Apoi reprezentările colective în faţa morţi, viziunea lumii de dincolo, istoria 
femeilor, istoria fricii, (admirabil restituită de Delumeau, între alţii), care se apleacă 
asupra evoluţiei viziunii creştine despre păcat şi pedeapsă, dar şi de speranţa salvării, au 
deschis o istorie a emoţiilor şi sentimentelor în care asociază individualul şi colectivul. La 
fel cum istoria corpului, care la început privea doar aspectele fizice, biologice, a alunecat 
spre lecturi metaforice şi simbolice, deci spre reprezentări.

Evident, noţiune de reprezentare colectivă aduce un plus istoriei culturale, dar este 
vorba, mai degrabă de o nouă abordare decât de o nouă descoperire. Prin anii ’60 o 
serie de istorici au prospectat idea de fericire, natură, incertitudine. Părăsind inventarul 
tematic şi războiul de tranşee între o cultură populară şi una a elitelor, noua istorie a 
atacat cuvinte, imagini şi simboluri, avănd ambiţia să reconstruiască practice culturale 
în termeni de receptare, inventare şi luptă a reprezentărilor. Ea se ocupă nu numai de 
suportul lingvistic şi de imagine, ci şi de modalităţile de schimb prin carte, reţele de 
sociabilitate, ca şi de purtătorii de cuvănt care le sunt vectorii.54 

Aşadar, istoricii au trecut de la restituirea inventarului şi descrierea acestor ”noţiuni-
concepte” la o viziune dinamică, atentă la procesul de elaborare mentală care face loc 
iniţiativei creatoare faţă de imitarea servilă.

Apoi, pulverizarea câmpurilor de studiu, nu exclude deloc restituirea sistemelor de 
credinţă şi de reprezentare. Coexistenţa mai multor sisteme de reprezentare trimiţând 
la straturi successive de elaborare nu a fost necunoscută istoricilor mentalităţilor, dar 
luarea în considerare a confruntărilor simbolurilor impune luarea în considerare a 
evenimentului sau a crizei. Istoria reprezentărilor apare astăzi ca una din ramurile cele 
mai dinamice ale prospecţiunilor actuale. 

In această reconsiderare generală, Chartier şi alţii, constată Michel Vovelle, au fost 
animaţi de grĳa de a reintroduce pe poarta din spate, o istorie socială evacuată de istoria 

53 Michel Vovelle, Histoire et représentation, Sciences humaines, no. 27, avril 1993, reluat în 
L’histoire aujourd’hui, Editions Sciences humaines, 1999, p. 45-46.

54 Ibidem, p. 48.
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conceptuală a politicului, dar ce rămâne important este că ea ne aduce prin intermediul 
filtrului reprezentărilor, care devin vehicolul, medium-ul prin care atitudinile colective 
se fasonează, se afirmă se confruntă, tot la istoria mentalităţilor.55 

La urma urmei, se întreabă Vovelle, nu cumva toată istoria nu-i altceva dacât 
reprezentare ?

Chiar dacă nu există o acceptare unanimă, chiar dacă noţiunea este una încă 
disputată sau criticată, un nou teritoriu a fost balizat şi investigat, s-a constituit astfel 
o istorie a reprezentării puterii politice (Louis Marin), a constituirii identităţilor sociale 
şi culturale (Bronislaw Geremek şi Carlo Ginsburg), care nu era altceva decât istoria 
modalităţilor formelor de credinţe şi de a face să se creadă, care era înainte de toate 
o istorie a raportului de forţe simbolice, o istorie a acceptării sau respingerii de cei 
dominaţi a principiilor inculcate, impuse care vizau asigurarea şi perpetuarea supunerii 
lor. In ciuda dezbaterilor pasionate şi pasionante, studiul sistemelor de reprezentare – 
susţinut de istoria mentalităţilor ca element al unui ansamblu confuz – se constitue ca 
un mod autonom de restituţie istorică. Ea apare pentru unii indispensabilă prealabil 
oricărei iniţiative de studiere a trecutului. Pentru alţii, singurul demers posibil, care 
merită făcut. Ceea ce se poate spune fără teama de a greşi, este că preocupările pentru o 
istorie a reprezentărilor, politice, sociale, individuale, colective etc, au căpătat drept de 
cetate în teritoriul istoricului, devenind un fertil camp de dezbateri şi cercetări pentru 
istoriografia zilelor noastre, un demers fertil şi plin de rezultate convingătoare. Ea s-a 
instituţionalizat prin reviste, teoreticieni, publicaţii. 56

Pe urmele istoriei mentalităţilor colective, a istoriei imaginarului, preocupările 
pentru reprezentări – ca structuri intermediare între realitatea concretă sau trecutul 
istoric “aşa cum a fost” şi asumarea sa, ori percepţia sa subiectivă de către istoricul 
sau oamenii timpului nostru, au fost o preocupare a tuturor ştiinţelor umane şi 
sociale. Pe urmele psihologilor (Emile Durkhein, Marcel Mauss), sociologilor (Max 
Weber, Norbert Elias ), istoricilor de artă sau filosofilor, istoricii au “descoperit” şi 
ei reprezentările, care au devenit în ultimele decenii unul din obiectivele (subiectele) 
investigate cu predilecţie în ideea de a oferi un instrument metodologic adecvat 
spre a pătrunde în mecanismele intime ale proceselor istorice, în stare să ofere cheia 
unor abordări comprehensive, în ton cu exigenţele şi sensibilitatea contemporană 
în reconstituirea trecutului.

Preocuparea pentru reprezentări este prezentă în toate marile tradiţii istoriografice, 
eminenţi savanţi aducând contribuţii la clarificarea procesului complex de reflectare, 
prezentare şi reprezentare a realităţilor istorice trecute. 

55 Michel Vovelle, Des mentalités aux représentations, entretien avec Michel Vovelle, in Société & 
Représentation, 12, oct, 2001, p. 21.

56 Remarcăm între multe altele care cultivă problematica reprezentărilor, revista americană 
Représentation, ce apare la Berkley, California, USA, ca şi revista franceză Société & Représentation, 
Paris.
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IV. Istoria şi memoria

In sfârşit, un ultim aliniament, cel puţin până în momentul de faţă, în care raporturile 
dintre istorie şi psihologie s-au dovedit profitabile sunt cele în care istoria intră în relaţie 
cu memoria. Istoria şi memoria, memoria trecutului apropiat sau îndepărtat, monumente 
şi locuri ale memoriei, nevoia de memorie, comemorări, celebrări, memoria rănită sau 
abuzul de memorie etc. etc., reprezintă doar câteva dintre elementele în jurul cărora 
au coagulat în ultimele decenii preocupări consistente care au condus la dezbateri şi 
carificări ce limpezesc trecutul apropiat sau modul cum sistematizează trecutul memoria 
prezentă.57 

Merită amintit faptul că reprezentanţii altor discipline s-au interesat mai degrabă 
de memorie. Psihanaliştii şi filosofii (Freud, Bergson, Lukacs), scriitorii (Proust, Joyce, 
Conrad, Svevo), ca şi sociologii din şcoala durkheimiană au arătat un interes deosebit 
problematicii memoriei. 

Sunt apoi de remarcat analizele lui Maurice Halbwachs, despre memoria colectivă 
(1925-1927), şi despre cadrele sociale ale memoriei (1935), rămase referinţe obligatorii 
In ce-i priveşte pe istorici, interesul lor pentru memorie este de dată relativ recentă. Dar 
cu excepţia lui Marc Bloch, care va recenza cartea despre memoria colectivă, cercetările 
lui Halbwachs nu au strârnit deloc interesul breslei. 

Interesul pentru memorie, mai ales pentru forma sa colectivă de manifestare, s-a 
impune relativ recent, odată cu schimbarea regimului de istoricitate, fenomen specific 
epocii contemporane, aşa cum o susţine François Hartog, în lucrarea sa dedicată 
regimurilor de istoricitate.58 

F. Hartog constată că regimul de istoricitate al contemporanităţii recente, prezenteismul, 
tradus prin închiderea în imediat, rupt de trecut şi de viitor, facilitează această invazie 
memorială, la fel cum, căderea comunismului, departe de a tempera tensiunile, multiplică 
războaiele memoriale. Statele contemporane, în ciuda globalizării, confiscă memoria, 
legiferând datoria de memorie, devenită un adevărat ritual contemporan. Cam peste tot, 
memoria înlocuieşte istoria pentru a desemna orice urmă a trecutului, iar drept răspuns, 
istoricii fac din memorie obiect de istorie, spre a o delegitima şi a o lipsi de orice interes, 
fapt care sporeşte, odată în plus, confuzia.59

Aşadar, în materie de memorie, conceptualizările şi clarificările din partea istoricilor 
au venit relativ târziu. Abia în 1978, în dicţionarul La Nouvelle Histoire, (Jacques Le 
Goff şi Pierre Nora), articolul dedicat memoriei colective de ultimul, a deschis o carieră 
spectaculară problematicii memoriei în teritoriul istoricilor. Pierre Nora constată că 
expresia de memorie colectivă părea a fi destinată (şi faptul s-a confirmat ulterior), să 
aibă aceiaşi soartă şi să mobilizeze aceleaşi mize precum cuvântul mentalitate la vremea 

57 Simona Nicoară, Istorie şi imaginar. Eseuri de antropologie istorică, Cluj, PUC, 2000, pp. 28-49; 
Idem, Istoria şi miturile. Mituri şi mitologii politice moderne, Cluj, Accent, 2009, pp. 22-28.

58 Philippe Joutard, Memoire collective, in Historiographies, II, Concepts et debats, sous la direction de 
C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia&N. Offenstadt, Paris, Gallimard, Folio, Histoire, 2010, p. 782.

59 François Hartog, Régimes d’historicité, presentisme et experiences du temps, Paris, Seuil, 2003.
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sa. Expresia de memorie colectivă, - constată Nora - pare a fi la fel de vagă şi de ambiguă 
precum cea de mentalităţi colective, dar utilizarea sa de către istorici poate fi la fel de 
fecundă pentru renovarea istoriografică, la fel ca mentalităţile.60 

Iată cum defineşte Pierre Nora memoria colectivă. Aceasta este o amintire sau 
ansamblul amintirilor, conştiente sau nu, a unei experienţe trăite şi sau mitificate de o 
colectivitate vie, a identităţii sale din care sentimentul trecutului face parte integrantă. 
Amintirea unor evenimente trăite sau transmise, de tradiţia scrisă, practică sau orală; 
memorie activă întreţinută de instituţii, rituri, de istoriografie, sau memorie latentă şi 
câteodată recuperată, memorii oficiale, voluntare, orchestrate printr-o punere în scenă a 
imaginarului, ca cele compuse de naţiuni şi familii, biserici şi partide, sau memorii fără 
memorie, clandestine şi metaistorice; gama acestora este infinită.61 Memoria colectivă - 
continuă Nora - este ceea ce rămâne din trecut în trăirea grupurilor sau ceea ce aceste 
grupuri fac din trecut. 

Si Nora face în acest prim articol dedicat memoriei colective - o serie de distincţii între 
memoria colectivă şi memoria istorică (deşi această sintagmă nu este deloc una fericită, 
ea conducând deseori la confuzii şi la interpretări ambigue).62 Memoria istorică – adică 
discursul istoriografic despre trecut, reconstruit de istorici după criterii de ştiinţificitate 
specifice disciplinei - este mai unitară, fiind fructul unei tradiţii savante, ştiinţifice. Faptul 
presupune o reevaluare critică a trecutului făcută după o metodologie ştiinţifică. In timp 
ce memoria colectivă este globalizantă şi fără frontiere, nebuloasă şi telescopantă, ţine de 
credinţa că nu asimilează decât ceea ce o confirmă şi o reconfortează în ea însăşi, memoria 
istorică, analitică şi critică, precisă şi distinctă‚ ţine de raţiune care instruieşte fără însă 
a convinge, memoria istorică filtrează, acumulează, capitalizează şi transmite; memoria 
colectivă conservă un moment amintirea unei experienţe netransmisibile, şterge şi 
recompensează după placul său, în funcţie de nevoile momentului, de legile imaginarului 
şi de întoarcerea respinsului. (...) Memoria istorică uneşte, memoria colectivă divizează. 
O iluzie optică ne dă impresia că în trecut se mergea dinspre istorie spre memorie; una o 
secreta pe cealaltă. Astăzi lucrurile stau invers. Or, această răsturnare ţine de proliferarea 
rapidă a memoriilor colective, legate pe de o parte de răsturnările şi rupturile societăţilor 
contemporane, pe de altă parte, de puterea mĳloacelor moderne de informare. Evoluţiile 
lumii contemporane, fărâmiţarea, mondializarea, democratizarea, tind să fabrice mai 
multe memorii colective, să multiplice grupurile sociale care se autonomizează prin 
prezervarea sau recuperarea propriului lor trecut, să compenseze dezrădăcinarea istorică 
a socialului şi angoasa viitorului prin valorizarea unui trecut care până la acest moment 
nu a fost trăit ca atare. Istoria se scrie astăzi sub presiunea diverselor memorii colective.63 

60 Le moment de la momoire colective, în Pierre Nora, Present, nation, memore, Paris, Gallimard, 2011, 
p. 299.

61 Pierre Nora, Le moment de la memoire collective, în Present, Nation, Memoire, p. 299-300.
62 Vezi Simona Nicoară, Istorie şi imaginar. Eseuri de antropologie istorică, Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 31-32.
63 Pierre Nora, Le moment de la memoire collective, în Present, Nation, Memoire, p. 301-303.
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Dezbaterea astfel amorsată, tot mai mulţi istorici se antrenează în aceste discuţii 
clarificatoare pentru însăşi statutul epistemologic al disciplinei istorice. Eminent specialist 
al istoriei medievale şi teoretician al istoriei mentalităţilor şi imaginarului, Jacques Le 
Goff publică în 1988, o carte (Histoire et mémoire) dedicată problematicii. Pentru Le Goff, 
memoria este materia primă pentru istorie. Mentală, orală sau scrisă, ea este locul de 
unde răsar istoricii. Deoarece manifestarea sa este cel mai adesea inconştientă, ea este 
de fapt mai periculos supusă manipulărilor timpului şi societăţilor, decât istoria ca 
disciplină (ştiinţifică). Această disciplină –istoriografia - alimentează la rându-i memoria 
şi intră în marele proces dialectic a memoriei şi uitării pe care-l trăiesc indivizii şi 
societăţile. Istoricul este tocmai martorul rememorărilor amintirilor şi uitărilor, pentru 
a le transforma într-o materie gândită, pentru a le face obiect de cunoaştere. A privilegia 
prea mult memoria înseamnă a se scufunda în valurile imdomptable ale timpului.64 

Pentru Le Goff, memoria este o noţiune-răspântie cu mize importante în societăţile 
contemporane. Memoria colectivă face parte din marile mize ale societăţilor dezvoltate 
şi a societăţilor emergente, a claselor dominante şi a claselor dominate, toate luptând 
pentru putere sau pentru viaţă, pentru supravieţuire sau pentru promovare. Memoria 
este un element esenţial a ceea ce denumim identitate individuală şi colectivă, a cărui 
căutare este una din activităţile fundamentale a indivizilor şi societăţile de azi cu febră 
şi angoasă. Memoria colectivă nu este numai o cucerire, ci un instrument şi un obiectiv 
de putere. Mai ales societăţile a căror memorie socială este mai degrabă orală sau care 
sunt în curs de constituire a unei memorii colective scrise, permit cel mai bine sesizarea 
acestei lupte pentru dominarea amintirilor şi a tradiţiilor, se identifică această manipulare 
a memoriei.65

Concluzia istoricului este că memoria, în care pulsează istoria pe care o alimentează 
la rândul său, nu caută să salveze trecutul, ci pentru a servi prezentului şi viitorului.66 Cu 
alte cuvinte, memoria umană, ca şi imaginarul, nu sunt la cheremul timpului, permiţând 
omului să-şi orânduiască amintirile trecutului şi să le instrumenteze pentru prezent.67

Aceste prime consideraţii şi limpeziri teoretice s-au născut în realitate din analiza unor 
fenomene uşor sesizabile în societăţile contemporane. Impunerea unor categorii altădată 
marginale sau marginalizate, care cer dreptul la exprimare, ecloziunera unei istorii 
orale, a istorie recente (imediate), frecvenţa tot mai densă a celebrărilor, comemorărilor 
şi memorizărilor de tot felul etc, impun problematica memoriei în miezul dezbaterilor 
istoriografice contemporane. Căderea comunismului în Estul Europei, departe de a 
simplifica lucrurile, a evidenţiat, odată în plus, memorii rănite şi dreptul la memorie 
a învinşilor şi reprimaţilor. Toate acestea conduc la identificarea unor problematici 
specifice care au ca element central memoria.

64 Jacques Le Goff, Histoire et memoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 10-11.
65 Ibidem, p. 174-175.
66 Ibidem, p. 177.
67 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, p. 401-402, apud S. Nicoară, Istorie şi 

imaginar, p. 28.
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1. Istoria orală

O primă pistă în care memoria se intersectează cu istoria, trimite la problematica 
istoriei orale. De inspiraţie americană, istoria orală, are în vedere recuperarea de către 
istorici a mărturiilor participanţilor, atât timp cât aceştia sunt încă dispuşi să rememoreze 
şi să poverstească istoriile trăite, poveşti de viaţă, experienţe dramatice şi traumatizante.68

In ce priveşte problematica istoriei recente, din punct de vedere semantic şi nu 
numai, asupra numelui, teritoriului şi problematicii planează încă aproape o confuzie 
terminologică. Dacă pentru unii dintre cercetători domenului istorie recentă, substituită 
uneori cu istoria imediată, se confundă cu istoria contemporană, istoria orală semnifică 
puţin altceva. Aceata din urmă ar avea ca obiect de studiu segmentul din trecut care 
mai face încă parte din prezent, dintr-un prezent care nu a avut încă destul timp să se 
istoricizeze, datorită faptului că procesele, actorii şi situaţiile sunt departe de a se fi încheiat. 

Istorie orală, istorii ale vieţilor, arhive orale, documente orale sunt numai câteva dintre 
denumirile care recurg la o nouă modalitate sau tehnică, ce cunoaşte o multiplicare şi 
răspândire deosebită printre istorici şi arhivişti. Mai mult şi probabil cu totul surprinzător, 
ea este deja instituţionalizată în ţări precum SUA, Canada, Anglia, Italia, Franţa etc. Se 
cunosc deja o avalaşă de proiecte, care se multiplică de la o zi la alta. Această explozia 
s-a produs prin anii 70 în Europa occidentală iar în spaţiul Europei orientale, deşi 
nu era necunoscută în epoca comunistă, decolajul s-a manifestat abia după căderea 
comunismului. In perioada interbelică, metoda a fost folosită cu un real succes, şi la noi 
de către sociologii şcolii de la Bucureşti şi de către alţi specialişti, etnografi, folclorişti etc. 
Mai ales abordarea antropologică a culturilor minoritare, în curs de dispariţie a folosit 
metoda anchetelor orale. In 1950, Claude Levi-Strauss evidenţia meritele şi limitele 
genului. Printre merite, era accesul direct la stilul propriu al fiecărei culturi, şi substituirea 
unei istorii schematice făcute de etnologi cu evenimentele trăite, restituirea viziunii 
din interior a acestor culturi indigene. Colectarea mărturiilor orale a alunecat apoi spre 
istoriile de vieţi, realizate mai ales emigranţilor, categoriilor dezrădăcinete sau dizlocate, 
de război sau de prefacerile industrializării. 

Istoricii s-au arătat destul de rezervaţi faţă de acestă experienţă. Deşi recursul la 
mărturii orale este la fel de vechi ca şi disciplina istorică, iar pentru anumite curente 
istoriografice precum romantismul, tradiţia orală constituia o componenta importanta 
a fundamentelor tradiţiei naţionale. Istoricii au privilegit vreme îndelungată, unii mai 
privilegiază şi astăzi documentul scris, apărându-se de capcanele subiectivismului ca 
şi de scăpările memoriei. Ca atare primele experienţe de istorie orală sunt de natură 
documentară. Cel care debutează acest experiment este istoricul Allan Nevins, de la 
Universitatea Columbia în 1948, care adaugă izvoare orale, obţinute de la marii actorti ai 
istoriei, celorlalte documente, să le spunem clasice, oferite de arhive, anume documente 
scrise, imprimate. După acest experiment, istoricii au arătat un interes diferit acestui 
tip de sursă.

68 Vezi recent, Florence Descamps, Histoire orale, în Historiographies, I, Concepts et debats, sous la 
direction de C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia&N. Offenstadt, Paris, Gallimard, 2010, pp. 391-398.
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Dezvoltarea fără precedent din ultimele trei patru decenii are alte motivaţii şi raţiuni 
şi urmăreşte alte scopuri. Ea a rezultat din întâlnirea unui nou instrument magnetofonul, 
reportofonul, şi o nouă conjunctură, prăbuşirea unei părţi însemnate din culturile şi 
modurile de viaţă tradiţionale, şi revalorizarea şi restaurarea locului şi rolului pe care 
masele tăcute de actori anonimi ai istoriei, le-au căpătat în istorie si în politică. Ca atare, 
istoria orală îşi propune în egală măsură să salveze patrimoniul cultural ameninţat cu 
dispariţie, prin practica unei etnologii retrospective, şi să reconstruiască într-un proiect 
de anvergură, istoria pornind de jos în sus, oferind posibilitatea să se exprime celor pe 
care documentele scrise nu-i considerau decât în cel mai bun caz ca număr, ca şi cantitate 
şi nicidecum ca individualităţi.69 

2. O istorie a memoriei 

Pentru unii exegeţi, costituirea unei istorii a memoriei poate fi legată de evoluţiile 
interne ale disciplinei istorice şi diversificării istoriei mentalităţilor. Istoria reprezentărilor 
trecutului este de fapt una din dimensiunile istoriei reprezentărilor. Punerea însă în 
raport a memoriei cu o întoarcere a naţionalului şi o întoarcere a identităţii trimite 
obligatoriu la analiza raporturilor dintre istorie, memorie şi identitate.70

Ca atare, în ultimele decenii, câteva câmpuri s-au desenat în aceast proces de istorizare 
a memoriei colective. Un prim câmp, îl constitue aplecarea spre patrimoniu şi spre ceea ce 
Pierre Nora a numit inspirat, Les lieux de la memoire, o antrepriză istoriografică desfăşurată 
între 1984 şi 1993, concretizată în 7 volume, ce s-au bucurat de un enorm succes, care a 
depăşit pe departe, aşteptările iniţiale ale autorilor. Proiectul dirĳat de Nora, derulat pe 
o perioadă lungă a evoluat şi s-a re-orientat din mers. La punctul de plecare, proiectul 
dorea să deconstruiască istoria naţională, reprezentările acesteia şi mitologia naţională, 
se dorea un anti-roman naţional, iar spre sfârşitul antreprizei a devenit un monument 
neo-lavissian spre gloria identităţii franceze.71 

Cu Locurile memoriei, avem a face în realitate cu o istorie simbolică de al doilea grad 
(Pierre Nora şi Marcel Gauchet), primul grad fiind istoria zisă pozitivistă, tradiţională. 
Cercetarea potenţează rolul simbolicului, aşa cum o subliniază coordonatorul antreprizei. 
Locurile memoriei presupune ca realizare istoriografică, un joc complex între două ordine ale 
realităţii: o realitate tangibilă şi sesizabilă, câteodată materială, şi o realitate pur simbolică, 
purtătoarea unei istorii. In fapt, rolul simbolicului este acela de a face legătura dintre condiţiile 
materiale ale societăţilor şi producţiile cele mai elaborate ale culturii. Simbolicul nu este doar 
un etaj, adăugat nivelelor clasice, economic, social şi mental, deoarece orice realitate este 
mereu simbolică. O asemenea concepţie despre obiectul istoriei conduce nu spre o istorie 
a evenimentului ca atare, a trecutului aşa cum a fost, ci asupra refolosirii permanente a 
trecutului, asupra uzurilor şi abuzurilor acestuia. Ca atare, o istorie de un al doilea grad.72 

69 Archives orales: une aute histoire?, în Annales ESC, 1980, nr. 1, p. 124-125.
70 C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, Les courants historiques en France, 19e-20e siecle, Paris, A. Colin, 

2005, p. 307.
71 Ibidem, p. 310.
72 Ibidem, p. 311.
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Succesul antreprizei din istoriografia franceză a fost atât de neaşteptat, încât cercetarea 
a fost repede translatată şi în alte istorografii, precum cea germană sau cea italiană.73

3. Trecutul care nu trece: Memoria rănită, uzuri şi abuzuri ale memoriei 

Tema memoriei a constituit apoi în cadrul istoriei timpului prezent unul din vectorii 
de şoc a revenirii trecutului care nu trece. Procesul de autonomizare a memoriei în 
raport cu istoria ia o turnantă mai radicală pe când memoriile singulare, a grupurilor, 
a comunităţilor se îndoiesc de istoricizarea memoriei naţionale cu privire la episoade 
din trecut care au fost ocultate sau instrumentalizate deoarece ele constitue crize majore 
ale unităţii şi identităţii naţionale.74 Un bun exemplu în acest sens îl constitue refuzul 
istoricilor români de a vorbi până nu de mult de problematica holocaustului în România, 
cum la fel de instructivă se dovedeşte şi intituirea Comisiei guvernamentale pentru 
studierea holocaustului în România şi modul cum a fost primit de comunitatea istoricilor 
raportul acestei comisii.

Putem adauga în aceaşi problematică a modului cum este guvernată memoria 
trecutului recent, legat raportul comisiei prezidenţiale pentru condamnarea comunismului 
în România, de legea privind CNSAS, ce institue o structură de stat pentru a gira 
arhivele comunismului şi a fostelor servicii secrete. Asistăm la o alunecare pe nesinţite 
la transformarea istoricilor din experţi, în procurori şi acuzatori publici, precum şi la un 
alt fel de monopol asupra adevărului asupra trecutului recent, prin monopolul Comisiei 
prezidenţiale pentru studiul şi condamnarea comunismului în România. 

In aceaiaşi ordine de idei, nevoia de re-memorare, nevoia de co-memorare, care face 
din memorie o valoare, transformată într-o adevărată religie laică devine o antrepriză 
sistematică de revendicare identitară a minorităţilor (sexuale, religioase, etnice) şi 
introduce suspiciuni cu privire la cercetarea istorică. Militantismul memoriei, ce atinge in 
mod expres memoria evreiasccă a genocidului, i-a determinat pe tot mai mulţi istorici să 
ia distanţă faţă de această derivă memorială. Or, împotriva acestei sacralizări a memoriei, 
istoricii reafirmă tocmai funcţia critică a istoriei şi rolul acesteia în restabilirea adevărului. 

Aceleaşi semne de atenţionare le exprimă şi Tzvetan Todorov, cu privire la Abuzurile 
memoriei (1995), cu exploatarea statutului de victime a reprezentanţilor unor comunităţi, 
care au suferit masacre de masă în trecut. Dezbaterea asupra singularităţii sau unicităţii 
Soluţiei finale a luat dimensiuni deosebit în istoriografiile contemporane. Istoria şi 
memoria se văd astfel puse în tr-o situaţie de opoziţie. 

73 Reinhart Koselleck, L’experience de l’histoire, Paris, Gallimard,-Seuil, 1999, Mario Isnenghi, (dir), 
I luoghi della memoria, I-III, Roma-Bari, 1998; Alain Brosat, Sonia Combe, Jean-Yves Potel, Jean-
Charles Szurek, A L’Est, la mémoire retrouvée, Paris, 1990; Paloma Aguilar Fernandez, Politicas 
de la memoria y memoria de la politica, Madrid, 2008; Josefina Cuesta, La odisea de la memoria: 
historia de la memoria en Espania, Madrid, 2008; Georges Nivat, (dir), Sites de la mémoire russe, 
Paris, 2009; Sonia Kmec, Benoit Majerus, Michel Margue, Pip Peporte, Les Lieux de mémoire au 
Luxembourg, Louxembourg, 2008.

74 C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, Les courants historiques en France, 19e-20e siècle, Paris, A. Colin, 
2005, p. 307.
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Sub presiunea militantismului memoriei, istoricii s-au retranşat spre a redefini 
responsabilităţile istoricilor faţă de o cerere de fidelitate memorială care pune în cauză 
statutul ştiinţific al disciplinei. Soluţia rezolvării acestei situaţii vine din partea lui 
Paul Ricoeur, care recunoaşte memoriei o funcţie pozitivă faţă de istorie. Dacă istoria 
operează o critică cu privire la memorie, memoria permite istoricului să depăşească o 
viziune pur retrospectivă a trecutului şi regăsirea trecutului ca un prezent care a fost. 
Memoria permite de asemenea istoricului să realizeze că oamenii de altădată aveau un 
viitor deschis. Ricoeur nu vrea să opună fidelitatea faţă de memorie şi adevărul istoric. 
Nu există fidelitate memorială fără adevăr istoric şi nu există istorie fără referinţă la 
memorie.75

In aceiaşi ordine de idei, asistăm la multiplicarea polemicilor memoriale, cu privire la 
diferite episoade istorice, dar mai ales, cu privire la evenimente petrecute în timpul celui 
de-al doilea război mondial, sau din epoca totalitarismului fascist şi comunist. Negarea 
soluţiei finale sau cearta istoricilor germani (historikerstreit) din anii 80 ai secolului trecut, 
sau scandalul iscat de volumul coordonat de Stephane Curtois despre Cartea neagră a 
comunismului. Crime, teroare, represiune, (1998), sunt doar cele mai eclatante dezbateri 
care au ajuns în atenţia publicului larg, ca să ajungem, mai aproape de opinia comună 
românească la scandalul manualelor alternative. Iată doar câteva din aspectele pe care 
le ridică polemicile şi conflictele legate de memorie.

Iată aşadar doar un întreg evantai de probleme pe care întâlnirea istoriei cu psihologia 
le-au adus în sfera de interes a cunoaşterii, care nu este nici o îndoială, au permis 
extinderea teritoriului istoricului, au contribuit la rafinarea instrumentelor sale de 
cercetare, şi au deschis cercetării problematici altădată de nebănuit pentru investigarea 
trecutului. Este cel puţin încă un argument că istoria rămâne fica timpului său şi se 
dovedeşte mereu sensibilă la problemele timpului în care se scrie.

75 P. Ggarcia, Les courants historiques en France, p. 318.; Paul Ricoer, La memoire, l’histoire, l’oubli, 
Paris, Seuil, 2000.


