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Paul H. Stahl s-a nãscut într-o cunoscutã familie de intelectuali români, la 
origine francezi, toþi legaþi de ştiinþele sociale. Urmeazã cursurile Facultãþii de 
filozofie, cu specialitatea principala sociologia; elev al lui Dimitrie Gusti şi Henri 
H. Stahl, face parte din ultima generaþie de sociologi formaþi la şcoala sociologicã 
de la Bucureşti, cea mai cunoscutã în þarã şi peste hotare înainte de interzicerea 
sociologiei în 1948. Trei din ideile de bazã ale şcolii se reflectã insistent în lucrãrile 
sale; legãtura permanentã cu terenul, colaborarea cu ansamblul ştinþelor sociale, 
locul aparte pe care îl are sociologia cu istoria. La aceste idei care fac parte din 
patrimoniul de ansamblu al şcolii, a adãugat continuu preocuparea de a integra 
societatea româneascã pe plan european. Aşa cum lingvistica aratã cu cine se 
înrudeşte limba românã şi deci cu ce alte culturi şi popoare ne înrudim, tot aşa 
istoria şi sociologia trebuie sã apropie formele de viaþã socialã româneascã de 
cele ale altor popoare. Necesitatea de a spune numai lucruri adevãrate au fãcut ca 
atunci când nu putea comunica veridic rezultatele studiilor pe care le întreprinde 
sã prefere sã nu le prezinte decât sã accepte o prezentare însoþitã de neadevãruri. 
Rezultatul a fost cã nouã volume pe care le-a semnat singur sau cu alþi colaboratori 
au fost sau interzise în şpalturi sau retrase din librãrii şi topite în anii cincizeci şi 
şaizeci.

Atras de aspectele noi ale cercetãrii sociologice, el prezintã în aprilie 1948 în 
cadrul Institutului Social Român o comunicare intitulatã „Monografia sociologicã 
şi metoda statisticã reprezentativã”, prin care încerca sã aducã un element nou 
metodei de a ajunge la ceea ce Dimitrie Gusti dorea, cunoaşterea de ansamblu a 
þãrii. Comunicarea este bine primitã mai ales de profesorul Gusti, care avea sã îi 
ofere posibilitatea de a merge în Franþa cu o bursã oferitã de specialistul francez al 
metodei statistice reprezentative, Jacques Stoetzel. Nu a avut însã permisiunea sã 
iasã din þarã şi puþin dupã aceea sociologia însãşi era interzisã şi Institutul Social 
Român desfiinþat. 

Prima cercetare pe care o începe şi o duce aproape pânã la capãt are caracterele 
citate mai sus ale şcolii sociologice; numit colaborator al unui Centru de Cercetãri 
Psiho-Medico-Pedagogice, unde trebuia sã se ocupe de problemele familiale ale 
copiilor de şcoalã elementarã, transformã activitatea lui într-o cercetare ce vrea sã 
rãspundã la o problemã de interes general; în ce fel influenþeazã mediul familial 
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activitatea copiilor în şcoalã? Studiul putea conduce la definirea a douã aspecte; 
printr-o cercetare iniþiatã la începutul fiecãrui an şcolar, trebuia cuoscutã situaþia 
familialã a tuturor elevilor din prima clasã. Aceastã cunoaştere, bazatã pe corelaþia 
dintre factorii sociali şi rezultatele şcolare, uşura 
identificarea elevilor care nu puteau face studii în bune 
condiþii. Odatã cunoscuþi elevii cu probleme, ei trebuiau 
ajutaþi printr-un sistem special care þinea în chip egal de 
pedagogie şi de asistenþã socialã. Aplicarea experimentalã 
pe o clasã de elevi a formularului de anchetã socialã, 
însoþitã de clasificarea elevilor în patru grupe bazate pe 
criterii sociale la începutul anului şcolar, i-a permis la 
sfîrşitul anului sã arate interesul previziunilor fãcute 
socialmente, previziuni confirmate de rezultatele şcolare 
obþinute la finele anului. Corespondenþa dintre cele douã 
clasificãri (socialã şi şcolarã) a fost fãcutã la finele anului 
1953, dar în februarie a aceluiaş an activitatea Centrului 
de cercetãri a fost opritã dupã apariþia unui articol 
în „Scânteia”. Materialele strânse pânã atunci au fost 
interzise şi trimise sã fie arse; au scãpat în parte numai 
cele sociale, ascunse timp de o jumãtate de veac de cel 
ce le efectuase şi publicate de curând. (Familia şi şcoala, Bucureşti, 2003). Trebuie 
amintit şi cã, într-o vreme în care informaþiile cu caracter social deveniserã surse 
de dezinformare, ancheta efectuatã pe mediul social bucureştean în mii de familii 
este probabil cea mai vastã anchetã veridicã a acelor ani în care þara era ocupatã şi 
regimul era unul de dictaturã. 

George Oprescu, devenit academician şi director al unui institut de istoria 
artei, organizase la institutul sãu o secþie de istoria artei în care a primit mai mulþi 
foşti elevi şi echipieri ai lui Dimitrie Gusti. Paul H. Stahl este numit cercetãtor 
ştiinþific în aceastã secþie şi are astfel posibilitatea sã cutreiere þara şã sã studieze 
arta popularã. Şi-a ales ca principal domeniu casa þãrãneasã, adicã domeniul care 
îi permitea cel mai uşor sã pãstreze legãtura cu aspectele vieþii sociale, şi cu ceea 
ce învãþase încã din facultate. Astfel, timp de peste douãzeci de ani a cutreierat 
oraşele şi în special satele þãrii; rezultatul acestor studii a apãrut într-o serie de 
volume care îmbogãþesc substanþial cunoaşterea culturii noastre þãrãneşti. 

Douã din ideile care aveau sã se regãseascã apoi de-a lungul întregii sale 
activitãþi se recunosc în aceste publicaþii; este vorba de începutul efortului de a 
aşeza cultura româneascã pe un plan internaþional, şi de ideea cã faptul social 
trebuie examinat nu doar static ci şi în evoluþia lui istoricã. Astfel, dacã metoda 
obişnuitã de clasare a caselor împarte þara în regiuni unde apare un tip de casã 
unic, el aşeazã casele în grupe ce evolueazã. Legãtura cu istoria, mai precis spus cu 
ideia mişcãrii este evidentã; un rezultat de ansamblu este publicat într-un volum 
apãrut la Sibiu (Planurile caselor româneşti þãrãneşti, 1958).

Cunoscut prin lucrãrile sale şi mai ales prin interesul acestor lucrãri, este 
invitat de Mihai Berza sã conducã secþia de „etnologie, folclor şi istoria artei” din 
nou înfiinþatul Institut de studii sud-est-europene. Aci, efortul de a clasa cultura 
þãranilor români pe plan internaþional devine tot mai vizibil. La subiectele legate în 
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anii precedenþi de arta popularã, se adaugã preocupãrile lui tot mai mult orientate 
spre aspecte sociale. Interzicerea publicãrii a nouã volume, a diverse articole, 
precum şi interzicerea de a participa la colocvii şi congrese în afara lumii aflate 
sub dominaþie sovieticã îl determinã sã plece în Franþa.

Dupã un an deosebit de greu din cauza dificultãþilor de ordin material, este 
primit de Fernand Braudel cãruia îi expune un program de lucru care þinea în 
egalã mãsurã de istorie şi de sociologie; relaþiile dintre cultura þãrãneascã pe de o 
parte, şi cea boiereascã şi domneascã pe de alta, de-a lungul ultimelor trei secole în 
Europa de sud-est. Bine primit, este ales în 1970 profesor („directeur d’études») la 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Întrebat de Braudel asupra titulaturii 
direcþiei de studii pe care avea sã o conducã, propune titlul de «Sociologie de 
l’Europe du sud-est»; Braudel îl sfãtuieşte însã sã foloseascã titlul de «ethnologie» 
întrucât propunerea astfel formulatã va fi mai uşor acceptatã. De acum înainte va 
pãstra acest titlu pentru direcþia de studii pe care o va conduce. În anii ’80 þine o 
serie nouã de cursuri la un nou seminar pe care îl conduce, primul de la EHESS, 
cu titlul de «anthropologie juridique de l’Europe». 

Cu un înainte începuse cursuri şi la universitatea Rene Descartes (Sorbona), 
tot cu titlul «ethnologie de l’europe du sud-est» dar funcþia principalã va rãmâne 
cea de la EHESS. La Paris, vechile preocupãri comparatiste ca şi relaþiile cu istoria 
au devenit regula principalã a orientãrii sale. Titlurile cursurilor care variazã la 
EHESS de pe un an la altul aratã o mare diversitate de subiecte din care cel al þãrii 
sale nu lipseşte niciodatã. La Sorbona þine acelaşi curs mai mulþi ani de-a rândul, 
dar din 1981 organizeazã o nouã catedrã, specializarea («option») în sociologia şi 
etnologia Europei, prima de acest fel din universitãþile franceze. Colaborarea cu 
universitãþi strãine este continuã, mai ales cu cele italiene; spre pildã, la Roma 
(Sapienza) va vorbi despre studiile efectuate într-o vale de munte italianã insistând 
pe problemele structurilor sociale; la Macerata prezintã un curs de antropologie 
juridicã şi aşa mai departe.

Cercetarea de teren rãmâne în continuare o parte tot atât de însemnatã 
a preocupãrilor sale ca şi cursurile. An de an viziteazã şi studiazã diferite þãri 
europene, cele ale sud-estului european rãmânând totuşi în centrul preocupãrilor 
sale. Douã deplasãri însoþite de studii sunt efectuate şi în afara continentului, 
în India şi în Brazilia. Lucrãrile care au apãrut reflectã cele douã caracteristice 
amintite la început, comparativismul şi legãturile cu istoria. Împreunã cu sociologii 
de la universitatea din Trento culege şi publicã trei volume cu «statuti», ansamblul 
regulilor de funcþionare ale comunitãþilor sãteşti din regiune; ele acoperã perioada 
secolelor XIII-XIX. În prefaþã justificã publicarea, arãtând cã pentru un sociolog 
publicarea datelor de teren este tot atât de însemnatã ca publicarea documentelor 
scrise pentru un istoric. Aşa cum se prezintã, prin caracterul lor exhaustiv (au 
fost publicate toate vechile reguli de funcþionare), ele intereseazã în egalã mãsurã 
sociologii, etnologii, istoricii, juriştii.

În acelaşi sens trebuie interpretatã publicarea celor trei volume (semnate 
împreunã cu Massimo Guidetti) dedicate comunitãþilor europene de familie, de 
sat, de vale. Este vorba de studiile apãrute în secolul al XIX-lea asupra acestor 
probleme; din nou sociologi, istorici, jurişti, etnologi, economişti colaboreazã 
pentru definirea şi îmbogãþirea unui domeniu comun pe cale de constituire. 
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Volumele intereseazã şi prin faptul cã în acea vreme se întemeiau noi discipline 
sociale (sociologia sau etnologia spre pildã) care aveau sã se alãture celei mai vechi 
discipline, istoria. Dacã douã din volume privesc Europa în ansamblul ei, cel de al 
treilea se opreşte asupra Italiei: pãstrând acelaşi plan de lucru, dânsul doreşte sã 
publice în curând un volum asupra comunitãþilor din trecutul Franþei.

În 1986 apar douã volume la care partea de teren precumpãneşte, ambele 
lucrãri având un caracter comparativist. Prima este intitulatã «Histoire de la 
decapitation» ce trateazã problema pe ansamblul fostului imperiu otoman. Titlul 
originar al lucrãrii «anthroplogie historique et sociale du crâne» desemna mai precis 
conþinutul dar editura a decis altfel. Din nou istoria, 
istoria religiei şi dreptului, sociologia, folclorul 
obiceiurilor sunt prezente. În acelaşi an apare în 
Statele Unite cartea intitulatã «Household, Village 
and Village Confederation in South-Eastern Europe», 
lucrare ce va fi publicatã şi în versiune italianã la 
Messina şi într-una românã la Bucureşti; o versiune 
francezã este în pregãtire. Dacã studii pe ansamblul 
sud-estului euopean în domeniul limbii, istoriei, 
artei sau religiei existau deja, cartea lui Stahl este 
prima ce trateazã structurile sociale. În acelaşi sens 
trebuie interpretatã cartea apãrutã în Statele Unite 
şi semnatã împreuã cu doctoranzii sãi referitoare la 
nume şi la legãtura lui cu structurile sociale (Name 
and Social Structure, Boulder, 1998). Studii izolate 
asupra numelui şi modului lui de funcþionare, sau asupra legãturilor cu structura 
socialã au mai apãrut; cartea de faþã este prima cu caracter de ansamblu. Autorul 
aşeazã astfel o lucrare asupra sud-estului european alãturi de lucrãrile asupra 
numelui din þãrile occidentale. Istoria şi sociologia îşi dau din nou mâna pentru a 
lãmuri un subiect încã insuficient studiat la noi.

Studiul asupra unei vãi din Alpii italieni (Le radici di una valle alpina. 
Antropologia storica e sociale di Val Tartano; Sondrio, 1995) îi dã prilejul sã 
reuneascã încã o datã cele douã discipline, care pentru el trateazã acelaşi obiect 
dar se concentreazã asupra unor momente istorice deosebite, trecutul şi prezentul. 
Probemele obişnuite ale sociologiei, etnologiei, antropologiei sociale îmbracã 
forma istoriei şi acoperã perioada cuprinsã între sfârşitul secolului al XVII-lea şi 
mijlocul celui de al XIX-lea.

Principiul analizãrii pe viu nu a unor forme fixe ci a evoluþiei lor se manifestã 
în toate publicaþiile. L-am citat mai sus ca fiind folosit în clasificarea caselor 
româneşti; îl regãsim adesea în clasificarea formelor de familie şi a grupelor 
domestice. 

Original şi inovator, efortul lui Paul H. Stahl permite ştiinþei româneşti sã stea 
alãturi de cele mai noi studii ale occidentului european; dacã în Franþa numele lui 
Jacques le Goff se impune începând din anii 60 mai ales, cel al Julio Caro Baroja 
în Spania mai ales din anii cincizeci, şcoala lui Dimitrie Gusti poate cita aceste 
preocupãri de sociologie (antropologie) istoricã încã de la sfîrşitul anilor douãzeci. 
Atunci apar primele studii semnate de Henri H. Stahl asupra Þãrii Vrancei, studii 
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ce aveau sã conducã la monografia satului Nerej apãrutã în 1939 în trei volume şi 
în limba francezã, încã netraduse în românã. 

Efortul lui Paul H. Stahl se înscrie astfel într-una din cele mai noi şi rodnice 
linii de dezvoltare comunã a ştiinþelor sociale, direcþie care îşi face loc tot mai mult 
şi în þara noastrã şi care este menitã nu numai sã aşeze studiile noastre alãturi de 
cele din alte þãri dar sã şi punã în luminã aspecte prea puþin ştiute din trecutul şi 
prezentul nostru. 
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