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In Memoriam.
Jean Delumeau (18 iunie 1923–13 ianuarie 2020)

Istoriografi a franceză și cea de pretutindeni au pierdut, de curând, în 13 ianuarie 
2020, pe Jean Delumeau, un veteran al spiritului savant, o întruchipare a aristo-
crației intelectuale franceze. Nu a existat colț al lumii, unde să nu pătrundă cărțile 
sale și să nu infl uențeze lumea istoriogra-
fi că. Omagiul adus acestui mare istoric se 
atașează omagiului adus unei excepționale 
pleiade de istorici francezi, care au pledat 
pentru una dintre cele mai pătrunzătoare și 
mai generoase maniere de a surprinde via-
ța din trecut: istoria mentalităților, cu pre-
dilecție a mentalităților religioase.1

Într-o lume sufocată de superfi cialita-
te, de inapetit pentru rigori metodologice, 
istoricul francez a ăcut fi gură de mentor, 
pentru mulți slujitori ai lui Clio, din lumea 
întreagă. A plecat cu discreție, fi ind în-
mormântat în 21 ianuarie 2020 la Cesson-
Sévigné, dar mesajele de pretutindeni arată 
ce uriaș poate fi  modelul unui savant exem-
plar, luminos, dincolo de granițe și națiuni.

 Jean Delumeau2

1 Jean Delumeau, „Leçon inaugurale prononcée le jeudi 13 février 1975”, în Histoire des mentalités 
religieuses dans l’Occident moderne, Paris: Collège de France, 2019, pp. 4-37.

2 Cécile Vanderperen, Jean Delumeau, écrivain, historien et chrétien engage, Observatoire des Religions 
et de la Laïcité, 22 ianuarie 2020, h p://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/3086-jean-delu-
meau-ecrivain-historien-et-chretien-engage, accesat în 2 aprilie 2020.
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Jean Léon Marie Delumeau s-a născut la Nantes, în 18 iunie 1923, într-o familie 
de credincioși catolici (Leon Delumeau și Claire Séguinaud), de condiție relativ mo-
destă, un mediu iubitor de decență, educație și cultură. După studiile primare din 
localitatea natală a fost elev la gimnaziul Masséna din Nisa și la gimnaziul  iers 
din Marsilia, unde l-a avut profesor pe fi losoful Roger Adolphe Mehl (1912-197), 
cel care l-a inițiat în orizontul religios, catolic și protestant. Se pare, că de la Mehl 
a devenit tentat să se apropie de tematica religiozității, mai ales, a celei medievale 
și moderne. Pentru studii superioare Jean Delumeau s-a înscris la École Normale 
Supérieure (Paris), pe care a absolvit-o în 1943. În 1947 il găsim profesor la Lycée 
Alain-Fournier de Bourges și, tot în același an, a obținut l`agrégation d` histoire. Jean 
Delumeau s-a căsătorit tot în 1947, cu o studentă la Medicină, Jeanny Le Goff , origi-
nară din Rennes.3 La Rennes a fost profesor la Lycée Chateaubriand, din octombrie 
1950, până în octombrie 1954. De la Rennes a fost detașat la Centre National de la 
Recherche Scientifi que (CNRS), din octombrie 1954, până în octombrie 1955. Prima 
teză doctorală a lui Delumeau a fost despre viața economică și socială a Romei, în 
a doua jumătate a secolului al XVI-lea. A lucrat cu pasiune la această cercetare, 
demonstrând o excelentă tentație spre analiză și refl ecție. Deși nu i-a fost coordo-
nator de teză, marele istoric francez Fernand Braudel a fost unul dintre cei, pe care 
Delumeau i-a consultat constant în cercetările sale. Teza sa secundară s-a referit tot 
la Roma, între secolele XV-XVIII. Și-a început cariera universitară, la Rennes, fi ind 
conferențiar, apoi profesor de istorie modernă (L’École polytechnique), din 1955, 
până în 1970. A plecat apoi la Paris la Université Panthéon-Sorbonne. Delumeau 
fost profesor la Collège de France, între 1975 și 1994, titularul catedrei de Istoria 
mentalităților religioase în Occidentul modern. Nu a stat deoparte, în preocupările 
sale nici de istoria regională, fi ind atras de istoria Bretaniei. 

Delumeau a fost director (1964-1970) la Centre Armoricain de Recherches his-
toriques, director de studii (1963-1975) la École Pratique des Hautes Études (EPHE), 
iar între 1975-1978 la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). A fost 
membru la L’École Française de Rome (EFR), un mare institut francez de cercetări 
în istorie, arheologie, științe umane și sociale, afl at sub tutela celebrei Académie des 
inscriptions et belles-le res, fondată de Colbert în 1663, sub numele de La Petite 
Académie.4 La 26 februarie 1988 Jean Delumeau a devenit membru în Académie des 
Inscriptions et Belles-le res, pe locul vacant lăsat de marele istoric, antropolog și 
lingvist Georges Dumézil (1898-1986). La ceremonia de intrare în această Academie 
a fost apreciat pentru cercetările sale remarcabile în domeniul vieții religioase, pen-
tru stilul său sobru și elegant. 

3 Jean Delumeau a avut trei copii. Fiul său cel mare, Jean-Pierre Delumeau i-a continuat pasiunea, 
pentru istoria medievală a Italiei. Ceilalți copii ai săi, Marie-Christine și Jean-Christophe, au deve-
nit medici.

4 „J. Delumeau”, în Hommage à Jean Delumeau à l’occasion de son élection à l’Académie des inscripti-
ons et belles-le res, 1990, pp. 29-30.
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Delumeau a mărturisit că a fost marcat, în mod excepțional, de câțiva mari isto-
rici: Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel și Philippe Ariès. În special, „La 
Société féodale” (1940) a lui Marc Bloch i-a stârnit un interes aparte pentru istoria 
medievală, i-a deschis noi teme din orizontul istoriei mentalităților. O altă carte re-
per, pentru Delumeau, a fost „La Méditerranée” a lui Fernand Braudel, care a arătat 
imensul avantaj de a studia „durata lungă” a istoriei, în care se văd schimbările, dar 
și constantele, repetările etc. Philippe Ariès, considerat „historien du dimanche”, l-a 
impresionat, în mod aparte, prin cartea „L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien 
Régime”, (1960), dar, mai ales, prin spiritul temerar, de a explora subiecte nefrec-
ventate de istorici și o diversitate de surse, care să dea o imagine profundă a vieții 
istorice studiate. 

De la mentorii săi Delumeau a învățat că meseria de istoric exclude superfi ciali-
tatea, cercetarea însemnând aprofundarea unor tematici, deschiderea unui orizont 
al narațiunii, care să limpezească orice fapt al trecutului. De asemenea, Delumeau a 
învățat de la aceștia lecția comparatismului, depășind istoria Franței, pentru o isto-
rie de respirație europeană. O istorie care arată un spațiu în care mentalitățile sunt 
comune, datorită interacțiunilor creștine, culturale, sociale, politice, economice, din 
timpuri foarte vechi. 

Jean Delumeau a fost un exponent al celei de-a treia generații de istorici din ju-
rul revistei Annales. Économies. Sociétés. Civilisations, alături de Jacques Le Goff , 
George Duby, Robert Mandrou, Emmanuel Le Roy-Ladurie, Phillipe Ariès, Pierre 
Chaunu ș.a. Dintre aceștia a fost mai apropiat de Jacques Le Goff , care nu fusese prea 
simpatizat, nici de Fernand Braudel, nici de George Duby. Delumeau a avut relații 
rezonabile cu aceștia, dar i-a purtat o simpatie aparte lui Jacques Le Goff , care a tân-
jit după o catedră la Collège de France și la un loc în Academia Franceză. Delumeau 
și-a depus candidatura la Academia Franceză, o singură dată, dar a avut un vot lipsă. 
Motivul respingerii a fost, după părerea sa, faptul că era… prea religios, într-o repu-
blică a laicității. A fost ales, însă, membru în Academia Europeea în 1993.5

Ca modernist Delumeau s-a interesat de istoria Italiei, mai precis, de istoria ur-
bană, economică și socială a Romei papale, dar marile sale scrieri se referă la istoria 
religioasă a Europei (mai ales, în perioada Renașterii, Reformei și Contrareformei). 
Fascinația pentru epoca Renașterii l-a ăcut să caute în acea perioada strălucitoare, 
nu numai resursele înnoitoare, ci și continuitățile cu perioadele precedente, ceea ce 
a dat o excepțională suplețe celebrei sale cărți „La civilization de la Renaissance” 
(1967). Cartea a impus un nou mod de a privi mentalitatea renascentistă, care a 
reprezentat o profundă zbatere între rigorile trecutului și obsesia unor înnoiri poli-
tice, sociale și culturale. Contrar unei opinii, nu a existat o întrerupere bruscă între 
Renaștere și Evul Mediu. Tinerețea, dinamismul, dorința ei de reînnoire n-o opun 

5 María Narbona, „Conversación en Céssons-Sévigné (Bretaña) con Jean Delumeau”, pp. 476-479. h -
ps://www.academia.edu/35161148/_Conversaci%C3%B3n_en_Cessons-S%C3%A9vign%C3%A9_
Breta%C3%B1a_con_Jean_Delumeau_, accesat în 20 februarie 2020.
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atât de categoric lumii medievale de-
cât o leagă Antichității redescoperită: 
„creată de umaniștii italieni, reluată 
de Vasari, noțiunea unei resurecții a 
literelor și artelor grație Antichității 
regăsite a fost desigur rodnică, pre-
cum rodnice sînt toate manifestele 
pe care tinere generații cuceritoa-
re le lansează de-a lungul secolelor.
Ea semnifi că tinerețe, dinamism, do-
rința de reînnoire. Posedă necesara

Jean Delumeau academician6

injustiție a declarațiilor adolescentine abrupte, care rup ori au impresia că rup cu 
gusturile și categoriile mentale ale înainte-mergătorilor. Numai că tenrienul de 
«Renaștere», chiar în accepțiunea strinltă a umaniștilor care îl aplicau în esență 
literaturii și artelor plastice, ne apare azi ca fi ind neîndestulător. Acesta are aerul 
că respinge ca barbare creațiile robuste și în același timp misterioase ale artei ro-
mane, ca și cele mai zvelte ale epocii gotice. El nu ține seama nici de Dante, nici 
de Villon, nici de pictura fl amandă a· secolului al XV-lea. Mai cu seamă extins, 
începând cu istoriografi a romantică, pînă la dimensiunile unei civilizații, a deve-
nit inadecvat”.7

Tot în anii ̀ 60 Delumeau a scris cele două lucrări monumentale: „La naissance et 
l’affi  rmation de la Réforme” (1965), o sinteză a celor două Reforme, catolică și pro-
testantă, și „Le catholicisme entre Luther et Voltaire” (1971). Aceste două cărți au 
avut un succes, imediat, de aceea au antrenat multiple reeditări. La ambele lucrări 
a avut colaboratori mai tineri, pe Monique Co ret și  ierry Wanegff elen. Însuși 
François Lebrun a apreciat că, „Le catholicisme entre Luther et Voltaire”, reprezintă 
o sinteză-reper, nu numai pentru rafi namentul și profunzimea analizelor, ci și pen-
tru setul de problematici, pe care le inspiră viitoarelor cercetări.8

6 Jean Delumeau, h p://oglindanet.ro/marele-istoric-jean-delumeau-vine-in-romania/, accesat în 2 
aprilie 2020.

7 Jean Delumeau, Civilizația Renașterii, traducere de Dan Chelaru, București: Editura Meridiane, 
1995, p. 9. 

8 François Lebrun, „Jean Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire [compte-rendu]”, 
Annales, année 1972, 27-2, pp. 434-437; Jean-Pierre Moreai, Jean Delumeau et  ierry Wanegff elen, 
Naissance et affi  rmation de la Réforme, Paris: Presses Universitaires de France, 1997, 441 p. (comp-
tes rendus), Moreana, vol. 38, 147-148, décembre 2001, pp. 167-174.
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Cercetările lui Delumeau, în domeniul mentalităților, precum istoria sentimen-
tului de insecuritate, în special istoria „înlănțuirilor de frici”, dar și a aspirațiilor 
și speranțele colective, au fost incluse în cursurile universitare stârnind interesul 
studenților și cercetătorilor. Unii dintre aceștia i-au devenit discipoli și colaboratori 
fi deli. Notorietatea lucrărilor sale despre frică, în special, „La Peur en Occident” 
(1978) și „Le Péché et la peur” (1983), „Rassurer et protéger : le sentiment de sécu-
rité dans l’Occident d’autrefois” (1989), a fost imensă, „La Peur…  ” fi ind tradusă în 
treisprezece limbi. „De ce a fost trecută frica sub tăcere?”, se întreba Delumeau. Din 
cauza unei confuzii mentale dintre frică și lașitate. Delumeau a abordat chestiunea 
„pastoralei fricii” (a sacrilegiului, penitențelor, perspectivei iadului, pentru păcă-
toși, tocmai într-o perioadă de mari dezbateri, declanșate în jurul marelui Conciliu 
Vatican II. Delumeau a fost preocupat de traseele istorice ale fenomenului decrești-
nării, accelerat în ultimele secole, în ciuda eforturilor depuse de Bisericile creștine, 
de a susține preemința spiritualului, în fața secularului. („Le Christianisme va-t-il-
mourir?”,1977). Tezele lui Delumeau au marcat un număr mare de activiști, preoți 
și teologi creștini.9 

Jean Delumeau a devenit un promotor al istoriei mentalităților, considerând-o 
optimă pentru reconstituirea complexă a vieții comunităților în toate registrele. 
Delumeau a înțeles că evenimentele istoriei nu sunt restituite complet ără studierea 
reprezentărilor, concepțiilor, imaginilor, atitudinilor, comportamentelor, sensibili-
tăților care au condus la faptele istorice. Este remarcabilă atitudinea lui Delumeau 
de a încuraja înțelegerea adecvată a vieții religioase din trecut, într-o Franță în 
care spiritul laic, prejudecățile despre anacronismul mentalităților religioase, de-
creștinarea au atins cotele cele mai avansate. Jean Delumeau nu a fost adeptul unei 
viziuni pesimiste asupra istoriei, arătând că răul, violența dezordinile, nonvalorile 
au existat dintotdeauna, dar la aceste aspecte trebuie să adăugam celălalt versant 
al realităților, numeroasele creații de cultură și civilizație. În 1985 Delumeau a pu-
blicat o carte, „Ce que je crois”, care îndemna la refl ecție în legătură cu dimensiunea 
antropologică a credințelor religioase, cu fondul creștin al civilizației europene, atât 
de puțin evaluat în lumea contemporană. În „Gue er l’aurore” (1985), Delumeau, 
specialist incontestabil al „faptului religios”, a pledat pentru o reconciliere a con-
temporanilor cu voința de a crede într-un destin divin al omului. Argumentele sale 
se bazează pe „permanenta actualitate a misterului creștin, cât și absoluta necesitate 
de a-l face credibil în societatea secularizată din zilele noastre”.10 

9 Guillaume Cuchet, „Jean Delumeau, historien de la peur et du péché. Historiographie, religion et 
société dans le dernier tiers du 20e siècle”, Vingtième Siècle. Revue d`histoire, tom 3, nr. 107, 2010, 
pp. 145-155. h ps://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-3-page-145.
htm, accesat în accesat în 20 februarie 2020.

10 Jean Delumeau, În așteptarea zorilor. Un creștinism pentru mâine, Iași: Editura Polirom, 2006, p. 
5; Laurence Devillairs, „Entretien avec Jean Delumeau”, Études, tom 400, nr. 5, 2004, pp. 689-695. 
h ps://www.cairn.info/revue-etudes-2004-5-page-689.htm, accesat în accesat în 20 februarie 2020
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„Gue er l’aurore…” (1985) a fost scrisă sub o atmosferă tensionată, cea a cri-
ticilor, în continuă creștere împotriva creștinismul, în general și catolicismul, în 
special: „Ca și toți, aud și citesc obiecțiile formulate împotriva credințelor creștine 
și reproșurile ăcute împotriva Bisericilor. Prin urmare, aș dori să le iau în calcul 
și să le confrunt aici, ără niciun spirit polemic. Scopul meu dovedit este de două 
ori: să încerc atât să arătăm relevanța permanentă a misterului creștin, cât și ne-
cesitatea absolută de a-l face credibil în societatea secularizată de azi”.11 Savantul 
francez nu a ezitat să vorbească despre defi citul moral al lumii postbelice, despre 
accentuarea unor prejudecăți științifi ce, în privința domeniului sacrului. Ocultarea 
creștinismului, lipsa unei refl ecții despre mentalitatea religioasă a fost considerată 
de Delumeau, inadmisibilă, cu atât mai mult, la nivel științifi c.12 Odată, Delumeau a 
spus cam așa: unii oameni de azi, seduși de agnosticism și ateism, nu-L recunosc și 
nu-L iubesc pe Dumnezeu, dar ar dori, asemenea lui Li ré, să-și întâlnească părinții 
în… Lumea de Dincolo. 

Marele merit al lui Delumeau este legat de faptul că acesta abordează, nu numai 
de doctrine și instituții religioase, ci și la religia trăită, la mesianismul, milenaris-
mul, profetismul creștin. Istoricul francez s-a dovedit un pionier al antropologiei 
religioase. Defi nind antropologic frica, istoricul francez susținea că aceasta a fost 
o constantă a vieții istorice. Fricile au schimbat, după părerea sa, ritmurile vieții 
umane. „Înlănțuirile de frici”, precum frica de păcat, diavol, infern, calamități natu-
rale, sfârșitul lumii, strigoi și vrăjitoare au dus la comportamente colective, care au 
străbătut secolele și le-au marcat destinul. Aceste „înlănțuiri de frici” n-au dispărut 
nici astăzi, dar sunt camufl ate de un contra discurs al fericirii și al progresului. 
Delumeau a fost printre puținii istorici, care a reușit să pătrundă în inima mentali-
tăților medievale, unde „teama de judecățile lui Dumnezeu, convingerea că păcatele 
continuă să-l răstignească pe Iisus (..) precum și setea de umilință au condus, de-a 
lungul timpului, la un eroism creștinesc ale cărui fapte de curaj stupefi azăʺ.13 

Un fenomen de actualitate constatat de Delumeau este acea încercare de „cultu-
ralizare” a religiei, de așa-zisă „aclimatizare” a ei la mediul secular, care încurajea-
ză, de fapt… incultura religioasă. Motivul este relația difi cilă dintre laicitate și reli-
gie. Pentru cartea „Le Christianisme doit-il mourir?” (1977), a primit Le Grand prix 
catholique de li érature. Delumeau a ăcut parte din acel Comité national de la com-

11 Guillaume Cuchet, „Jean Delumeau, historien de la peur et du péché. Historiographie, religion et 
société dans le dernier tiers du 20e siècle”, Vingtième Siècle. Revue d`histoire, tom 3, nr. 107, 2010, 
pp. 145-155. h ps://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-3-page-145.
htm, accesat în accesat în 21 februarie 2020. 

12 Jean Delumeau, Monique Co ret, „De la peur à l’espérance, de multiples façons d’être chrétien”, în 
Le catholicisme entre Luther et Voltaire (2010), pp 301-343. h ps://www.cairn.info/le-catholicisme-
entre-luther-et-voltaire--9782130583851-page-301.htm?contenu=resume, accesat în accesat în 25 
februarie 2020..

13 Jean Delumeau, Păcatul [i frica. Culpabilizarea în Occident (secolele XIII-XVIII), traducere de Ingrid 
Ilinca și Cora Chiriac, Iași: Editura Polirom, 1997 p. 363.
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mémoration de l’édit de Nantes, care 
invită la dezbateri în legătură cu una 
dintre cele mai importante valori ale 
modernității: toleranța religioasă. 

Temele cercetărilor sale au hrănit 
un număr mare de cărți, peste 20, pe 
unele le-a scris personal sau le-a diri-
jat. Toate s-au bucurat de aprecierea 

Jean Delumeau în 199214

publicului și al istoricilor din lumea întreagă. Dintre lucrările traduse în întrea-
ga lume, menționăm: „Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié 
du XVI e siècle, 2 vol., Paris: De Boccard, 1957-1959; „L`Alun de Rome, XVe-XIXe 
siècles”, Paris: Éditions S.E.V.P.E.N., 1962; „Le Catholicisme entre Luther et Voltaire”, 
Paris: P.U.F., 1971, éd. a 4-a, 1987; „Naissance et affi  rmation de la Réforme”, Paris: 
P.U.F., éd. a 3-a, 1973; „La Civilisation de la Renaissance”, Paris: Éditions Arthaud, 
ed. a 2-a, 1973 (pentru care a primit Grand Prix Gobert); „L`Italie de Bo icelli à 
Bonaparte”, Paris: Éditions Armand Colin, 1974; „Rome au XVI e siècle”, Paris: 
Éditions Hache e, 1976; „La Mort des pays de Cocagne”, Paris: Éditions Publications 
de la Sorbonne, 1976, (lucrare colectivă); „Le Christianisme va-t-il mourir ?”, 
Paris: Éditions Hache e, 1977 (pentru care a primit Le Grand Prix des Écrivains 
Catholiques); „La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècle)”, Paris: Fayard, 1978; 
„Histoire vécue du peuple chrétien” (sub conducerea sa), Toulouse: Éditions Privat, 
1979; „Un Chemin d’histoire, chrétienté et christianisation”, Paris: Fayard, 1981; „Le 
Cas Luther”, Paris: Desclée de Brouwer, 1987; „La Première Communion.  atre 
siècles d’histoire (XVIe-XXe siècle)”, Paris: Éditions Desclée De Brouwer, 1987, lu-
crare colectivă; „Ce que je crois”, Paris: Éditions Grasset, 1985, France-Loisirs, 1989; 
„Les Malheurs des temps. Histoire des fl éaux et des calamités en France” (sub con-
ducerea sa și a lui Yves Lequin), Paris: Éditions Larousse, 1987; „Rassurer et proté-
ger. Le sentiment de sécurité dans l`Occident d`autrefois”, Paris: Éditions Fayard, 
1989; „L`aveu et le pardon. Les diffi  cultés de la confession (XIIIe-XVIIIe siècle)”, 
Paris: Éditions Fayard, 1990; „Une histoire du Paradis. Le jardin des délices”, Paris: 
Éditions Fayard, 1992; „Le Savant et la foi : des scientifi ques s’expriment” [sous la 
dir. deJ. Delumeau], Paris: Éditions Flammarion, 1993; „Une histoire du Paradis, II :
Mille ans de bonheur”, Paris: Éditions Fayard, 1995; „Une histoire du Paradis, III : 

14 „Jean Delumeau, historien de la peur et de l’espérance”, h ps://www.franceinter.fr/emissions/
la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-janvier-2020, accesat în 14 martie 2020. 
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 e reste-t-il du Paradis”, Paris: Éditions Fayard, 2000; „La religion de ma mère : le 
rôle des femmes dans la transmission de la foi”, sous la dir. de J. Delumeau, Paris: 
Éditions Le Cerf, 1992; „Le Fait religieux”, sous la dir. de J. Delumeau, Paris: Éditions 
Fayard, 1993; „Des Religions et des Hommes”, sous la dir. de J. Delumeau, Paris: 
Éditions Desclée de Brouwer, 1997; „Entretiens sur la fi n des temps”, sous la dir. 
de J. Delumeau, Paris: Fayard, 1998, împreună cu Jean-Claude Carrière, Umberto 
Eco și Stephen Jay Gould; „Homo religiosus”, sous la dir. de J. Delumeau, Paris: 
Éditions Fayard, 1997; „Une histoire de la Renaissance”, sous la dir. de J. Delumeau, 
Paris: Éditions Perrin, 1999; „L’Acceptation de l’autre. De l’édit de Nantes à nos 
jours”, sous la dir. de J. Delumeau, Paris: Éditions Fayard, 2000; „La plus belle his-
toire du Bonheur”, sous la dir. de J. Delumeau, Paris: Éditions Seuil, 2016, împreună 
cu André Comte-Sponville și Arle e Farge; „Jésus et sa passion”, sous la dir. de J. 
Delumeau, Paris: Éditions Desclée de Brouwer, 2004, împreună cu Gérard Billon; 
„Le Mystère Campanella”, sous la dir. de J. Delumeau, Paris: Éditions Fayard, 2008; 
„A la recherche du Paradis”, sous la dir. de J. Delumeau, Paris: Éditions Fayard, 2010. 
A ținut numeroase conferințe, în Franța, la Saint-Gildas-de-Rhuys, Dôle, Lons-le-
Saulnier, Rennes, Paris: Éditions Angers, Strasbourg, Saint-Jacut-de-la-Mer, Caen, 
Le Mans, Saint- entin, Tours. În străinătate a conferențiat la Waterloo, Namur, 
Mexic, Rio de Janeiro și Săo Paulo.

Moartea de Parkinson a soției sale chiar în vremea în care scria despre istoria 
paradisului, i-au adâncit refl ecțiile despre sensul vieții și al morții. Jean Delumeau 
a primit titlul de Comandeur de l’ordre national de la Légion d’honneur, în 1989, de 
Comandeur de L’ordre national du Mérite, în 1995 și, mai recent, de Comandeur de 
L’ordre des Palmes académiques. A fost desemnat unul dintre coordonatorii mani-
festării intitulate „Deceniul culturii păcii și non-violenței” (2001-2010). A primit titlul 
de doctor honoris causa la numeroase Universități din lumea întreagă. În 2011 a 
primit titlul de doctor honoris causa al Universității din București. Cu această ocazie 
a susținut o conferință cu titlul „La Peur en Occident”, apoi o alta la Colegiul Noua 
Europă, intitulată „La recherche du Paradis”. 

Jean Delumeau a fost un istoric prolifi c, un talentat eseist, un inovator în meto-
dologia istoriografi că, care a scris într-un stil prietenos, simplu, ără inovații con-
ceptuale din afara utilajului mentalităților. A conceput cercetarea istorică ca un de-
mers individual, o căutare pasionată, care să ducă la concluzii și concepții asumate. 
Cariera sa a inspirat un tot mai larg cerc de cercetători din întreaga lume, inclusiv 
de la noi. Delumeau era convins că istoria trebuie cunoscută de publicul larg, de 
aceea susținea că scrisul istoric trebuie ăcut cu o narațiune elegantă, elevată, eru-
dită, care să ridice gustul publicului și să contribuie la ridicarea nivelului cultural 
al acestuia. Piatra de rezistență a caracterului său a stat în morală creștină. Viața sa 
a avut dureri și bucurii, eșecuri și succese, dar și-a păstrat modestia și sobrietatea 
solemnă. Studiul în biblioteci, cercetarea unor bogate arhive s-au împletit cu o ar-
monioasă viață familială.

Jean Delumeau a fost atașat permanent de casa sa din Cesson-Sévigné, de lângă 
Rennes, unde și-a amenajat o frumoasă grădină. Cei care-l vizitau îl găseau întot-
deauna într-o ținută impecabilă, gata să răspundă cu sinceritate la orice fel de ches-
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tiune istoriografi că sau civică, ceea ce arată nivelul aristocratic al acestui mare sa-
vant. Aidoma oricărui intelectual autentic, nici Jean Delumeau nu și-a gândit cărțile 
dintr-un unghi exclusiv științifi c, ci le-a atribuit și un rost moral-civic, pe măsura 
convingerilor sale profunde.16

Jean Delumeau și-a terminat cursa vieții, („«Père, entre tes mains je remets ma 
vie»/ (…) J’ai terminé ma course./  e je m’endorme dans ta paix et dans ton pardon!/
Sois mon refuge et ma lumière./ Je m’abandonne à toi./ Je vais entrer dans la terre./ 
Mais que mon ultime pensée soit celle de la confi ance. (…) Puissè-je alors me rappeler 
le verset cité par saint Paul : «Éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d’entre les morts, et 
sur toi luira le Christ !»”.17), dar a rămas un reper al unei cariere onorabile și demne, 
un model de onestitate profesională, de asumare deschisă, a spiritualității creștine. 
Într-un interviu din 2010, „L’Essentiel avec…   Jean Delumeau”, acesta demontea-
ză spiritul ipocrit, duplicitar al timpurilor noastre, în care se pretinde respectarea 
drepturilor omului, dar se închid ochii și se dă mâna cu tiranii, care le încalcă ără 
scrupule. Gândurile sale fi nale au fost despre încredere și speranță, despre nevoia 
de trezire la valori veritabile: Deșteaptă-te, cel care dormi!

Simona NICOARĂ

15 „Jean Delumeau, un érudit catholique qui avait du style”, h ps://www.lepoint.fr/culture/jean-de-
lumeau-un-erudit-catholique-qui-avait-du-style-13-01-2020-2357537_3.php, accesat în 2 aprilie 
2020.

16 Alexandru-Florin Platon, „Jean Delumeau, istoric al sentimentului religios și al sensibilităților co-
lective”, Caiete de antropologie istorică, anul I, nr. 2, Iulie–Decembrie 2002, pp. 147-168.

17 Je m’abandonne à toi, auteur: Jean Delumeau, h p://users.skynet.be/prier/textes/PR0301.HTM, ac-
cesat în 25 ianuarie 2020.


