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” Scopurile urmărite prin parcurgerea temei:

- exersarea unei priviri panoramice asupra ştiinţelor socio-umane la sfîrşitul
secolului XX și începutul secolului XXI

focalizarea asupra resurselor semantice şi metodologice ale conceptelor de:

• mentalitate;

• repartiţie triadică a duratei;

• straturi istorice;

• imaginar;

• recuperare a actorului – istorie „experimentală”; toate „populînd” domeniul hibrid al Etnopsihologiei.

Interesul principal al Etnopsihologiei pentru Istoria mentalităţilor – ambele au în 
centrul preocupărilor lor „realităţile mentale” ale diferitelor tipuri de comunităţi.



INDIVIDUALITATEA 
ISTORIEI 

MENTALITĂŢILOR

▪ MENTALITATE – Specific, origini, etimologie, individualitate
▪ - Jacques Le Goff - Les mentalités: une histoire ambiguë, în Faire
de l’histoire, coord. de J. Le Goff şi Pierre Nora, Gallimard, Paris, ed. 
1986/2017, vol. III, pp. 106-129.

▪Specific

▪ Istoria mentalităţilor – o istorie – răspîntie (une histoire carrefour)

- se impune o colaborare cu: 
o antropologia (M. Bloch): „asupra economicului întîrzie

socialul, şi asupra socialului mentalul” (E. Labrousse)
o sociologia – obiectul  vizat este colectiv / influenţa instituţiilor

sociale;
o psihologia socială – noţiunile de comportament şi atitudine –

esenţiale / istoria cantitativă utilizează metodele cantitative 
dezvoltate de psihologii sociali (scalele de atitudine, analiza 
istorică a comportamentelor electorale);

o metodologia structurală – mentalitatea însăşi e o structură. 
„Ea se situează la punctul de întîlnire dintre individual şi
colectiv, dintre timpul lung şi cel cotidian, dintre inconştient şi
intenţional, dintre structural şi conjunctural, dintre marginal şi
general” (p. 111).



➢ Nivelul istoriei mentalităţilor – ceea ce scapă subiecţilor
individuali ai istoriei pentru că relevă conţinutul impersonal
al gîndirii lor („ceea ce au în comun Cezar şi ultimul soldat al
legiunilor sale”).

➢ Metoda privilegiată – o cercetare „arheologică” a
straturilor unei „arheopsihologii” – a acelor „epave”
mentale reunite în nuclee coerente care supravieţuiesc
„cutremurelor clipei”.
o Inerţia – forţă istorică vitală, de natură preponderent

spirituală („tot ce e adînc înrădăcinat, născut din
improvizare şi reflex, gesturi maşinale, cuvinte negîndite
... vin de departe şi mărturisesc despre lunga şi adînca lor
infiltrare în sistemele de gîndire” / p. 113)

o → Istoria mentalităţilor este istoria lentorilor istoriei.

Istoria 
mentalităților / 

”inerțiile 
mentale”



Mentalitate 
– origini, 

etimologie

- lb. franceză: adj. mental = spirit, intelect; provine din lat. mens;
- epitetul latin mentalis – scolastica medievală / nefolosit în latina

clasică;
- substanţializarea cuvîntului, prin substantivizarea sa tîrzie = punerea

în relaţie cu un alt context socio-cultural decît adjectivul.
- mental (fr.) – mj. Sec. XIV, iar derivatul acestuia mentalité – la mj.

Sec. XIX prin împrumut din engleză (unde transferul mental –
mentality se produce în sec. XVII)

- Dicţionarul Robert (1842) – prima menţiune: „calitate a ceea ce este
mental” (apropiat de mentality)

- Littré (1877) – „formă de spirit” şi se referă la „schimbarea de
mentalitate operată de enciclopedişti”

- în jur de 1900 – mentalité = Weltanschauung = viziunea integrală
despre lume specifică unei comunităţi.

- Se accentuează adjectivizarea sa: sens peiorativ.

o Surse:
▪ Antropologia („Mentalitatea primitivă” – 1922 – Lucien

Lévy-Bruhl – psihism al primitivilor ce exclude
personalitatea)

▪ Psihologia copilului („mentalitate infantilă” – un minorat
mental)

- Destin modest în psihologie: 1927 – 2021 – mentalité/mentality -
154 menţiuni în Psychological Abstracts.

- Singura disciplină care îi redă centralitatea meritată va fi istoria
mentalităţilor. Pe lîngă “salvarea” conceptului, instrumentalizarea sa
în franceză, în cadrul „noii istorii” a permis şi o retransmisie
lingvistică spre limbile de circulaţie: engleză, germană, spaniolă şi
italiană (Mentality, Mentalität, mentalidad, mentalità).

▪



Mentalitate 
– surse

- documente ce se asociază părţilor tradiţionale, cvasi-
automate ale izvoarelor scrise şi nescrise. (lectura discursului 
„discurs impus şi mecanic, unde ai impresia că se vorbeşte
pentru a nu se spune nimic, unde sunt invocaţi pe neaşteptate, 
în unele epoci, Dumnezeu şi diavolul, în altele, ploaia şi timpul 
frumos, este cîntecul profund al mentalităţilor, ţesutul adeziv al 
spiritului societăţilor, alimentul cel mai preţios al unei istorii 
care se interesează mai mult de isonul decît de fineţea unei note 
din muzica trecutului” / Le Goff, 1986/2017, p.119)

- documentele ce mărturisesc despre sentimentele paroxistice 
sau marginale proprii mentalităţii comune (ex. hagiografia, 
confesiunile ereticilor, procesele inchiziţiei, documentele 
judiciare etc);

- documentele literare şi artistice (documentele imaginarului –
ex. ilustrarea textelor literare etc);

- arhivele de natură demografică, funciară, comercială;
▪ şi abia în final

- documentele „elitei” („cartea de specialitate”) ce ilustrează 
confruntările de idei politice şi sociale.

▪ Important: a nu se separa analiza mentalităţilor de studiul 
locurilor şi mijloacelor de producere a acestora (mediul 
creatorilor şi vulgarizatorilor...), precum şi de vehiculele lor 
privilegiate („mass-media” – de la imaginea pictată la TV şi
Internet).



- coexistenţa mai multor mentalităţi în aceeaşi
epocă şi spaţiu social;

- deşi de ordinul „permanenţelor”, mentalităţile nu 
sunt imuabile;

- istoria mentalităţilor se distinge de istoria ideilor, 
privilegiind studiul „ideilor bastarde” în dauna celor 
„pure” şi decontextualizate; accentuînd imensa 
energie socială pe care o dobîndesc aceste 
„nebuloase de idei eşuate”.



Ilustrare

▪ „... cele mai sublime adevăruri ajung să pătrundă pînă la ceea ce 
noi numim prosteşte, cu despreţ: poporul, mulţimea, masele, 
vulgul. Acolo însă se petrece acelaşi lucru ca şi picătura de ploaie 
în tainiţele roditoare ale ţărînei. Aceste adevăruri se amestecă 
îndată cu atîtea lucruri pe care le prefac, prefăcîndu-se ele înseşi
şi dînd în felul acesta o formă nouă care se va isprăvi prin roade 
triumfătoare mult deasupra pămîntului. Ideile filosofice, morale, 
estetice le primeşte acel popor, le pune împreună cu ceea ce 
simţea şi ştia <subl. ns.> înainte de aceasta le supune fără să 
voiască la transformări care vin din toate aceste înrîuriri
misterioase şi de aici iese ceva care, în ce priveşte forma, se poate 
întîmpla să nu aibă curăţia picăturii aceleia de apă venită din 
nouri şi poate să semene numai cu o magmă de noroi, dar produce 
lucruri pe care în puritatea ei picătura de ploaie nu le-ar fi produs 
niciodată.”

(N. Iorga – Sfaturi pe întuneric (1935-1940), Fundaţia pentru 
Literatură şi Artă Regele Carol al II –lea, Bucureşti, 1940,  pg. 
30-31)



Paradigma Analelor – reuneşte un „aluat de idei”, ce aglutinează influenţe multiple:

• centrală – Şcoala germană de istorie;

• influenţe provenind din / de la:

• Viziunea filosofului matematician Antoine - Augustin Cournot – faptele pot fi aşezate în serii, iar 
un secol poate reprezenta o „unitate” distinctă a experienţei;

• Geograful Paul Vidal de al Blanche - importanţa determinărilor geografice;

• François Simiand – studierea schimbărilor ciclice;

• Istoricul Paul Lacombe – pe filiera Xenopol – faptele de repetiţie nu sunt atît de importante ca 
faptele de succesiune pentru istorie, privită ca o ştiinţă care reprezintă „o extindere a psihologiei 
în spaţiu şi timp”;

• Conceptul de „reprezentare colectivă” elaborat de E. Durkheim;

• Reflexia antropologică (L. Lévy-Bruhl, M. Mauss) ce impune „faptul social total” şi însemnătatea 
„categoriilor inconştiente” ale magiei, religiei şi limbajului.



„Marea criză” economică şi ecourile 
relativismului – marchează debutul şcolii, 
legat de numele „părinţilor fondatori”, 
„patriarhii” Marc Bloch şi Lucien Febvre –
1929 ...

Marea conflagraţie mondială – ce 
favorizează „preluarea ştafetei” de către 
generaţia lui Fernand Braudel – 1946..., 
cînd Analele iau locul canonului academic;

Rebeliunea studenţească din mai 1968 –
ce aduce în prim plan „a treia generaţie”, 
„cea revoltată” şi critică – Em. Le Roy 
Ladurie şi J. Le Goff;

Implozia comunismului şi căderea zidului 
Berlinului – 1989..., cînd „moştenitorii” 
generaţiei „a patra”, din jurul lui B. Lepetit, 
se „reconciliază” cu „părinţii” lor.



▪ 15 ian. 1929 – M. Bloch şi L. Febvre întemeiază: Annales d’Histoire
Economique et Sociale

▪ Febvre
▪ Dezvoltă conceptul de utilaj mental: cuvinte, vocabular, sintaxă,
matrici logice, concepţii asupra spaţiului şi timpului, operatori ai
mentalităţilor.

▪ Trăsăturile abordării propuse:
➢ Dramatizare a cursului istoriei – actorul individual / colectiv

devine un „personaj” pe scena istoriei;
➢ Cauzalitatea se multiplică – apartenenţa evenimentului este

ireductibilă la o cauză primară – se respinge „paternalitatea ideilor”
ce era asociată „întemeietorilor de sistem”, ce sunt priviţi mai
degrabă ca organizatori ai “rumorilor publice (...), nuclee de
coagulare a unor sentimente, idei, opinii şi doctrine ce traversează
subteran, neformulat încă epocile” . De aici „negarea
întemeietorilor”, în care personalitatea, fără să fie evacuată, nu e decît
un „magnet” într-o atmosferă în care „ideile plutesc în aerul” vremii.

➢ Nu există bariere culturale care să împiedice viaţa şi circulaţia
ideilor.



“Fiecare epocă îşi fabrică mental propriu-i univers. Dar nu îl 
fabrică doar cu materialele de care dispune, cu faptele 
(adevărate sau false) pe care le-a moştenit sau pe care le-a 
dobîndit mai curînd. Îl fabrică şi cu propriile-i înzestrări, cu 
ingeniozitatea ei specifică, cu calităţile, darurile şi curiozităţile ei, 
cu tot ce o distinge de epocile ce o preced...” 

(L. Febvre – Religia lui Rabelais, 1942, I,  pg. 23.)

Istoricul trebuie să fie mai puţin un cercetător care ştie o sumă 
considerabilă de date, cît un „fin psiholog” care ascultă „glasul 
energiilor anonime” ce marchează „viaţa în timp a umanităţii”. 
Astfel, „...dacă, întotdeauna şi mai înainte de orice, menţinem
contactul cu cercetările psihologilor şi rezultatele oferite de ei (...) 
atunci vom putea să iniţiem o serie de lucrări care ne lipsesc cu 
totul, iar cît timp ne lipsesc, nu vom avea o adevărată istorie! Nu 
avem istoria Dragostei, să ne gîndim la asta! Nu avem istoria 
Morţii. Nu avem istoria Milei şi nici a Cruzimii. Nu avem istoria 
Bucuriei! ... Solicit deschiderea unei ample anchete colective 
despre sentimentele fundamentale ale oamenilor şi despre 
modalităţile lor. Cîte surprize ne apar la orizont!”

(L. Febvre – Sensibilitatea şi istoria, 1941, pg. 134-137).



Dialog 
interdisciplinar;

Reumanizarea;

Problematizarea 
istoriei („A ridica o 

problemă este 
începutul şi sfîrşitul

fiecărei istorii”)



Cărţi importante:

- Regii taumaturgi (1924) – „istoria unui miracol” (atingerea regală): 
exersează o psihologie colectivă prin care pune în evidenţă clivajul sec. 
XIII între opinia comună a populaţiei de rînd ce continuă să creadă într-o 
acţiune miraculoasă şi spiritele luminate. 

- întemeietor al universului conceptual pe care istoria mentalităţilor îl va 
prelua (gînduri şi reprezentări mentale, idei colective, opinie comună, 
conştiinţă colectivă, chestiuni profunde, mentalitate).

- Societatea feudală (1939-1940) – plecînd de la condiţiile materiale, 
modurile de a simţi şi a gîndi, memoria colectivă, fundamentul dreptului 
conturează „condiţiile vieţii şi atmosfera mentală”.

Dezideratele demersului său: - totalitatea şi, asemenea lui Febvre, 
umanizarea istoriei („Vînatul istoriei este omul”).

- Apologie pentru istorie sau profesiunea de istoric [postum] (1949):
trecutul devine accesibil prin asumarea prezentului: „Oamenii se 
aseamănă mai mult cu timpul lor decît cu părinţii lor”.



Reprezintă replica franceză a curentului 
german – istorie antiidiografică – cu un 
program ce accentuează economicul si 
socialul, pentru că sunt mai durabile, mai 
profunde decît politicul şi diplomaticul, 
obiecte favorite ale scrierilor istoriografice de 
pînă atunci.

Localizarea şi autorii pe care i-au antrenat s-
au coagulat, simbolic, în cadrul Universității 
din Strasbourg (unde au lansat proiectul 
Analelor şi unde au profesat), ca un însemn 
al marginalităţii instituţionalizării lor iniţiale.


