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Gábor KLANICZAY, László KOSZTA, Tamás KÖRMENDI, Katalin SZENDE, Kornél 
SZOVÁK, Boglárka WEISZ, Attila ZSOLDOS, Nagyvárad és Bihar a korai középkorban. 
Tanulmányok Biharország történetéről 1 [Oradea şi Bihorul în evul mediu timpuriu. Studii des-
pre Ţara Bihorului 1] Oradea, Ed. Fundația Culturală Varadinum, 2014

Volumul Oradea și Bihorul în evul mediu timpuriu. 
Studii despre Ţara Bihorului 1. a apărut la Oradea, în 
2014 (editat de Fundația Culturală Varadinum) cu 
ocazia festivalului cultural Festum Varadinum, pe 
care Fundația Culturală Varadinum, bisericile isto-
rice, UDMR și organizații civile au organizat pen-
tru a 23-a oară (amintind la întemeierea Episcopiei 
Romano-Catolice de Oradea și orașului Oradea). 
Cele 7 studii (pe parcursul celor 194 de pagini) sunt 
versiunile extinse ale prelegerilor, care s-au ros-
tit pe 15 mai 2014 în aula primăriei Oradea într-o 
conferință științifică. Prima conferință de istorie 
în cadrul programul Festum Varadinum a avut ca 
temă centrală istoria timpurie a Bihorului, orașului 
Oradea și regele Sfântul Ladislau. Studiile depășesc 
limitele regiunii geografice și istorice, ilustrând ro-
lul Oradiei în contextul Regatului Maghiar și în contextul Europei. Acest volum este 
prima parte dintr-o serie. Anul viitor conferința se va ocupa de epoca modernă timpu-
rie a Bihorului (secolele XVI-XVII.), după ce iarăși despre evul mediu vom auzi, dar 
despre o perioadă mai târzie. Volumele conferințelor vor fi traduse și în limba română, 
pentru ca și românii să cunoască cum văd istoricii maghiari trecutul regiunii.

Gábor Klaniczay (profesor universitar, Universitatea Central Europeană – CEU, și 
la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta) în studiul său, Formarea cultului Sfântul 
Ladislau se oprește asupra tipului de sfânt medieval – regele sfânt, începuturilor cultu-
lui Sfântul Ladislau (cronicile, diplomele, curtea imperială de Bizanț etc.), canonizării 
(1192), imaginii Sfântului Ladislau în hagiografie (legendele) și a tipului de sfânt ca-
valer (athleta patriae). László Koszta (profesor universitar, Universitatea din Szeged) a 
ales tema Întemeierea episcopatului din Bihor ocupându-se de istoriografia întemeierii 
episcopatului din Bihor (fără consens în cercetarea maghiară), teritoriul de dincolo de 
Tisa în prima parte a secolului al XI-lea. În studiul său el ajunge la concluzia că episco-
patul din Bihor s-a format din episcopatul de Eger aproximativ în mijlocul secolului al 
XI-lea (sub domnia lui Andrei I al Ungariei). Aceste concluzii fiind susținute de faptul 
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că la mutarea sediului episcopatului de la Biharea la Oradea de către Sfântul Ladislau 
(în jur de 1092) episcopatul de Eger și Bihor a fost condus de un singur episcop. Tamás 
Körmendi (lector universitar, Universitatea Eötvös Loránd – ELTE, Budapesta) în stu-
diul Sfântul Ladislau și Croația face clarificări esențiale legate de data, antecedentele, 
cauzele și scopurile posibile, evenimentele și finalizarea expediției militare conduse de 
Sfântul Ladislau împotriva Croației, întinderea și integrarea teritoriilor ocupate, locul 
expediției militare în politica externă a Sfântului Ladislau. Katalin Szende (profesor 
asociat, Universitatea Central Europeană – CEU, Budapesta) în studiul „Civitas opulen-
tissima Varadiensis” – Sediul episcopal și dezvoltare urbană în Oradea medievală în decursul 
a celor două faze (perioada între circa 1090 – 1241/42; 1242–1556) face o comparație 
între sediul episcopal de Oradea și sediile episcopale ale Ungariei și Europei, analizea-
ză Oradea ca oraș comercial și construiește topografia orașului medieval (cea ce este 
reprezentată și pe o hartă). Kornél Szovák (profesor asociat, Universitatea Catolică 
Pázmány Péter, Piliscsaba) în studiul său întitulat Tradiția scrisă la Oradea prezintă tra-
diția scrisă administrativă ( de la primul document emis la Oradea – în 1134 –, prin 
Registrul de la Oradea și statutele capitlului din Oradea) și tradiția scrisă literară (uti-
lizând scrisoriile episcopului Lodomer, predicile episcopului Benedict, opera Carmen 
miserabile de la canonicul Rogerius, dar și legendele Sfântului Ladislau) din Oradea 
care împreună au contribuit la pregătirea umanismul (punctul culminant în acest sens 
fiind activitatea episcopului Ioan Vitéz). Studiul autorului Boglárka Weisz (cercetă-
ror științific, Academia Ştiințifică Maghiară, Institutul de Studii Istorice, Budapesta) 
Rădăcinile arpadiene ale procesului de vamă din Oradea secolului la XV-lea se referă la un 
proces de vamă desfășurat între 1476–1478 și 1492, în care capitlul din Oradea bazând 
pe documente medievale (arpadiene și angevine) a încercat să protejeze drepturile sale 
la vămile de târg împotriva episcopatului din Oradea și altor orașe maghiare. Attila 
Zsoldos (academician, Academia Ştiințifică Maghiară, Institutul de Studii Istorice, 
Budapesta) în studiul său Istoria timpurie a comitatului Bihor interpretează opera Gesta 
Hungarorum (Faptele ungurilor) scrisă de Anonymus referind la teritoriul Bihorului 
(„Țara” lui Menumorut), instituția comitatului (ispánság) și ducatului, referindu-se și 
la condițiile înființării comitatului Bihor puse în jurul anului 1003.

Valoarea acestui volum de studii constă în noile rezultate și abordări științifice, și 
nu în ultimul rând în bogăția surselor primare (documente, cronici, legende etc.) și 
secundare utilizate (prin acestea din urmă operele și studiile de istorie, istoria artei 
și arheologie a autorilor maghiari, români, slavi, anglo-saxoni, germani, francezi). În 
concluzie cititorul ajunge să cunoască cele mai noi rezultate ale istoriografiei maghiare 
despre istoria medievală a orașului Oradea și a comitatului Bihor. 

      Tamás-János BÉLFENYÉRI
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Alev Lytle Croutier, Harem: Lumea din spatele vălului, 
București: Corint Books, 2014

Alev Lytle Croutier (născută în 1945) este o scri-
itoare americană, de origine turcă care s-a remar-
cat atât în domeniul beletristicii cât și a scenariu-
lui de film și cărților de non-ficțiune. Cărțile sale 
au fost traduse în 22 de limbi străine iar în prezent 
este cea mai de succes romancieră de origine tur-
că. S-a născut în orașul turc Izmir, a urmat stu-
dii de literatură comparată la Robert College din 
Istambul și a părăsit țara natală pentru a studia 
istoria artei la Oberlin College din S.U.A. După ce 
s-a stabilit în S.U.A a lucrat ca scenarist primind o 
bursă Guggenheim pentru scenariul scris pentru 
filmul Tell me a Ride, prima bursă acordată de fun-
dație pentru un scenariu de film. Croutier a pre-
dat la Universitățile Dartmouth, Goddard și San 
Francisco State University și a ținut conferințe de 
istoria artei și orientalism fiind invitată de diverse universități, muzee și biblioteci. A 
fost co-fondator a editurii Mercury House și din această poziție a contribuit la elabora-
rea mai multor antologii.

Ea este autoarea a trei romane de succes: ”The Palace of Tears” (2000), ”Seven 
Houses” (2002) și ”The Third Woman” (2009) și a unei cărți pentru copii: ”Leyla: The 
Black Tulip” (2003), publicată în cadrul seriei American Girl împreună cu o păpușă 
îmbrăcată în haine naționale turcești produsă de compania Mattel. Stilul romanelor 
sale a fost comparat cu cel al lui Gabriel Garcia Marquez, și cu cel al lui Carlos Fuentes.

Chiar dacă romanele sale sunt apreciate de critici și cititori Alev Lytle Croutier a 
obținut consacrarea internațională odată cu o creație de non-ficțiune devenită best-
seller, Harem: The World Behind the Veil (1989), carte reeditată periodic. O altă lucrare 
de non-ficțiune este Taking the Waters: Spirit, Art, Sensuality (1992), care descrie apecte 
legate de istoria băilor publice și ale izvoarelor terapeutice începând cu cele din preis-
torie și până în epoca modernă.

Harem: Lumea din spatele vălului explorează un subiect puțin frecventat de către isto-
rici, nu datorită faptului că nu ar prezenta interes ci, mai degrabă, pentru că informa-
țiile privind această instituție otomană sunt foarte puține și de mâna a doua. Marele 
harem din Istambul era o zonă interzisă străinilor iar bărbații, cu excepția sultanului 
și a eunucilor, nu aveau voie să pătrundă acolo. Aceeași regulă se aplica și în cazul 
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haremurilor obișnuite. Din această cauză reconstituirea vieții din haremuri se bazează 
în mare parte pe descrieri romanțate ale călătorilor și diplomaților occidentali, pe scri-
sori și poeme ale femeilor din harem scoase clandestin în afara palatului și pe studiile 
unor istorici care au menționat întâmplător, în contextul relatării unor intrigi politice, 
și mărturii despre modul de organizare a haremului.

Autoarea abordează subiectul dintr-o perspectivă influențată în oarecare măsură 
de experiențe personale. Croutier s-a născut într-un conac care fusese înainte haremul 
unui pașă iar bunica și mătușa ei crescuseră într-un harem în perioada în care Imperiul 
Otoman și instituțiile sale se prăbușeau fiind înlocuite de o Turcie modernă. 

Viața din interiorul haremului este descrisă din perspective diferite. Alev Lytle 
Croutier analizează modul în care a apărut haremul ajungând la concluzia că origi-
nile sale pot fi găsite în antichitate. Apariția haremului poate fi legată de poligamie și 
de sclavagism. Poligamia nu este specifică Turciei fiind prezentă în antichitate la mai 
multe popoare asiatice însă în perioada medievală ea este practicată cu precădere în 
zonele islamice fiind forma de căsătorie preferată de Mahomed. Izolarea femeilor în 
harem a fost urmarea directă a concepțiilor musulmane despre inferioritatea femeii. 
Conform acestei viziuni femeile sunt limitate intelectual și, din această cauză, toate 
deciziile în ceea ce le privește trebuiesc luate de bărbați. Musulmanii considerau că 
femeile aveau obiceiul de a-i ispiti pe bărbați și de aceea ele trebuiau izolate iar atunci 
când ieșeau în afara haremului erau îmbrăcate în veșminte care să le acopere fața și 
restul corpului. Voalul era deci un obiect menit să-i protejeze în primul rând pe bărbați 
de tentație și nu să le apere pe femei de privirile lor. 

În prima secțiune a cărții este descris marele harem din palatul sultanului care con-
stituia o microsocietate alcătuită din mii de persoane. Cele mai importante persoane 
din harem erau cadânele, care erau femeile cu care sultanul avea copii, și favoritele 
- femeile preferate de sultan și care aveau apartament separat. Celelalte femei care nu 
reușiseră să devină favorite erau numite odalisce. Alături de ele trăiau și servitoare 
sau sclave. Autoarea descrie viața de zi cu zi a acestor prizoniere într-o colivie cu gratii 
de aur. Femeile din serai trăiau în lux însă depindeau de capriciile sultanului care dacă 
nu era mulțumit ordona ca ele să fie omorâte. De obicei cele condamnate erau băgate 
în saci și aruncate în mare. Femeile din harem jucau jocuri, compuneau poezii, cântau, 
dansau, își petreceau zilele călduroase în piscine și leneveau fumând opiu. Această 
viață de huzur avea însă și o latură întunecată. Permanent femeile țeseau intrigi pen-
tru a deveni favorite și pentru a le compromite pe cele preferate de sultan. Uneori fa-
voritele sau copiii lor erau otrăviți sau asasinați prin alte metode de către rivale. Lupta 
permanentă dintre cadâne era cauzată și de obiceiul asasinării fraților celui care urma 
să devină sultan, asasinare însoțită de căderea în disgrație a mamelor. Treptat, profi-
tând de slăbiciunea unor sultani, cadânele au câștigat tot mai multă putere reușind să 
influențeze viața politică și chiar să-și impună favoriții în posturi importante.

Roxelana (Hürem Sultan) a fost prima cadână care a reușit să îl convingă pe sultan 
să o ia de soție. Deseori, atunci când un sultan murea iar moștenitorul său era încă co-
pil sultana mamă era cea care lua deciziile politice în numele său. Autoarea le prezintă 
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într-un capitol pe sultanele cele mai importante și pe sultanii care s-au lăsat influențați 
de cadâne.

Într-o secțiune distinctă a cărții este descrisă o altă microsocietate legată de harem 
- cea a eunucilor. Aceștia nu erau numai paznicii cadânelor ci și funcționari importanți 
în Imperiu pentru că sultanii considerau că faptul că nu puteau avea urmași îi făcea să 
fie supuși mai devotați. Şeful eunucilor negri era cel mai important funcționar după 
sultan și marele vizir. Deseori intrigi ale eunucilor au dus la înlăturarea unor preten-
denți la tron sau la impunerea altora drept favoriți. Procedeele de castrare și originea 
copiilor care urmau să devină eunuci sunt descrise detaliat pe baza relatărilor unor 
istorici sau memorialiști.

În a doua parte a cărții sunt prezentate haremurile obișnuite. Haremul nu era pre-
zent doar în palatul sultanului. Femeile erau izolate în aproape fiecare gospodărie mu-
sulmană. De cele mai multe ori fetele pubere erau căsătorite cu bărbați maturi și tre-
ceau din haremul tatălui în cel al soțului fără să poată ieși în lumea de afară. Autoarea 
relatează că bunica sa a fost căsătorită când avea paisprezece ani cu un bărbat de pa-
truzeci de ani. Bărbații se căsătoreau cu prima soție pentru a face o alianță politică sau 
pentru a profita de zestrea ei. Ulterior își luau alte soții și concubine pentru plăcere. 
Era un lucru foarte comun ca bărbați de 60-70 de ani să se căsătorească cu fete de 13-14 
ani. Haremurile obișnuite nu erau la fel de luxoase ca și cel al sultanului iar soțiile erau 
obligate să lucreze în gospodărie. Gelozia și conflictele dintre soții erau des întâlnite și 
în aceste haremuri fără să aibă însă consecințe grave.

Ultima parte a cărții este dedicată imaginii idilice pe care o aveau occidentalii des-
pre harem și reprezentărilor artistice ale haremului sau odaliscelor. În secolul XVIII 
după ce la Istambul au fost acreditați ambasadori occidentali relatările lor și ale unor 
călători au stimulat imaginația artistică. Intrigile din harem sau poveștile de dragoste 
ale odaliscelor au devenit subiect al unor opere, piese de teatru sau romane. Mozart 
a compus două opere cu subiecte legate de harem iar Voltaire, Montesquieu și Racine 
au folosit teme legate de curtea otomană în satirele lor pentru a ironiza societatea fran-
ceză. Tablourile cu scene erotice din serai au devenit o modă și majoritatea pictorilor 
importanți ai vremii au abordat măcar o dată teme legate de harem.

 Cartea este ilustrată de 125 de imagini ale unor opere de artă și fotografii care 
recreează lumea unică a haremului. Se remarcă printre ele tablouri de Manet, Ingres, 
Matisse, Rousseau și Picasso precum și numeroase fotografii ale unor foste cadâne și 
odalisce în veșmintele tradiționale. 

În partea finală a lucrării autoarea dezvăluie unul dintre motivele pentru care a 
scris această carte. Istoria este ”un sport bărbătesc” care nu menționează pe femeile 
care au trăit alături de cei care au schimbat destinele popoarelor. Harem: Lumea din 
spatele vălului, are drept scop rectificarea acestei omisiuni intenționate și scoaterea la 
lumină a unor aspecte întunecate dar care nu trebuie să fie uitate.

       Clara FULEA
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Maria, Regina României, Jurnal de război 1916-1917. Precedat de însemnări din 1910-1916, 
ediție îngrijită de Lucian Boia, traducere de Anca Bărbulescu, București, Humanitas, 2014, 
502 p.

Maria, Regina României. Jurnal de război 1916-1917, a fost publicată în 2014, de Editura 
Humanitas, într-o ediție elegantă. Cartea vine în 
întâmpinarea numeroșilor amatori de jurnale isto-
rice, amintiri și mărturisiri, așezate pe hîrtie cu sen-
sibilitate și talent scriitoricesc. Nu puțini citiori pot 
trece pe lângă un titlu de carte și pe lângă o autoare 
de însemnări, memorii, scrisori, povești și poves-
tiri, cum a fost Regina Maria a României. 

Volumul Jurnal de război 1916-1917, îngrijit de 
Lucian Boia, ne transpune într-o trăire personală 
zbuciumată și într-o lume istorică, de acum o sută 
și ceva de ani. În Prefața ediției, istoricul L. Boia lă-
murește aspectele legate de argumentele care au 
stat la baza realizării volumului. În anii ce urmea-
ză istoriografia comemorează o sută de ani de la 
Marele Război, care a marcat destinul țării nostre. 
În centrul cărții se află personalitatea receptivă și 
exigentă a Reginei Maria a României. Mărturiile 
sale au dovedit o extraordinară implicare în evenimentele timpului său și o exigență, 
deseori critică, față de celelalte personaje din viața sa, precum MS Regele Ferdinand I, 
sau chiar proprii săi copiii. 

Prologul. Amintiri și mărturisiri. Primii pași ai unei prințese (1910-1916), reprezintă un 
document excepțional, pentru surprinderea psihologiei acestei mari pesonalități re-
gale și înțelegerea atmosferei epocii istorice, care a precedat Marele Război. Regina 
Maria a fost un temperament liber și onest. A început să-și țină jurnalul, cu o disciplină 
interioară remarcabilă și pe deplin conștientă că trăiește un moment tulburător, peri-
culos, atât pentru țară, cât și pentru propriul său destin. Marele Război a fost pentru 
Regină un moment de sinceră implicare, de empatie profundă de suferința și traumele, 
pe care acest nefericit conflict l-a produs țării noastre, oamenilor ei, pe front și în afara 
frontului. Perioada Jurnalului prezentat în acest volum a fost de la 27 septembrie/10 oc-
tombrie 1914, până marți, 23 mai/5 iunie 1917. Din Cuprinsul volumului Jurnal de război 
1916-1917 ne lămurim asupra evenimentelor și momentelor pe care Regina le-a evocat 
în ordine cronologică și cu multe detalii. Încă din primele pagini aflăm dorința sa de 
a așterne pe hîrtie amintirile acelor vremuri, pentru a nu uita experiențe și trăiri unice 
de viață. O viață pe care Regina și-o păstra în memorie cu detalii de tot felul, cu acribia 
și talentul unui spirit educat și cultivat. Rândurile sale ne întroduc într-o lume fasci-
nantă, care ne dăzvăluie relații numeroase și puternice cu personajele din jur. Regina 
adaugă paginilor sale de jurnal reflecții profunde, în care surprinde laturi diverse ale 
vieții sale, în care bucuria și tristețea s-au împletit permanent. 
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Scrierea Jurnalului de război 1916-1917, nu a fost pentru Regina Maria doar un 
mod de a-și ocupa mintea, ci și o formă de compasiune, un elogiu pentru toți cei pe 
care ea i-a admirat și apreciat. Culisele tinereții Reginei, înainte și după căsătoria cu 
Ferdinand (Nando), devenit rege din 1914, sunt dezvăluite cu pasiunea omului care 
dorește să dezvăluie, până și cele mai incomode sentimente și emoții: „scriu toate aces-
tea, fiindcă astfel vor fi mai ușor de înțeles … rătăcirile irosite, anii șovăitori, în care am 
făcut greșeală după greșeală, în care am ratat ocazii, în care m-am izbit cu capul de uși 
închise..”(p. 59) În acestă mărturisire stă, deopotrivă, imaginea forței interioare, dar și 
conștiința unor slăbiciuni, frustrări, inconfort, deziluzii, nefericiri, care au cuprins firea 
omenească a Reginei. Cu aceeași deschidere, Regina Maria ne descrie impresiile sale 
despre temperamentul Regelui Carol I, un om plin de conștiința datoriei față de țară, 
dar și de „vanități naive”, în contrast cu Regina Elisabeta, pe care o considera fire „fan-
tezistă, schimbătoare”, poetică, sensibilă, cu calități care depășeau slăbiciunile. (p.73) 

Jurnalul de război confirmă starea de spirit a Reginei în momentele grave, care au 
fost moartea Regelui Carol I, contribuția importantă a Reginei la pregătirea intrării 
României în război de partea Antantei, de-a lungul anilor de neutralitate (1914–1916). 
„Împrejurările au făcut să fiu implicată în situație mai îndeaproape decât ar fi fost 
cele mai multe regine… Nu mi s-a ascuns nimic, am fost chemată în ajutor când a fost 
nevoie…”, mărturisea Maria, Regina României, cea care a avut conștiința profundă a 
unei responsabilități, demnă de un suflet uriaș. Ca și Regele Ferdinand I, Regina Maria 
a fost conectată la cursul evenimentelor, „triste”, „descurajatore”, tragice, la situația 
răniților din spitale. Regina oferă, în paginile Jurnalului, detalii semnificative despre 
starea de spirit din timpul războiului. Atitudinile sale în raport cu Regele Ferinand I și 
oameni politici ai vremii sale demonstrază caracterul său onest, inteligența sclipitoare, 
luciditatea, discernământul, calități care au avut un rol important în acea vreme de 
insecuritate și nenorocire.

Printre descrierile sale apare ca un leitmotiv: ploaia, frigul. Acestea, combinate cu 
veștile incomplete, oboseala, îngrijorările, dezolaraea în fața suferințelor și spaimelor 
din jur, mai ales a copiilor, traduceau starea tragică a războiului. „Biata nostră țară își 
duce marea luptă pentru existență”,(p.166) scria Regina cu compasiune pentru trage-
dia României, aflată nepregătită în fața unor lupte dure, imprevizibile cu inamicul. 
Moartea principelui Mircea, alintat „Muki”, Muguraș” „Speranță mică”, au fost de-
scrise prin suite de stări confuze, de speranță și nefericire greu de suportat. Moartea 
copilului regal se petrecuse tocmai când țara era în mare primejdie. Regina a fost sfâ-
șiată de durere, la plecarea cu trenul spre Moldova, în refugiu: „(p. 232). Discuții, călă-
torii, activități la infirmerie, momente de odihnă sau de boală. Comemorarea copilului 
mort, vizite, întâlniri cu ofițerii sau cu localnici sunt prezentate în Jurnal într-o suită 
coerentă, plină de sensibilitate și melancolie. 

Volumul Maria, Regina României. Jurnal de război 1916-1917. Precedat de însemnări din 
1910-1916, nu este numai un act de ediatare documentară, este un omagiu adus Familei 
Regale, care prin toată activitatea și implicarea emoțională au susținut România în mo-
mentele ei de cumpănă sau de împlinire. O mare împlinire a fost Marea Unire de la 
Alba Iulia din 1918, care a adus perechii regale, Ferdinand și Maria, numele de Regi 
Întregitori.

      Silviu-Larion NICOARĂ
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Diana Mandache, Balcicul Reginei Maria, 
București: Curtea Veche, 2014, 204 p.

Diana Mandache este o cercetătoare pasiona-
tă și consecventă a istoriei regalității românești, 
cărțile sale având ca subiect diverși membri ai 
Familiei regale a Romaniei. Dintre cele mai impor-
tante cărți ale sale amintim: România, Mitteleuropa și 
Balcanii (1999), Marie of Romania. Images of a Queen 
(2007), Later Chapters of My Life. The Lost Memoir 
of Queen Marie of Romania (2004), Dearest Missy. 
The Letters of Marie Alexandrovna, Grand Duchess 
of Russia, Duchess of Edinburgh, Crown Princess of 
Romania 1879-1900 (2011), Patrie și destin. Principesa 
Moștenitoare a României (2012) și Regele Mihai. 
Album istoric (2013). 

”Balcicul Reginei Maria” prezintă relația specială pe care a avut-o regina cu reșe-
dința sa de vară de pe Coasta de Argint și împrejurările care au generat acest atașa-
ment. Zeci de fortografii și extrase din jurnalul și scrisorile reginei ne ajută să înțele-
gem personalitatea și filosofia de viață a acesteia.

Primul capitol al cărții este o incursiune în copilăria Mariei de Edinburgh care a 
devenit Regina Maria a României. Tatăl său, Ducele de Edinbourgh, al doilea fiu al 
Reginei Victoria, era un marinar pasionat și și-a educat copiii în spiritul dragostei față 
de mare și navigație. Familia regală își petrecea vacanțele pe riviera franceză sau în 
alte localități aflate la malul mării iar într-o perioadă, după ce Ducele de Edinburgh 
a preluat misiunea de comandant al flotei din Mediterana, el s-a stabilit cu familia în 
Malta, la Valeta. Vacanțele petrecute de Principesa de Edinburgh la reședința bunicii, 
Osborne House din Insula Wight, au făcut-o să iubească grădina impresionantă pe 
care o amenajase regina Victoria. Grădinile din diferite reședințe ale familiei au deve-
nit refugii pentru adolescenta sensibilă față de frumos. Pe tot parcursul vieții peisajul 
marin și grădinile i-au amintit Reginei Maria de locul din care provenea și pe care și-l 
amintea ca pe un ”paradis perfect”. Pe acest paradis al copilăriei a încercat să îl reînvie 
la Balcic.

Maria s-a căsătorit la vârsta de 17 ani iar despărțirea de familie și stabilirea într-o 
țară a cărei limbă și cultură nu o înțelegea au fost evenimente traumatice. În 1896 
Maria și Ferdinand s-au mutat la Palatul Cotroceni împreună cu copii lor, Carol și 
Elisabeta. În reședința de la Cotroceni, Regina Maria a recompus interioare care se-
mănau cu cele ale reședințelor engleze descoperindu-și pasiunea pentru decorații și 
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aranjamente. Maria a fost unul dintre promotorii stilului Art Nouveau în Romania 
atât prin amenajarea unor apartamente în acest stil cât și prin propriile creații: desene, 
picturi, pirogravuri, design de mobilier și interioare.

În al doilea război balcanic România a ocupat Dobrogea de sud, teritoriu cunoscut 
și sub numele de Cadrilater sau Dobrogea Nouă. Vizitele pe litoralul acestei regiuni 
au făcut-o pe regină să se atașeze de acest loc care îi amintea de litoralurile vizitate 
în timpul copilăriei. Fotografiile făcute în acestă perioadă surprind pitorescul locului 
caracterizat de o populație și cultură turcă care au impresionat-o pe regină. Maria a 
îndemnat aristocrația română care își ridica locuințe în această zonă să încerce să păs-
treze stilul arhitectural al regiunii. În vizitele sale a fost atrasă mai ales de orașul Balcic 
pe care a decis să îl transforme într-o perlă turistică a României. Vila construită în acest 
oraș a devenit reședința de vară a reginei, locul în care ea își putea exprima fără opre-
liști impulsurile artistice și locul de refugiu, în perioada când evenimentele politice și 
familiale o deprimau. 

Regina Maria a reușit să atragă în Balcic pictori, arhitecți și decoratori celebri care 
au contribuit la amenajarea clădirilor, grădinilor și parcurilor sale. Dealtfel, cei mai 
importanți oameni de cultură români au petrecut măcar câteva săptămâni în Balcic la 
invitația reginei sau atrași de efervescența intelectuală din timpul verii. Pe parcursul 
vieții sale Maria a achiziționat mereu noi terenuri pe care le-a amenajat în concordanță 
cu viziunea sa artistică. Domeniul regal era denumit la început ”Fool’s Paradise” adică 
”Paradisul iluzoriu” fiind văzut de regină ca un loc al fericirii temporare, o oază de-
parte de realitățile crude ale vieții. Pe domeniul său, regina obișnuia să se îmbrace în 
rochii stilizate după moda orientală iar grădinile și construcțiile de aici exprimau și ele 
aceeași tendință. 

Ultima reședință a reginei a fost denumită de ea Palatul Regal Tenha Yuvah (”cui-
bul liniștit” în limba turcă) și este de fapt o vilă cu pereți albi străjuită de un minaret. 
Cartea Dianei Mandache surprinde prin imagini fotografice luate de fotografi profe-
sioniști din epocă, sau chiar de regină și rudele sale, metamorfozele prin care a trecut 
domeniul. Citate din scrisorile și jurnalul reginei ne permit să privim în sufletul său 
melancolic și să-i apreciem caracterul. Paradisul de la Balcic îi permitea să renunțe la 
povara obligațiilor de stat și să se dedice artei.

Influența nocivă a lumii exterioare nu a putut fi oprită întotdeauna. După reveni-
rea Regelui Carol al II-lea pe tronul României scrisorile și însemnările reginei trădea-
ză amărăciunea și insatisfacția față de comportamentul fiului său. Relația acestuia cu 
Elena Lupescu și deciziile sale politice care nu erau în concordanță cu linia trasată de 
Carol I și Ferdinand o nemulțumeau profund însă regina se abținea să îi facă observa-
ții directe dezvăluind nemulțumirile sale doar prietenelor apropiate. Temându-se de 
influența morală a mamei sale, Carol a izolat-o treptat interzicându-i să primească în 
vizită oameni politici. Extinderea și amenajarea domeniului de la Balcic a devenit in 
această perioadă un exercițiu terapeutic. Regina va primi în schimb pe domeniu vi-
zitele unor membri ai familiilor regale din țările învecinate și ale copiilor și nepoților 
săi.
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La Tenha Yuvah regina și-a scris o parte dintre memoriile sale care au apărut într-o 
primă ediție la Londra în 1934. Însemnări și comentarii din jurnal ne dezvăluie gându-
rile pe care le-a avut când a redactat unele capitole ale memoriilor.

Starea sa de sănătate s-a agravat în 1937 iar în ciuda tratamentelor și intervențiilor 
medicale Regina Maria a murit pe 18 iulie 1938 la castelul Pelișor. Aceast eveniment 
a scutit-o însă de durerea pierderii Cadrilaterului, a unei părți din Transilvania și a 
Basarabiei în 1940. Dragostea pentru domeniul de la Balcic a determinat-o pe regină 
să ceară în testamentul său ca inima să-i fie scoasă din trup și să-i fie îngropată în mica 
biserică Stella Maris de la Balcic. După pierderea Cadrilaterului caseta care conținea 
inima reginei a fost adusă în România fiind preluată de-a lungul timpului de diverse 
instituții și aflându-se în momentul de față într-un depozit al Tezaurului României.

Ultimul capitol al cărții și anexele prezintă diverse documente diplomatice legate 
de transferul domeniului de la Balcic și de transformările suferite de statutul său juri-
dic după instaurarea comunismului în Bulgaria.

Cartea Dianei Mandache reușește să surprindă farmecul domeniului de la Balcic 
și să ne redea o porțiune de istorie uitată sau neglijată până acum. Fotografiile alese 
cu grijă, care reînvie atmosfera interbelică, trezesc în cititor dorința de a vizita Tenha 
Yuvah în speranța că în această atmosferă va putea purta un dialog peste ani cu cea 
care a fost cea mai iubită regină a românilor.

       Clara FULEA
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Lucian Nastasă și Dragoș Sdrobiș (editori), Politici culturale şi modele intelectuale în România, 
Cluj-Napoca: Editura Mega, 2013, 425 p.

Volumul Politici culturale și modele intelectua-
le în România, editori:  Lucian Nastasă și Dragoș 
Sdrobiș, apărut în 2013 la Editura Mega, ne invită 
la o incursiune în universul politicilor culturale din 
România în veacul XX. Toate aceste politici au ținut 
cont de anumite priorități ale societății românești și 
au dorit aplicarea unor valori etice și morale, care 
să ducă modernizarea țării. 

Lucrarea se remarcă, de la început, printr-o re-
marcabilă coerență și consistență a celor 18 stu-
dii bine documentate, semnate de cercetători deja 
consacrați, pe tărâmul analizei istorice și culturale: 
Lucian Nastasă-Kovacs, Dragoș Sdrobiș, Veronica 
și Şerban Turcuș, Dietmar Müller, Mihai A. Panu, 
Grigore Moldovan, Lucian Zeev Herșcovici, Irina 
Nastasă Matei, Silvia Mitricioaei, Zsuzsánna Magdó, 
Leonidas Rados, Nagy Levente și alții. 

În studiul introductiv, intitulat Politici culturale și modele intelectuale în România 
(câteva precizări conceptuale) Dragoș Sdrobiș dezvăluie intenția acestui volum de a se 
înscrie în „pluralitatea discursului cultural”, care are în vedere o nouă lectură a ra-
portului dintre elite, cultură și politicile culturale în România modernă. Dezbaterile 
legate de politicile culturale au fost remarcabile în secolul XX, D. Sdrobiș oferindu-ne 
în studiul său o introspecție a preocupărilor referitoare la politicile culturale, începând 
cu Institutul Social Român, care din 1928 a organizezat ciclul de conferințe intitulat 
„Politica culturii”, reunind circa 29 de comunicări. Personalități ca Dimitrie Gusti și 
Ştefan Bârsenescu au avut meritul sintetizării sferei de acțiune a politicii culturale a 
statului român, sulinierii importanței factorului cultural în reformarea societăți româ-
nești. Proiectul de reformă socială, inițiat de Dimitrie Gusti a fost o încercare de inter-
pretare a culturii, ca formă de solidaritate socială, la fel cum a fost într-o oarecare mă-
sură și proiectul universității populare a lui Nicolae Iorga. În 1937 Ştefan Bârsănescu, 
în „Politica culturii (studiu de pedagogie)” a definit,, la rândui politica culturii, ca ac-
tivitatea de guvernare, care tindea la organizarea culturii, pentru comunitatea și indi-
vizi: a culturiieducație, a culturiicreație și a propagării culturii. Studiul introductiv al 
volumului Politici culturale și modele intelectuale în România pune în evidență impactul 
devastator al diletantismului și, mai ales al ideologiilor politice asupra culturii româ-
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nești. Schimbările de optică culturală au fost legate de schimbările ideologice, mai ales 
de factură totalitară, care au acaparat în propriul scop actul cultural din România.

Volumul Politici culturale și modele intelectuale în România este structurat pe două 
părți, respectiv Mecanisme ideologice și sociale ale identității și Ideologii și modele intelectua-
le, iar studiile care le alcătuiesc se axează pe evidențierea unor clivaje – etnice, politice 
sau sociale, care au stat, de-a lungul vremii la baza promovării sociale, altele încearcă 
să surprindă dezvoltarea sferei de acțiune a politicilor culturale, într-o Românie care 
încerca din mers să învețe și să producă modernitatea.

Autorii studiilor, suliniază D. Scrobiș, sunt convinși că părăsirea certitudinilor moștenite 
reprezintă cheia cultivării spiritului critic, care să ajute, la rându-i, la articularea unor intero-
gații relative la relația dintre elite, societate și istorie”. Din suita de studii, pe care le cuprin-
de volumul, unele sunt axate pe rolul unor instituții în susținerea culturii sub diferite 
regimuri politice (Institutul Social Român, Asociația de Politică Socială, Academia Română, 
Institutului de studii româno-sovietic, filiala Cluj (1949), altele pe rolul unor intelectuali și 
implicațiile unor mișcări etno-culturale, în evouția culturii în România. O identitate dis-
putată în România interbelică: intelectualul. Între tribulații generaționale și diferențe specifice 
(D. Sdobiș), Intelectualii români și chestiunea evreiască 1870–1910 (L. Neagoe), Intelectualii 
și violența (L. Nastasă), Istoricul Constantin Marinescu despre Universitatea din Cluj (politică 
de cadre, atmosferă, programe de studiu (Ş.Turcuș), Academia Română și politica ei culturală 
externă la începutul anilor ’30: Raportul cu Accademia d’Italia (V.Turcuș), Studenții români 
în perioada interbelică, între educația „națională” și universitățile occidentale (Irina Nastasă 
Matei) sunt doar câteva expresii ale unor preocupări prioritare ale cercetătorilor, care 
au colaborat la acest volum. Studiile oferă, pe de-o parte, o serie de informații inedite 
despre temele abordate, altele ne surprind fericit prin puterea reflecției, care transcende 
tema, pentru a ne arăta importanța cercetării istorice în contemporaneitate. De pildă, în 
Intelectualii și violența, istoricul Lucian Nastasă-Kovacs subliniază vocația interdicipli-
nară a istoriografiei și nevoia de deschidere a cercetătorului, spre un orizont cultural 
mult mai larg, care să-l scoată din blocaje sau chiar violență. Pornind de la dimensi-
unea abstractă, imaginară a violenței, istoricul Lucian Nastasăș-Kovacs accentuează 
constanta prezență socială a violenței, dar mai ales forța de care intelectualii dispun, 
pentru a-și impune, prin idei, simboluri și instrumente specifice, autoritatea în socie-
tate. Intelectualii, susține istoricul amintit, sunt cei care dețin instrumentele și puterea 
de a mobiliza societatea în direcția gândirii și acțiunii, prin persuasiune și forța seduc-
ției simbolice. Atras de cercetarea mediului universitar românesc istoricul L. Nastasă-
Kovacs ne oferă câteva culise din viața unor mari perosonalități culturale universitare 
ca Nicolae Iorga, Onisfor Ghibu, Mihai Dragomirescu sau George Călinescu. Răfuielile 
personale, scandalurile, unele generate de orgolii personale au făcut parte din viața tu-
multoasă a instituțiilor culturale și universitare românești.Lectura Politicilor culturale și 
modele intelectuale în România oferă prilejul parcurgerii unor priorități tematice particu-
lare, a unor stiluri de narațiune diverse. Fiecare autor se folosește de surse bibliografice 
diferite, dar toate au meritul unor abordări originale și oportune, în contextul dezbate-
rilor istoriografice contemporane. 

      Mihai Teodor NICOARĂ
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Anca Filipovici, Cărturarii provinciei. Intelectuali și cultură locală în nordul Moldovei interbelice, 
Iași, Institutul European, 2015, 221p. 

În orizontul cercetărilor Ancăi Filipovici se în-
scrie abordarea complexă a intelectualului, unul 
dintre pilonii relației dintre cultură și istorie. În car-
tea sa, „Cărturarii provinciei…”, apărută în 2015 la 
prestigioasa editură ieșeană, Institutul European, 
autoarea reușeșete o investigare sistematică a con-
diției sociale și a ambianței culturale a intelectuali-
lor din nordul Moldovei, în agitata perioadă inter-
belică. Deși se referă, mai ales, la aspecte culturale 
și sociale locale, cartea realizează o contextualizare 
amplă, în legătură cu întregul spațiu cultural ro-
mânesc interbelic. 

Așa cum precizează în Introducerea cărții, Anca 
Filipovici a vizat, la început, o serie de clarificări 
conceptuale ale noțiunii de „intelectual”, noțiune 
aflată în relație cu multe altele, implicate în temati-
ca propusă: „munca intelectuală”, „bunuri cultura-
le” sau „educație”..De asemenea, autoarea a considerat utilă o analiză concentrată pe 
„ambianța culturală” din nordul Modovei, unde pulsația culturală și morală a depins 
de implicarea intelectualilor, de dorința lor de a ieși din monotonia provincială. 

În paginile cărți Cărturarii provinciei. Intelectuali și cultură locală în nordul Moldovei in-
terbelice, și-au făcut loc câteva considerații despre localism, provincialism, regionalism, 
care au coagulat în jurul lor concepții, uneori contradictorii. Ancorarea în cultură, a 
intelectualilor nord-moldoveni, mai mult decât în politică și ideologie făcea din ei, „cel 
puțin la nivel teoretic”, niște exponenți ai culturii naționale autentice. Izolarea provin-
cială, subliniază A. Filipovici, a canalizat energiile creatoare nord-moldovene în jurul 
unor grupări culturale și reviste locale: Junimea Moldovei de Nord și Revista Moldovei, 
Revista de limbă, literatură și artă literară, Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni 
populare și altele. Dintre domeniile culturii cel literar, alături de cel etnografic și muzi-
cal, avea prioritate în Moldova nordică, bucovineană, pentru faptul că tradiția literară 
în nordul-moldovenesc era prestigios. Bucovia se mândrea cu Eminescu și Creangă, 
iar Ciprian Porumescu era inegalabil în privința creației muzicale.

Scriitorii, ziariștii, cadrele didactice, medicii, arhitecții, au fost catalizatorii unui 
mediu cultural și de educație, care în perioda interbelică a fost încurajat de o legisla-
ție propice „intelectualismului”. Acesta era înțeles ca o conștiință a participării active, 
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patriotice la chestiunile culturale, politice, economice, sociale și artistice ale națiunii 
române. Statisticile școlare, anuarele, conferințele, monografiile, biografiile nord-mol-
dovenești dezvăluie o efervescență culturală și o temeinicie educativă într-o serie de 
instituții de învățământ secundar: Liceul „A. T. Laurian” din Botoșani, Institurul Modern 
„I.G. Duca” de domnișoare din Botoșani, Şcoala secundară de fete „Regina Maria” din 
Dorohoi, Liceul „Nicu Gane” din Fălticeni, Liceul „Ștefan cel Mare”din Suceava, Liceul 
de băieți „Eudoxiu Hurmuzaki” din Rădăuți, Liceul de băieți”Principele Carol” din Gura 
Humorului, dar și alte liceie din Siret, Câmpulung Moldovenesc sau Vatra Dornei. 
Aceste instituții de educație au constituit pepinierele formării și maturăzării elitei 
nord-moldovenești. La fel ca în alte regiuni culturale românești și cea nord-moldove-
nească a cunoscut o împletire cu tentațiile ideologice ale vremii, fără a se simți conta-
minarea, în mod egal, în toate mediile de creație și educație. De asemenea, scena inte-
lectuală din nordul Moldovei a cunoscut acea confruntare între tradiționalism și mo-
dernism, cunoscută ca „marea dezbatere”. Autoarea cărții suliniază ideea participării 
la confruntarea de idei amintită a unor personalități exceptionale, provenite chiar din 
nordul Moldovei; Nicolae Iorga și Eugen Lovinescu, care alături de mulți alți intelec-
tuali au pus în discuție starea instituțiilor țării, spiritul național și patriotic, mijloacele 
de ridicare culturală, de care depindeau viitorul României Mari. 

Deși Bucovina reprezenta o provincie îndepărtată geografic de centrul cultural și 
politic al țării, marile sale personalități au tansformat-o într-un reper cultural excepțio-
nal. Prin Mihai Eminescu sau Nicoae Iorga, Bucovina s-a identificat cu întreaga cultură 
națională, a participat la stabilierea firelor solide dintre perifere și centru, întârind soli-
daritatea culturală a României interbelice.

Cartea Ancăi Filipovici, Cărturarii provinciei. Intelectuali și cultură locală în nordul 
Moldovei interbelice, este o cercetare sinstematică și documentată, care o face utilă pen-
tru tematica privind rolul intelectualității în cultură. De asemnea, paginile ei oferă oca-
zia unei lecturi plăcute.

      Mihai T. NICOARĂ
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Sandra Gătăjeanu Gheorghe, Eticheta regală, 
prefață de Principele Radu al României 
București, Editura Curtea Veche Publishing, 2014, 170 p.

Apariția unei cărți-album despre ceremonialul 
Curții regale a României reprezintă un eveniment 
important, atât pentru cultura contemporană, cât și 
pentru cercetarea istorică. În acest fel a fost privită 
lansarea în 2014, a cărții Eticheta regală, a Sandrei 
Gătăjeanu Gheorghe; o carte, nu mare ca număr de 
pagini, dar care, într-o prezentare elegantă și elo-
gioasă, îmbină textul scris, cu imaginea sugestivă, 
impresionantă despre o lume de valori, norme și 
principii. 

Sandra Gătejeanu Gheorghe, autoarea căr-
ții este o apropiată a Curții Regale a României, 
fiind Directorul de Protocol al Casei Majestății Sale Regelui Mihai al României. De 
asemenea, îndeplinește funcția de ofițer al Cancelariei Ordinelor Regale, de respon-
sabil al Departamentului Patronajelor și Numelor Regale, de director al Fundației 
Colecția Familiei Regale a României. Deși este de formație juridică, Sandra Gătejeanu 
Gheorghe se dovedește o pasionată cercetătoare a vieții regale, scriind două lucrări în 
acest sens: Monarhiile secolului XXI și Margareta. Portretul Principesei Moștenitoare, am-
bele publicate de editura Curtea Veche Publishing, în anii 2012 și 2013. Tot în 2013, la 
editura amintită, a apărut Crăciunul regal, descris de Principesa Margareta a României 
și Principele Radu al României.

În prefața cărții, semnată de însuși Alteța Sa Regală, Principele Radu al României 
se subliniază scopul cultural al „Etichetei regale”, faptul că lucrarea nu trebuie privi-
tă ca un „manual de stil”, ci, mai degrabă, ca „un fel discret de a ne pune oglinda în 
față”, de a privi spre un orizont modelator, cel al vieții aristocratice, elegante, discrete 
și decente. 

În „Cuvînt înainte”, autoarea subliniază principala intenție a cărții: „să explice, în 
mod concis și structurat”, eticheta care însoțește toate evenimentele regale. Respectarea 
regulilor protocolare reprezintă oricând o condiție pentru reușita evenimentelor pri-
vate sau oficiale de la Curtea regală. Autoarea a precizat rolul fundamental, atât în 
continuitatea istorică, cât și în prezent, al Familiei Regale, cu întregul său prestigiu ce-
remonial. Familia regală, „puterea exemplului său”, reprezintă „un simbol al identită-
ții naționale și al instituțiilor României moderne”, un suport excepțional al intereselor 
interne și externe ale Romîniei, un sprijinitor al culturii naționale.
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Cartea Eticheta regală, a Sandrei Gătăjeanu Gheorghe, cuprinde capitole și sub-
capitole referitoare la „Ceremonialul regal”, „Ordinea de precădere”, Însemnele re-
gale”, “Regulile de etichetă în prezența membrilor Familiei Regale”, “Ținutele”, 
„Audiențele”, „Înaltele Patronaje”, „Recepțiile tematice”, „Ceremoniile de decorare”, 
„Furnizorii regali”, „Familia regală și reprezentanții Corpului Dipomatic”, „Dineurile 
și dejunurile oficiale”, „Vizitele regale în România”, Călătoriile regale”, „Garden 
Party”, „Trenul regal” și „Sărbătorile de Crăciun și de Paște”. 

Primul capitol „Ceremonialul regal” reprezintă un scurt istoric al ceremonialului 
regal, de-a lungul istoriei, inclusiv al celei românești. Autoarea insistă asupra celui mai 
însemnat document de instituționalizare a protocolului de curte în vremea Regelui 
Carol I și anume „Ceremonialu Curții Domnești a României”, din 1876, scris și publi-
cat de Mareșalui Curții și al Casei Domnești, Theodor Văcărescu. Capitolul al doilea, 
intitulat„Ordinea de precădere”, se referă la maniera în care se acordă întâietatea, în 
cadrul Familiei regale, dar și în legătură cu autoritățile interne și externe. „Însemnele 
regale” este capitolul care prezintă simbolurile autorității regale; coroana regală, buz-
duganul, mantia regală, pavilionul regal și cifrul regal. „Regulile de etichetă, în pre-
zența membrilor Familiei Regale” se referă la salut, adresare oficială, verbală sau scri-
să și gesturi, care se cuvin, din partea celor care se prezintă în fața Familiei Regale. 
Autoarea cărții ne prezintă și aspectele nepotrivite, excesele de familiaritate, atunci 
când este vorba de întâniri sau corespondență cu Majestățile Regale. Codul vestimen-
tar al Familiei Regale și al invitaților oficiali, privați sau publici, exprimă, nu numai 
eleganța aristocratică regală, bunele maniere, dar și disciplină, sobrietate și decență. 
Audiențele, recepțiile regale, dineurile, ceremoniile de decorare, ceremoniile de întâl-
nire cu Corpul Diplomatic, ca activități curente ale Familiei Regale, au reglementări 
precise, legate de fixarea lor prealabilă, de respectarea unor coduri verbale, gestuale, 
care să exprime solemnitatea, ospitalitatea, eleganța, demnitatea, modestia, dar și și 
rafinamentul. Înaltul Patronaj regal se referă la implicarea membrilor Familiei Regale 
în asociații, societăți și instituții naționale, culturale, artistice, sportive etc. Aproape 
fiecare pagină a cărții Sandrei Gătejeanu Gheorghe este bogat ilustrată cu imagini de 
epocă și fotografii recente ale membrilor Familiei Regale. Calitatea imaginilor, stilul 
simplu, accesibil, evocă imensul respect și prestigiu acordat protocolului regal. 

Familia regală, în frunte cu Majestatățile Lor, Regele Mihai și Regina Ana, reprezin-
tă puterea exemplului personal, autenticitatea, naturaletea, devotamentul, în sujba in-
tereselor nationale ale României. Orice ocazie de omagiere a Familiei regale, însemnnă 
recunoașterea imensului rol politic, cultural, militar, pe care aceasta a avut-o în istoria 
noastră. 

      Silviu Larion NICOARĂ
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Claude Levi-Strauss, Cealaltă față a lunii. Scrieri despre Japonia 
traducere în română de către Giuliano Sfichi, Iași: Editura Polirom, 224 p.

Cealaltă față a lunii – Scrieri despre Japonia de 
Claude Levi-Strauss, tradusă în română de către 
Giuliano Sfichi, face parte din colecția PLURAL 
a editurii Polirom și a apărut la Iași în anul 2013 
având un număr total de 224 pagini. Acest volum 
a văzut lumina zilei în tipografiile românești ca ur-
mare a traducerii pe scară cât mai largă și cât mai 
diversificată din punct de vedere lingvistic a căr-
ții L`Autre face de la lune. Ecrits sur le Japon, ce este 
de fapt o culegere a tuturor textelor scrise, a dis-
cursurilor, expunerilor sau a dialogurilor de către 
cel considerat „părintele antropologiei moderne”, 
Claude Levi Strauss, pe tema unuia dintre subiec-
tele fascinației copilăriei sale precum și a multora 
dintre noi, Japonia. 

Claude Levi Strauss, s-a născut în Belgia în 
anul 1908. A copilărit și a studiat în Paris unde 
a terminat studii de filosofie și drept în cadrul 
Universității Sorbonne, urmând apoi să accepte un 
post în cadrul catedrei de Sociologie a Universității Sao Paolo din Brazilia . Aici între 
anii 1935 și 1939, împreună cu soția sa Dina, profesors etnograf , ajutând-o și luând 
parte activ la studiile acesteia de cercetare practică ajunge să-și cristalizeze tendințele 
profesionale pornind pe drumul antropologiei, drum ce va face din dânsul unul dintre 
figurile emblematice ale acestei ramuri științifice. Membru al Academiei Franceze din 
anul 1973, precum și președinte al catedrei de Antropologie Socială din cadrul College 
de France între anii 1959 și 1982, acesta se stinge din viață în anul 2009, lăsând în urmă 
o operă majoră și un gol din punct de vedere intelectual ce poate fi cu greu umplut. 

Dintre operele sale emblematice amintim: Tristes Tropiques (1955); Antropologia 
Structurală (1958 vol I, 1973 vol II); Gîndirea Sălbatică (1962); Mitologice (4 volume publi-
cate între anii 1964 și 1971). 

Volumul de față, intitulat Cealaltă față a lunii – Scrieri despre Japonia, face o scurtă și 
exotică putem spune, referire la o istorie văzută din un cu totul alt unghi și printr-o cu 
totul altă prismă și anume prin prisma culturii și civilizației japoneze. Şi bineînțeles că 
aici se face referirea la istoria culturii și civilizației japoneze nu ca un punct singular pe 
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o hartă de mult ștearsă de timp ci ca o constelație unde pentru a putea vedea imaginea 
de ansamblu punctele sunt interconectate. 

Acest volum, deși scurt ca întindere, însumând doar 224 de pagini, aparține dome-
niului antropologiei culturale. Ca și structură acesta este împărțit în 9 capitole, fiecare 
reprezentând o fărâmă de informație sau mai bine spus o scurtă călătorie indirectă în-
spre ceea ce a însemnat Japonia cu a sa cultură și civilizație pentru Levi Strauss pe fon-
dul unei culturi universale în permanentă legătură. Prefața este scrisă de către Junzo 
Kawada, aceasta fiind urmată de către Locul culturii japoneze în lume, capitol cuprin-
zând următoarele subcapitole: Culturile sunt prin natura lor incomensurabile; Marile teme 
ale mitologiei universale; Motivul obiectului pierdut; Spiritul Jomon și action painting; Despre 
imprevizibilitatea ființelor; Un cartezianism sensibil; Sunete, culori, mirosuri, gusturi, texturi; 
Diferențe majore între gândirea orientală și cea occidentală; Capitolul 2 al acestui volum 
este intitulat Fața ascunsă a lunii și cuprinde 3 subcapitole: Exotism iluzoriu; Arte grafice 
și bucătărie; și Ţîrîitul insectelor; Capitolul 3 Iepurele alb din Inaba are la rândul său 2 
subcapitole: Pasărea tunetului și Cocorul și crocodilul; Capitolul 4, Herodot în Marea Chinei 
cuprinde următoarele subcapitole: La est masculinul, la vest femininul; Rituri de inițiere 
a femeilor și Strigătul prințului mut. Capitolul 5 Sengai. Arta împăcării cu lumea, are la 
rândul său 2 subcapitole, Eliberarea de dualism și Tag-uri și caligrafie; capitolul 6 este 
intitulat Îmblânzirea stranietății, fiind urmat de Dansul impudic al lui Ame no Uzume, care 
este capitolul 7 și care la rândul său are 2 subcapitole, O bătrână cerșetoare și Egipteanul 
Set și Susanoo. Ultimele două capitole sunt intitulate Un Tokio necunoscut (capitolul 8) 
și Convorbire cu Junzo Kawada (capitolul 9), iar la finalul volumului avem parte și de o 
descriere a surselor folosite pentru alcătuirea acestuia.

Japonia din punctul de vedere al antropologiei culturale orientate specific ca fie un 
punct de legătură, fie un punct de comparație culturală a ispitit imaginația occidentală 
de-a lungul a aproximativ 2 secole de deschidere atât prin exoticul emanat precum și 
prin fenomenul de asimilare și readaptare de care a dat și încă dă dovadă chiar și în 
zilele noastre. Astfel datorită exemplului metamorfozei culturale de care dă dovadă, 
putem spune că subiectul unei antropologii culturale japoneze luate la nivel universal 
este unul esențial dacă nu primordial pentru o înțelegere a culturilor dintr-o cu totul 
altă față a lunii.

Înainte de a descrie în mare conținutul acestui volum trebuie reamintit faptul că 
acesta nu are o cursivitate liniară din punctul de vedere al imaginei ce o formează, 
nefiind o versiune compactă a imaginii pe care autorul mai mult ca sigur a deținut-o, 
referitor la cultura japoneză ci sunt doar fragmente dispersate, culese și reașezate ast-
fel încât să redea diferite aspecte de înțelegere a viziunii avute de către acesta. Acest 
lucru este observabil din faptul că textele cuprinse în acest volum, temporal vorbind, 
se întind pe parcursul a aproximativ 22 de ani, între anii 1979 și 2001.

Locul culturii japoneze în lume , este textul unei conferințe ținute pe 9 martie 1988 cu 
ocazia inaugurării Centrului internațional de cercetare pentru studii japoneze la Kyoto 
(Claude Levi Strauss, Cealaltă față a lunii, Scrieri despre Japonia, p. 215), unde autorul își 
exprimă regretul de a nu fi în măsură să se ridice așteptărilor unui eventual studiu re-



395

feritor la locul culturii japoneze în lume, punctând motivele atât teoretice cât și practi-
ce dificultății realizării acestuia. „Oricare ar fi interesul pe care îl am față de Japonia și 
de cultura ei,… și importanța rolului pe care recunosc că îl au în lume, îmi dau seama 
cel dintâi că am o cunoaștere superficială asupra țării dumneavoastră. Durata totală a 
șederilor mele în Japonia de la prima mea vizită în 1977 nu depășește câteva luni. Şi 
mai grav, nu citesc, nici nu vorbesc în limba dumneavoastră; …”. „… La aceste motive 
practice se adaugă altele, teoretice,… chiar dacă mi-aș fi consacrat toată viața studierii 
culturii japoneze… ca antropolog, tot m-aș îndoi că putem situa obiectiv o cultură… în 
raportul ei cu toate celelalte. … Căci culturile sunt prin natura lor incomensurabile.” 
(Claude Levi Strauss, Cealaltă față a lunii, Scrieri despre Japonia, p. 10) 

De-a lungul volumului, Levi Strauss aduce în discuție o serie de subiecte primordi-
ale din punctul de vedere al antropologiei culturale a Japoniei precum identificare în 
Kojiki și Nihon-Shoki a marilor teme mitologice universale, originalitatea și unicitatea 
ceramicii din perioada Jomon, perioadă cuprinsă între aproximativ 12.000 î.e.n. și 300 
î.e.n., ceramică „pentru care lipsesc complet termenii de comparație, în afară de cazul 
în care îi alegem pe cei mai deplasați: o alcătuire deseori asimetrică, forme exuberante, 
un decor modelat în care se împletesc dantelării, creste, excrescențe, volute și alte sinu-
ozități vegetale ne-ar duce cu gândul la vreun „art noveau” apărut acum cinci-șase mii 
de ani…” (Claude Levi Strauss, Cealaltă față a lunii, Scrieri despre Japonia, pp. 32-33). O 
altă temă sau punct de interes al autorului vizând cultura japoneză este această puțin 
amuzantă alăturare a două subiecte aparent diferite și anume, bucătăria japoneză cu 
artele grafice japoneze. Prima este din punctul de vedere al autorului o bucătărie origi-
nală „și că nimic nu se îndepărtează mai mult, nu se desparte mai mult de cea chineză 
decît această bucătărie aproape fără materie grasă, care prezintă produsele naturale în 
stare pură și lasă combinarea lor în seama alegerii și subiectivității consumatorului.” 
(Claude Levi Strauss, Cealaltă față a lunii, Scrieri despre Japonia, pp. 78-79), ținând cont 
de acestea el vede atât în bucătăria japoneză cât și în cadrul artelor grafice cel puțin 2 
trăsături comune : igiena morală și mentală orientată spre simplitate a minții japoneze, 
precum și instinctul izolaționist al acesteia, dovedit prin excluderea amestecurilor atât 
în artă cât și în bucătărie, orientarea acestora fiind spre scoaterea în evidență a elemen-
telor de bază. Autorul reușește să ne aducă în evidență faptul că „amatorul occiden-
tal” este impresionat de arta japoneză prin „puritatea, eleganța, sobrietatea și rigoarea 
ei” dar pentru a putea judeca unii artiști precum Sengai, trebuie să privim și din alte 
puncte de vedere specifice spiritului japonez, cum este și „apatența pentru joc”, trăsă-
tură vizibilă și constantă de-a lungul istorie culturale japoneze (Claude Levi Strauss, 
Cealaltă față a lunii, Scrieri despre Japonia, p. 127). 

Bineînțeles că nu trebuie să uităm și despre misconcepția sau mai bine spus naiva 
imagine pe care occidentalul și Occidentul a răspândit-o referitor la relația dintre na-
tură și om în cadrul culturii japoneze, imagine putem spune incompletă dar asupra 
căreia autorul ne atrage atenția. „Relația omului cu natura, pe care, gândindu-mă la 
Japonia înainte să o vizitez, o idealizasem puțin cam mult, îmi rezerva alte surprize. 
Călătorind prin țară, mi-am dat seama că, de fapt, cultul frumuseților naturale pe care 
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îl ilustrează, pentru Occident, minunatele dumneavoastră grădini, iubirea pentru cire-
șii în floare, arta florală și chiar bucătăria puteau să se împace cu o brutalitate extremă 
față de mediul natural… De altfel, probabil tot această lipsă de distincție categorică 
între om și natură explică și dreptul pe care și-l acordă japonezii (prin unul dintre acele 
raționamente perverse la care au recurs uneori : de exemplu, în ceea ce privește pescu-
itul balenelor) de a da prioritate când unuia, când celeilalte și de a sacrifica, dacă trebu-
ie, natura pentru nevoile oamenilor.” (Claude Levi Strauss, Cealaltă față a lunii, Scrieri 
despre Japonia, pp. 178-179). Această caracteristică a culturii japoneze dezvelită de către 
autor are doar simplul rol de a face trecerea mai ușoară spre conceptul de „dublu stan-
dard” care se prezintă a fi o „cheie pentru înțelegerea istoriei” japoneze. „… acest „du-
blu standard” are și o dimensiune temporală. O evoluție extraordinar de rapidă a făcut 
ca Japonia să străbată în câteva decenii o distanță pentru a cărei parcurgere Occidentul 
a avut nevoie de secole întregi; datorită acestui lucru, ea a putut să se modernizeze 
păstrând totodată o legătură strînsă cu rădăcinile ei spirituale…” (Claude Levi Strauss, 
Cealaltă față a lunii, Scrieri despre Japonia, p. 180).

Ca un pasionat de cultura japoneză, pe care încerc de câțiva ani să o înțeleg din 
punctul de vedere al occidentalului, deci un punct de vedere limitat, pot spune că 
acest volum, această culegere de texte prezentate la diverse conferințe, interviuri, scur-
te articole publicate, toate acestea puse la un loc reprezintă un punct de vedere al uneia 
dintre mințile antropologice cele mai valoroase ale acestui domeniu. Valoarea acestei 
fațete ale unui întreg cultural japonez nu este dată de imaginea de ansamblu pe care o 
creează ci de atenția specifică pe care o supune anumitor caracteristici cheie asemeni 
unei lupe pe o hartă. Tocmai această focalizare a unei minți de asemenea calibru îl face 
pe cititor să recurgă la introspecție referitor la modul naiv în care privește „exoticul” 
japonez și, în cel mai bun caz să îl facă să realizeze că acea imagine naivă și juvenilă 
inexistentă în sine, este o iluzie a Occidentului, în spatele căreia se află, putem spune 
fără a exagera, o cultură maiestuoasă. 

În încheierea acestei recenzii a unei cărți demne de rafturile bibliotecii oricărui pa-
sionat de cultura japoneză și nu numai, aș dori să redau un citat care din punctul meu 
de vedere exprimă un strop concentrat atât a ceea ce înseamnă cultura japoneză, cât 
și ceea ce acest volum vrea să transmită: „ Ştiți, am fost multă vreme considerați în 
Japonia un model ce trebuia urmat. Am auzit deseori tineri japonezi spunînd, în fața 
evenimentelor tragice care au ruinat Occidentul și a crizelor ce-l sfîșie la ora actuală : 
„Nu mai există modele ; nu mai avem modele de urmat și este cu adevărat sarcina 
noastră să ne creăm propriul model”. Tot ce pot să doresc și să cer Japoniei este ca, 
în ceea ce privește modelul acesta ( care, în realitate, a primit atît de mult de la restul 
lumii), japonezii să fie capabili să păstreze aceeași originalitate pe care au avut-o în 
trecut. Prin această originalitate, ei ne pot îmbogăți.” (Claude Levi Strauss, Cealaltă față 
a lunii, Scrieri despre Japonia, pp. 211-212). 

Prin aceste cuvinte, din punctul meu de vedere importanța de care dă dovadă acest 
volum atât pentru mediul cultural românesc public și intelectual este asemeni, dacă mi 
se permite expresia „acul în carul cu fân”. Sunt conștient de faptul că această expre-
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sie se folosește deseori în cu totul alt context, dar în cazul de față eu mă refer la acest 
volum și mai ales la informația sau mai bine spus direcția în care îndrumă cititorul 
dornic să descopere o cultură nouă, fiind asemeni unei chei, cheie ascunsă sub zecile 
de cărți de diferite genuri ce creează lumi fantastice de o complexitate de-a dreptul 
uimitoare, dar care asemeni unui miraj, ascund această lume reală această îmbinare 
istorico-fantastică a unui tărâm al soarelui-răsare, care depinzând de cititor, fie el cerce-
tăr, pasionat, etc. poate găsi exact ceea ce caută. Acest volum, aceste gânduri ale unei 
mari minți puse la un loc mi-au confirmat ceea ce am ajuns să cunosc și eu nu de mult 
timp despre o cultură la care am visat chiar din copilărie, și anume faptul că ceea ce s-a 
păstrat de-a lungul timpului în Japonia și ceea ce dă unicitatea întregii culturi este acea 
originalitate ce transcende în însuși spiritul japonez. Eu nu cred că dacă vorbim des-
pre Japonia vorbim despre o cultură a remake-ului, o cultură a preluării și adaptării, ci 
consider, asemeni autorului, că vorbim despre o cultură a cărei originalitate este însuși 
punctul ei de vedere, modul său de a privi, a înțelege și a recrea. 

       Alexandru LEȚIA




