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Antropologia istorică.
Perspective contemporane

Antropologia istorică, disciplină de origine relativ recentă, a îmbogățit câmpul 
științelor istorice, în ultimele decenii. Ea își are originea în curentul istoric francez, 
„L’École des Annales” și este legată, printre altele, de numele lui Lucien Febvre, 
Marc Bloch, Fernand Braudel, Jean Delumeau, Emmanuel Le Roy Ladurie, Georges 
Duby, Arle e Farge, Jacques Le Goff , Roger Chartier și alții. 

Antropologia istorică s-a manifestat, începând cu anii `70-`80 ai secolului XX,1 
disciplina fi ind astăzi una dintre cele mai dinamice câmpuri de cercetare, cu rezuta-
te științifi ce spectaculare. Precedentele sale trebuie căutate odată cu ultima treime a 
secolului al XIX-lea, când s-a produs marea despărțire a științelor moderne. Fiecare 
dintre noile științe pozitive și-au constituit domenii autonome, problematici speci-
fi ce, surse predilecte și metode adecvate. Urmare a acestei mari despărțiri, istoria 
urma să se ocupe de societățile istorice, evoluate, dezvoltate, structurate, pe când 
etnologia, etnografi a, antropologia, de societățile exotice, „primitive”, mai ales cele 
extra-europene. Dacă noua paradigmă științifi că pozitivistă a rafi nat, din punct de 
vedere metodologic, corpusul științifi c al fi ecărei discipline, nu-i mai puțin adevă-
rat, că ea a sărăcit cunoașterea realităților complexe, restituind fragmentar realități-
le disparate ale aceluiași întreg, care este omul și societatea umană în totalitatea lor.

Deși lumea științifi că a rămas, vreme de decenii, prizoniera prejudecăților știin-
țifi ce, în interiorul fi ecărei științe s-a identifi cat nevoia unei colaborări interdiscipli-
nare și a unei viziuni sintetice, integratoare asupra omului și societăților din trecut 
și prezent. În cazul specifi c al disciplinelor istorice, inițiativele și deschiderile au 
venit dinspre curentul creat în jurul revistei „Annales d’histoire économique et socia-
le” (Strasbourg, 1929)2, în principal de la Lucien Febvre și Marc Bloch, curent care a 
revoluționat istoriografi a contemporană. Dacă Lucien Febvre ăcea apel la interdis-

1 André Burguière, „L’anthropologie historique”, în Jacques Le Goff , Rogier Chartier, Jacques Revel 
(dir.), La Nouvelle Histoire, Paris: Éditions Complexe, 2006, pp. 137-160.

2 Revista a fost mutată la Paris și a fost redefi nită „Annales d’histoire sociale” (1939–1942, 1945), 
„Mélanges d’histoire sociale” (1942–1944), „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations” (1946–
1994), și „Annales. Histoire, Sciences Sociales” din 1994.
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ciplinaritate și cerea, în mod expres, studiul aprofundat al istoriei sensibilităților, a 
morții, urii sau cruzimii, Marc Bloch realiza în lucrările sale lămuriri semnifi cative, 
despre ceea ce astăzi numim antropologie istorică.3 

Un nou prag în expansiunea noii discipline a fost depășit după al doilea război 
mondial când, prin opera monumentală a lui Fernand Braudel, urmașul lui Febvre 
și Bloch la conducerea „Annalelor”, problematicile de antropologie istorică au de-
venit o monedă curentă, nu numai în cadrul istoriografi ei franceze, dar și în cele 
europene (italiană, spaniolă, poloneză, etc.) și extraeuropene. Câmpul antropologiei 
istorice a fost modelat treptat de dezbaterile și polemicile, care au invocat anumite 
inovații teoretice, conceptuale și metodologice, apropiate de antropologie, etnolo-
gie și sociologie.4

Contribuția lui Fernand Braudel la defi nirea mai clară a aliniamentelor epistemo-
logice ale antropologiei istorice a fost legată de dialogul, uneori contondent, cu antro-
pologia structurală, promovată, la vremea sa, de Claude Lévi-Strauss. Opera acestuia 
a marcat pătrunderea antropologiei în sfera științelor sociale franceze, în anii 1960, 
precum și nașterea unui curent de succes, numit structuralism. Modelul structural 
a lui Lévi-Strauss glisează progresiv interpretarea antropologică, de la realitatea 
socială, spre gândirea simbolică, de la concret la abstract. Ambiția lui Lévi-Strauss
de a impune un fel de hegemonie a antropologiei, a primit replica istoricului Fernand 
Braudel. O replică fermă, Braudel impunând ideea de structură istorică, ca reprezen-
tare constantă, marcată de redundanțe, în durata lungă. De asemenea, Braudel a 
defi nit istoria ca prima știință socială, singura capabilă să realizeze necesara sinteză, 
în aspirația sa pentru complexitate și totalitate. 

Anii `70 au fost cele ale unei istorii universitare triumfante în care sectorul mai 
dinamic aparținea așa-numitului domeniu al mentalităților, al profunzimilor umane 
și sociale, care cuprindea și antropologia istorică. Mai mult, o seamă de problema-
tici, cultivate până atunci doar de antropologi și etnologi. au început să fi e tratate 
după metoda istorică și să conducă la rezultate merituoase. Au fost istoricizate te-
matici, precum cea a familiei, rudeniei, copilului, alimentației, sexului, morții, cor-
pului și multe altele. 

Din punctul de vedere al lui André Burguière, cercetarea istorico-antropologică 
a investit patru sectoare majore: 

 − cel al antropologiei materiale și biologice (istoria obiceiurilor alimentare, a modu-
rilor de locuit (habitatul), a atitudinilor față de corp, inclusiv imaginarul corpo-
ral și istoria mediul biologic și natural ș.a.), 

3 Lucien Febvre, Combat pour l’histoire, Paris: Éditions Armand Colin, 1956; Marc Bloch, Les Rois 
 aumaturges, Strasbourg: Éditions Istra, 1924; Idem, La Société féodale, 2 vol., Paris: Éditions Albin 
Michel, 1994; Idem, Les caractères originaux de l’ histoire rurale françaises, 2 vol., Paris: Éditions 
Armand Colin, 1988.

4 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris: Armand 
Colin, 1949, deuxième édition révisée, 1966; Idem, Civilisation matérielle, économie et capitalisme 
(XVe et XVIIie siècles), tome 1, Paris: Armand Colin, 1967; Annie Kriegel, „Structuralisme et histo-
ire”, Annales ESC, n° 2, 1964. pp. 374-375. 
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 − cel al antropologiei economice (diseminarea tehnicilor agricole, studiul meca-
nismelor de economie țărănească ș.a.),

 − cel al antropologiei sociale (structuri și comportamente familiale, organizarea re-
lațiilor de rudenie ș.a.) și, în fi nal, 

 − cel al antropologiei culturale (credințe, forme de religie populară, cultură popu-
lară, culturi politice ș.a.).5

În 1978 s-au realizat acele balizări necesare ale antropologiei istorice, în lucrarea 
„La Nouvelle Histoire”, prin vocea unor istorici francezi, ca Jacques Le Goff  și André 
Burguière. Opt ani mai târziu, în 1986, André Burguière a prezentat, în „Dictionnaire 
des sciences historique”, direcțiile principale ale antropologiei istorice în acești ter-
meni: „O istorie a comportamentului și a obiceiurilor – ceea ce s-a numit în seco-
lul al XVIII-lea o istorie a manierelor – este poate, în imprecizia sa, expresia care 
este cea mai potrivită pentru a desemna domeniul acoperit de antropologia istorică. 
Ceea ce numim astăzi [1986] antropologie istorică nu este, poate, altceva decât re-
alizarea programului, pe care Marc Bloch l-a atribuit istoriei mentalităților, [care] 
constă în explorarea logicii, care comandă comportamentele colective, mai puțin 
voluntare și mai puțin conștiente”.6 Antropologia istorică și-a ăcut, astfel, drum în 
câmpul științelor istorice și a reușit să obțină sufragiile unui număr semnifi cativ de 
studioși, prin problematici și opere de mare impact asupra sensibilității contempo-
ranilor. Prin chestionarul tematic al antropologiei istorice s-a extins generos teri-
toriul istoriografi ei (după expresia lui Emm. Le Roy Ladurie) s-au adus contribuții 
remarcabile în orizonturi rămase neabordate sau prea puțin cercetate.7

În deceniile de la sfârșitul secolului XX problematica antropologiei istorice s-a 
împletit cu istoria mentalităților, istoria sensibilităților și a reprezentărilor sociale, 
cu studiile de gen și cele culturale, venite de peste Ocean. Antropologia istorică s-a 
impus ca un domeniu teoretic și metodologic complex, care abordează toate aspecte-
le legate de dimensiunea umană, toate raporturile omului cu natura și cu societatea. 

5 A. Burguière, op. cit., pp. 161-164; Richard Marin, „La nouvelle histoire et Lévi-Strauss”, Caravelle. 
Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, Presses Universitaires du Midi, 2011, pp. 165-178; 
Michel Morineau, Histoire de L’Alimentation, în Encyclopædia Universalis, Paris, 1995, pp. 333-335; 
A. Burguière, „Histoire de la famille et de la sexualité”, în Encyclopædia Universalis, Paris, 1995, pp. 
335-338; Marie-France Morel, „Histoire de l’enfance”, în Encyclopædia Universalis, Paris, 1995, pp. 
338-342; Michel Vovelle, Histoire de la mort, în Encyclopædia Universalis, Paris, 1995, pp. 342-344. 

6 Apud, A. Burguière, „L’anthropologie historique et l’école des Annales”, Les Cahiers du Centre 
de Recherches Historiques, h ps://journals.openedition.org/ccrh/2362, accesat în 14 martie 2020; 
Gil Bartholeyns, „Le paradoxe de l’ordinaire et l’anthropologie historique”, L’Atelier du Centre de 
recherches historiques, h ps://journals.openedition.org/acrh/1928, accesat în 14 martie 2020.

7 A. Burguière, Ch. Klapisch-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend, Histoire de la famille, 2 vol., Paris: 
Éditions Armand Colin, 1986; Philippe Ariès, L’Enfant el la vie familiale sous l’Ancien Régime, 
Paris: Éditions du Seuil, 1973; Jean-Louis Flandrin, Massimo Montanari, Histoire de l’Alimentati-
on, Paris: Éditions Fayard, 1996; J.-L. Flandrin, Le sexe el l’Occident, Paris: Éditions du Seuil, 1981; 
Alain Corbin, Les Filles de noce. Misere sexuelle et prostitutionau XIX-e siècle, Paris: Éditions Aubier, 
1978; Philippe Ariès, L’Homme devant la Mort, 2 vol., Paris: Éditions du Seuil, 1981; Michel Pierre 
Chaunu, La Mort à Paris aux XVI, XVII, XVIII siècles, Paris: Éditions Fayard, 1978. 
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Plecând de la una dintre cele mai recente achiziții ale domeniului, istoria corpu-
lui uman, antropologia istorică se plasează în centrul unui dispozitiv complex, se 
structurează aspecte istorice noi, care unesc istoria vieții materiale (alimentație, ha-
bitat, vestimentație, modă) cu nivelul reprezentărilor mentale și imaginare (vârste-
le vieții, sexualitatea, rudenia, iubirea, moartea), biologicul și culturalul, orizontul 
cercetărilor s-au îndreptat spre marginali și spre comunitățile cele mai strucurate 
(stat, națiune, societate, putere). Nu au fost neglijate teme ca loisir-ul și raporturile 
omului cu mediul natural. Există în ultima vreme, o aplecare deosebită către me-
moria colectivă, și, spre locurile ale memoriei (după o expresie a lui Pierre Nora). 
Societățile istorice și-au gestionat într-o manieră proprie imaginile din trecut, pu-
nându-le diferit în valoare; pentru că nu numai ceea ce se reține din trecut prezintă 
interes, ci și utilizarea elementelor respective. Nevoia de memorie, necesitatea de 
a descoperi rădăcini, identități este tot mai frecventă în cercetarea istoriografi că. 
Timpurile actuale sunt un paradis al festivismului, distracției, jocului, hedonismu-
lui, loisir-ului, dar în toate timpurile au existat manifestări de acest fel, fi e legate de 
cult, fi e profane, ceea ce demonstrează înscrierea lor ca dimensiuni antropologice 
de natură culturală. Antropologia istorică leagă domenii, doar aparent disparate, de 
la arheologie la biologie și medicină, trecând prin istoria artelor și estetică.8 

În istoriografi a românească lucrurile au stat, multă vreme, în privința antropo-
logiei istorice, sub semnul expectativei. Controlul ideologic asupra scrisului istoric 
a întârziat asumarea deschisă a unor asemenea problematici, dar odată cu căderea 
comunismului, o parte semnifi cativă dintre istoricii români s-au investit în cerce-
tări încadrabile antropologiei istorice. În momentul de față există demersuri no-
vatoare în cercetările de antropologie istorică. Începuturile au fost timide, dar în 
ciuda unor blocaje mentale, din aproape în aproape, cu plecare de la demografi a 
istorică cantitativă, s-a trecut la abordări complexe de natură calitativă, despre fa-
milie, rudenie, strategii matrimoniale și relațiilor din cadrul cuplurilor, despre vâr-
stele vieții (copilărie, adolescență, maturitate și vârsta a treia). O serie de cercetători 
s-au interesat de plajele, aparent cețoase, ale miturilor și mitologiilor politice,9 de 
imaginea celuilalt (alteritățile), de imaginarul identitar,10 de istoria marginalilor, 

8 S. Nicoară, „Timp liber, distracție, joc. Sensibilități și metamorfoze de-a lungul istoriei”, Caiete de 
antropologie istorică, anul VI, nr. 1-2 (10-11), ianuarie–decembrie 2007, pp. 15-30; Toader Nicoară, 
9 teme de antropologie istorică, ediția a III-a, Tg. Jiu: Editura Academica Brâncuși, 2018, pp. 9-34.

9 Lucian Boia, Pour une histoire de l’imaginaire, Paris: Éditions Les Belles-Le res, 1994; Simona 
Nicoară, Eseuri de antropologie istorică, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998; Idem, 
Mitologiile revoluției pașoptiste românești. Istorie și imaginar, Cluj-Napoca: Presa Universitară 
Clujeană, 1999; Idem, Națiunea modernă. Mituri, Simboluri, Ideologii, Cluj-Napoca: Editura Accent, 
2002; Alexandru-Florin Platon, Societate și mentalități în Europa medievală. O introducere în an-
tropologia istorică, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2000; Mirela-Luminița 
Murgescu, Între „bunul creș̦tin” ș̦i „bravul româ n”: rolul ș colii primare î n construirea identită ț ii naț i-
onale româ neș ti, 1831-1878, Iaș i: Editura A ’92, 1999. 

10 Andrei Oișteanu, Imaginea evreului în cultura română, București: Editura Humanitas, 2001; 
Laurențiu Vlad, Imagini ale identității naționale. România și expozițiile universale de la Paris, 1867-
1937, București: Editura Meridiane, 2001; Mihaela Grancea, Călători străini prin Principatele du-
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sărăciei,11 habitatului, vestimentației și chiar a modelor.12 A crescut, tot mai mult, 
interesul pentru studiile de istorie socială, istorie a bogăției și sărăciei, istorie a cari-
tății, a modurilor și stilurilor de viață, a loisir-ului, sensibilităților și reprezentărilor 
de tot felul. De la cotidianul rural și tradițional istoricii s-au îndreptat cu interes 
spre formele complexe de sociabilitate rurală sau urbană, spre problemele violenței 
domestice sau spre alte tipuri de violență socială, politică, militară etc.13 

Tot în registrul antropologiei istorice s-au deschis problematicile calamităților 
și al impactului lor în viața societăților umane. Bolile și formele lor de expansiune 
prin contagiune au fost o constantă a istoriei, dar ele bântuie și lumea în care trăim. 
De aceea, cercetarea epidemiilor dă un răspuns manierelor în care societățile isto-
rice au reacționat la asemenea încercări dramatice.14 De altfel, problematica morții, 
cu tot evantaiul de aspecte complexe, pe care le ridică a produs, în ultimii ani, cer-
cetări notabile. Sub infl uența unor impulsuri dinspre științele sociale, istoricii și-au 
asumat problematica morții, oferind perspectiva duratei lungi. Moartea reprezintă 
o constantă a istoriei individuale și colective. Ea a modifi cat cadențele existenței 
umane, a cenzurat și temperat marile elanuri ale umanității.15

nărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate, Sibiu: Editura Universității, 2002; 
Luminița Mihaela Iacob, Etnopsihologie și imagologie. Sinteze și cercetări, Iași: Editura Polirom, 
2003; Sorin Mitu, Geneza identității naționale la românii ardeleni, București: Editura Humanitas, 
1997; Sorin Mitu, Melinda Mitu, Români și maghiari. Imagini și clișee culturale din secolul al XIX-
lea, Cluj-Napoca: Editura Fundației pentru Studii Europene, 1998.

11 Violeta Barbu, De buono conjugali, București: Editura Meridiane, 2003; Alin Ciupală, Femeia în soci-
etatea românească a secolului al XIX-lea, București: Editura Meridiane, 2003; Sarolta Solcan, Femeile 
din Moldova, Transilvania și Țara Românească în Evul mediu, București: Editura Universității, 
2005; Constanța Ghițulescu, În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorț în Țara 
Românească în secolul al XVIII-lea, București: Editura Humanitas, 2004; Constantin Bărbulescu, 
Universul înrudirii. Între istorie și antropologie, caiet de seminar, Cluj-Napoca, 2000; Ligia Livadă-
Cadeschi, De la milă la fi lantropie: Instituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova 
în secolul al XVIII-lea, București: Editura Nemira, 2001; Adrian Majuru, Bucureștii mahalalelor sau 
periferia ca mod de existență, București: Editura Compania, 2003.

12 Adrian-Silvan Ionescu, Balurile din secolul al XIX-lea, București: Fundația „D’ale Bucureștilor”, 
1997; Idem, Moda românească: 1790-1850. Între Stambul și Paris, București: Editura Maiko, 2001; 
Idem, Modă și societate urbană, București: Editura Paideia, 2006. 

13 Gheorghe Gorun, Reformismul austriac și violențele sociale din Europa Centrală, 1750-1800, Oradea: 
Editura Muzeului Țării Crișurilor, 1998; Barbu Șteănescu, Lumea rurală din Crișana între Ev Mediu 
și modern, Oradea: Editura Universității din Oradea, 1998; Idem, Ruperea tăcerii, Oradea: Editura 
Muzeului Țării Crișurilor, 1998; Idem, Sociabilitate rurală, violență și ritual, Oradea: Editura 
Universității din Oradea, 2004; Ioan Ciorba, Marea foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817, 
Oradea: Editura Arca, 2007; Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea românească 
(1600-1830), Cluj-Napoca: Editura Accent, 2006. 

14 Alexandru-Florin Platon, „Corpul politic” în cultura europeană. Din Evul Mediu până în epoca mo-
dernă, Iași: Editura Polirom, 2017.

15 Cristina Dobre-Bogdan, Imago Mortis în cultura română veche (secolele XVII-XIX), București: 
Editura Universității, 2002; T. Nicoară, „Oamenii și moartea în societatea românească”, în Caiete 
de antropologie istorică, nr. 5-6, Ianuarie–Decembrie 2004, Cluj-Napoca: Editura Accent (număr 
tematic dedicat integral problematicii thanatologiei); M. Grancea (coord.), Reprezentări ale morții 
în Transilvania secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca: Editura Casa cărții de Știință, 2005; Marius Rotar, 
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Istoria a presupus dintotdeauna transformări profunde ale societăților, printre 
aceste transformări plurale, dar lente, situându-se cele ale moravurilor. „Fragilitatea 
moravurilor s-a răsfrânt în fragilitatea existenței istorice, întotdeauna tensionate 
sau chiar dramatice. Cronicile moravurilor istorice nu sunt ușor de realizat, deoa-
rece normele disciplinării morale s-au confruntat cu expresiile libertății și luptei 
sociale, cu diferitele maniere de autoritate religioasă, politică și juridică. Modelarea 
moravurilor, în slujba cărora s-a afl at multă vreme creștinismul, a fost deseori bru-
iată sau manipulată de ambiții ale puterii, de slăbiciuni, mobiluri, impulsuri și josni-
cii individuale sau colective”.16

Un alt palier este cel care, cu plecare de la istoria vieții religioase, istoria sen-
timentului religios, pietatea populară, credința, necredința, deviațiile de la dogmă, 
creștinarea, decreștinarea, recreștinarea, relația religiosului cu secularul și a sacru-
lui cu profanul în societățile medievale, moderne și contemporane.17 Antropologia 
religioasă atinge toate registrele sacrului, în toate ipostazele lui: cultul religios, cul-
tul moaștelor și al relicvelor sacre, pelerinajele și alte forme ale unei sensibilități 
religioase, foarte prezente în această lume, în care se proclamă secularizarea.18 

Din aproape în aproape, în ciuda unor rezistențe concurențiale rigide, preo-
cupările sistematice de antropologie istorică s-au instituționalizat, în structuri de 
cercetare specializate (institute, centre, seminarii), în sesiuni de comunicări și sim-
pozioane, reviste și publicații, teze de licență, masterat și doctorat. Caietele de an-
tropologie istorică, reprezintă o asemenea formă de instituționalizare, iar Seminarul 
de antropologie istorică a urmărit, de o bună perioadă de timp (începând cu 2002), să 
coaguleze problematicile de antropologie istorică și să-i pună împreună pe specia-
liștii români și străini. 

Volumul de față cuprinde o parte dintre comunicările prezentate la cea de-a șap-
tea ediție a Conferinței Seminarului de antropologie istorică, organizat la Facultatea 
de Istorie și Filosofi e a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (31 mai–1 iunie 
2019). Lucrările simpozionului au avut o tematică circumscrisă perspectivelor con-

Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea, I-II, Cluj-Napoca: Editura Accent, 2006; Mihaela 
Grancea, Ana Dumitran, Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca: 
Casa Cărții de Știință, 2006; Adela Toplean, Pragul și neantul. Încercări de circumscriere a morții, 
Iași: Editura Polirom, 2006.

16 S. Nicoară, „Despre civilizarea moravurilor”, Caiete de antropologie istorică, anul X, nr. 2 (19), Iulie–
Decembrie 2011, pp. 5-11

17 T. Nicoară, „Probleme ale antropologiei istorice contemporane”, Caiete de antropologie istorică, 
anul VII, nr. 1-2 (12-13), Ianuarie–Decembrie 2008, pp. 7-9.

18 Ovidiu Ghi a, Nașterea unei biserici: biserica greco-catolică din Sătmar în primul ei secol de existență 
(1667-1761), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2001; Doru Radosav, Sentimentul religios la 
români, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1997; Nelu Zugravu, Geneza creștinismului popular al româ-
nilor, București: Editura Vavila Edinf SLR, 1997; Iolanda Tighiliu, Între Diavol și bunul Dumnezeu. 
Preoțimea română în sec. al XVIII-lea, București: Editura Paideia, 1997; S. Nicoară, O istorie a secu-
larizării. De la Cetatea lui Dumnezeu la cetatea oamenilor (XIV-XVIII), vol. 1, Cluj-Napoca: Editura 
Accent, 2005; Idem, O istorie a secularizării (sec. XIX-XX). Avatarurile creștinismului și triumfalis-
mul mesianismelor noilor ere, vol. 2, Cluj-Napoca: Editura Accent, 2006. 
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temporane ale antropologiei istorice. Ele au dorit să realizeze o evaluare a temelor, 
problemelor, metodelor și abordărilor istorico-antropologice din spațiul istoriogra-
fi ei românești și universale. Dezbaterile au dovedit complexitatea și diversitatea 
preocupărilor, interesul cercetătorilor români, pentru deschiderile istoriografi ei eu-
ropene și mondiale. Conferința a fost dedicată, de către organizatorii ei, regretatu-
lui profesor Pompiliu Teodor, cel care a încurajat constant teritoriul antropologiei 
istorice. Foștii studenți și colaboratori ai domniei sale l-au considerat un reper de 
savanterie profesională și eleganță umană. Discipolii îi aduc un omagiu, pentru per-
severența cu care a încurajat deschiderea tinerilor istorici, pentru tematici novatoa-
re, pentru abordări profunde și temerare.

Toader NICOARĂ 


