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Anca Ciuciu, Felicia Waldman
Personaje ºi poveºti din Bucureºtiul sefard, Noi Media Print, 2016, 144 pp.
În Bucureºti a existat cândva Strada Spaniolã.
O stradã pe care chiar se vorbea un grai castilian.
Era limba evreilor sefarzi (ladino/iudeo-spaniola),
ajunºi în spaþiul românesc pe filierã otomanã.
Dupã edictul de expulzare din anul 1492,
emis de Regii Catolici Fernando de Aragón ºi
Isabel de Castilla, mulþi sefarzi, evrei de rit spaniol, s-au refugiat în Imperiul Otoman, acolo
unde sultanul Baiazid II le-a garantat securitatea
ºi libertatea de cult. De aici au migrat în Peninsula
Balcanicã (cu deosebire în Salonic) ºi, mai apoi,
au trecut în Valahia ºi Moldova.
Comunitatea sefardã de odinioarã a fost puþin
numeroasã (comparativ cu aceea a evreilor aºkenazi, veniþi mai târziu, pe filierã polonezã),
iar azi e doar o amintire. Hãrþi precum harta Papazoglu din 1871, fotografii de epocã care înfãþiºeazã sinagoga Cahal Grande din mahalaua
Popescului de altãdatã (actuala Piaþa Unirii), etimologii de toponime ce nu se dezvãluie cu uºurinþã oricui (numele strãzii Mãmulari, de pildã)
sau tãcutele lespezi din cimitirul sefard stau mãrturie trecutului lor.
Secvenþã importantã în istoria Þãrilor Române
(fie ºi numai limitându-ne la rolul bancherilor
evrei în crearea sistemului bancar românesc),
istoria sefarzilor din Bucureºti a fost readusã în
actualitatea ºtiinþificã prin publicarea volumului
Personaje ºi poveºti din Bucureºtiul sefard (Noi
Media Print, 2016). Lansat pe 1 februarie 2017,
la Institutul Cervantes din Bucureºti, în prezenþa
Excelenþelor lor Ambasadorii Spaniei ºi Turciei
la Bucureºti – Ramiro Fernández Bachiller, respectiv Osman Koray Ertaº – ºi a directorului
Muzeului Municipiului Bucureºti, istoricul
Adrian Majuru, acest volum este rod al colaborãrii cercetãtoarelor Anca Ciuciu (secretar ºtiinþific la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România) ºi Felicia Waldman (conferenþiar
la Centrul de Studii Ebraice al Facultãþii de Litere
a Universitãþii din Bucureºti) ºi vine în continuarea unui alt volum de succes: Istorii ºi imagini din Bucureºtiul evreiesc (Media Print, 2011).
Personaje ºi poveºti din Bucureºtiul sefard
aduce nu numai parfum de epocã, ci ºi documente
edite ºi inedite: surse arhivistice (Arhivele comunitãþii turceºti din Viena, Arhiva Centrului
pentru Studiul Istoriei Evreilor din România),

antologii de texte istoriografice ºi colecþii de
documente (IMER – Izvoare ºi mãrturii referitoare la evreii din România), memorii ºi corespondenþã (Ángel Pulido Fernández, Los israelitas
españoles y el idioma castellano, 1904), presa
vremii (româneascã, francezã ºi britanicã), dar
ºi arhive de familie.
Structurat în ºapte capitole (Itinerariu sefard:
din Imperiul Otoman în Þãrile Române, Scrisori
sefarde, Memoria strãzilor care au dispãrut, Poveºti comerciale de succes, Personalitãþi ale
Bucureºtiului sefard, Istoria sefarzilor bucureºteni reflectatã în The Jewish Chronicle, Proverbe sefarde), ilustrate cu imagini editate în
condiþii grafice deosebite, volumul Personaje ºi
poveºti din Bucureºtiul sefard condenseazã 500 de
ani de istorie a evreilor spanioli în spaþiul românesc.
Potrivit rabinului ºi istoriografului comunitãþii, Mayer Abraham Halevy (1900-1972),
istoria sefarzilor din Þãrile Române a început la
scurtã vreme dupã strãmutarea seminþiei în Orient.
Negustori, samsari, zarafi, medici, giuvaergii ºi
alþi breslaºi s-au aºezat treptat aici, iar la 1730,
convins de sfetnicul sãu – medicul maran Daniel
de Fonseca, domnitorul muntean Nicolae Mavrocordat a recunoscut ca entitate de sine stãtãtoare
comunitatea sefardã din Bucureºti.
Volumul puncteazã contribuþia unor familii
sefarde precum Halfon, Manoach, Bally º.a. la
viaþa economicã ºi culturalã a capitalei; ilustreazã poveºti de succes precum magazinul de
stofe La Papagal din „lipscãnie“, magazinul
High-Life sau librãria Alcalay din Calea Victoriei
º.a. – afaceri conduse de membri ai aceleiaºi comunitãþi sefarde; trece în revistã biografia unor
personalitãþi sefarde contopite în cultura românã
– medicul Nicolae Cajal, editorul Simon
Benvenisti, pianistul Dan Mizrahy º.a. În fine, prin
selecþia de proverbe în ladino (preluate din Trezoro
Sefaradí, Istanbul, 2006), volumul redã farmecul unei limbi care a pierit odatã cu oamenii ei.
Pentru aceastã revitalizare a memoriei ºi incitantã manierã de reconstituire a istoriei sefarzilor
în spaþiul românesc, cartea-album Personaje ºi
poveºti din Bucureºtiul sefard ne apare, deopotrivã, oportunã ºi merituoasã.
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Constantin Schifirneþ
Modernitatea tendenþialã. Reflecþii despre evoluþia modernã a societãþii, Bucureºti,
Tritonic, 2016, 200 pp.
Autorului cãrþii de faþã i se datoreazã formularea conceptului de modernitate tendenþialã
ºi operaþionalizarea acestui concept în studiul
procesului de modernizare a societãþii româneºti. În lucrarea Formele fãrã fond, un brand
românesc (2007), profesorul Constantin Schifirneþ
a analizat evoluþia modernã a României „prin
formele fãrã fond“ utilizând pentru prima datã
un concept a cãrui intensiune constã în „deficitul
de modernitate“, în „modernitatea mozaicatã,
nestructuratã sub o formã dominantã clarã“ sau
într-o „tendinþã“ care coexistã cu structuri sociale vechi ºi forme instituþionale tradiþionale.
Ca atare, modernitatea tendenþialã a fost
desemnatã ca tip de evoluþie a societãþilor în
care valorile ºi standardele modernitãþii occidentale au fost sau sunt adoptate parþial, se manifestã inegal sau sunt „instituite“ ca certitudini
doar în anumite paliere societale. Mai precis,
modernitatea „ca proces tendenþial“ a fost definitã ca dezvoltare „în direcþie inversã“ modernitãþii occidentale clasice, adicã schimbãrii
„naturale“, organice produse „în ºi din interiorul
Occidentului pe o duratã de sute de ani“ ca rezultat al dezvoltãrii economice ºi al revoluþiilor
ºtiinþificã ºi tehnologicã. În raport cu sfera societãþilor occidentale „cu modernitate solid
structuratã“, sfera modernitãþii tendenþiale a
fost reliefatã ca fiind cea a societãþilor în care
modernizarea economicã a fost devansatã de
modernizarea culturalã, politicã ºi intelectualã.
Profesorul Constantin Schifirneþ precizeazã cã
a explicat ºi explicã modernitatea tendenþialã
„prin contextele politice, geopolitice ºi culturale
care au determinat ca o societate cu o economie
subdezvoltatã sã construiascã structuri statale,
sociale ºi instituþionale moderne“ (p. 13). În
Formele fãrã fond, un brand românesc, modernitatea tendenþialã a fost consideratã drept
„esenþã a procesului evolutiv al României moderne“, modernizarea politicã, culturalã ºi intelectualã fiind identificatã drept calea de afirmare a modernitãþii româneºti din secolul
al XVIII-lea pânã astãzi, nu însã ºi modernizarea
capitalistã, realizatã în România doar parþial, în
forma neoiobãgiei, de pildã, manifestatã tendenþial printr-un capitalism lipsit de mecanisme
de piaþã specifice, îndeosebi de performanþã ºi
rentabilitate. Se cuvine amintit în acest context
faptul cã autorul, ca sociolog, este un redutabil
cunoscãtor al problemelor evoluþiei României
moderne, un redutabil specialist în sociologia ºi
filosofia româneascã a secolelor al XIX-lea ºi

al XX-lea, un împãtimit editor al lucrãrilor
semnate de mari ºi foarte diferiþi autori precum
M. Eminescu, T. Maiorescu, N. Crainic, O. Goga,
M. Ralea, G. Cãlinescu, A. D. Xenopol, Aurel
C. Popovici, C. Rãdulescu-Motru, G. Sofronie,
R. Seiºanu, D. Stãniloae,Al. Claudian, S. Mehedinþi,
T. Brãileanu, M. Manoilescu, Marin ªtefãnescu.
Conceptul de modernitate tendenþialã a fost
folosit ulterior de autor în studii publicate în
reviste precum Civitas – Revista de Ciências
Sociaisa, Revista Inovaþia Socialã, Sociologie
româneascã, Social Science Information, ºi în
lucrãrile Sociologie româneascã modernã
(2009), Europenizarea societãþii româneºti ºi
mass-media (coord. ºi autor, 2011), Filosofia
româneascã în spaþiul public. Modernitate ºi
europenizare (2012), Românii cum au fost ºi
cum sunt (2013), Mass-media, modernitate tendenþialã ºi europenizare în era Internetului
(2014). Concluzia pe care aceste demersuri au
decantat-o a fost cã modernitatea tendenþialã
este un concept util nu doar în studiul evoluþiei
moderne a României ci ºi în analiza dezvoltãrii
moderne cu grad amplu de generalizare sau în
examinarea unei „variante de modernitate afirmatã în toate societãþile, dar preponderent în
spaþiul non-occidental“ (p. 19). În consecinþã,
lucrarea Modernitatea tendenþialã. Reflecþii
despre evoluþia modernã a societãþii (2016) se
individualizeazã prin faptul cã analizeazã valorile
ºi standardele modernitãþii ca procese tendenþiale universale.
Lucrarea se deschide cu un capitol dedicat
conceptului, principiilor ºi caracteristicilor modernitãþii, programului ei politic ºi cultural ºi
consecinþelor ei sociale. Apariþia modernitãþii
clasice este indicatã a reprezenta „consecinþa
schimbãrilor radicale derivate din procesele de
industrializare ºi raþionalizare, din constituirea
statului naþional ºi din diferenþierea dintre sfera
publicã ºi sfera privatã“, petrecute în Europa ºi
extinse apoi în restul lumii (p. 20). Având ca
fundament economic capitalismul european,
modernitatea a devenit încã din secolul al XIX-lea
o dimensiune esenþialã a dezvoltãrii sociale ºi
instituþionale ºi „o condiþie globalã care afecteazã toate acþiunile, interpretãrile ºi obiceiurile
locale“, ea desemnând însuºirea de a fi modern
ºi cuprinzând în sine „tendinþa cãtre universalitate ºi raþionalitate (p. 21). Între punctele de
vedere asupra caracteristicilor modernitãþii pe
care autorul le trece în revistã se înscriu cele formulate de Anthony Giddens, Volker H. Schmidt,
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Jürgen Habermas, Peter Wagner, Enrique
Dussel º.a., economiile capitaliste industrializate, organizarea politicã democraticã ºi o
structurã socialã flexibilã întemeiatã pe clase
constituind caracteristicile asupra cãrora existã
un extins consens, aºa cum existã ºi asupra
corelaþiilor socio-psihologice sau culturale ale
schimbãrilor structurale, precum comercializarea ºi raþionalizarea multor sfere ale vieþii,
fragmentarea experienþei ºi accelerarea vieþii
de zi cu zi. Aºa cum aratã autorul, modernitatea europeanã s-a impus ca model de dezvoltare, s-a rãspândit în toatã lumea ca tendenþialitate ºi s-a instituit din momentul în care
cultura europeanã a devenit universalã, producþia
industrialã fiind cea care a determinat creºterea
decalajului economic ºi de civilizaþie între þãrile
moderne ºi cele nemoderne. Între principiile
fundamentale ale societãþii moderne occidentale
autorul menþioneazã „primatul autonomiei individuale asociat cu umanitatea universalistã
comunã“, din ele fiind derivate raþionalitatea,
munca remuneratã, egalitarismul, principiul de
includere funcþionalã, delimitarea naturii de societate, individualismul competitiv, protecþia drepturilor la libertate, egalitate ºi diversitate socialã
º.a.m.d. (p. 30).
Caracteristicile care au diferenþiat modernitatea occidentalã de alte tipuri de evoluþie socialã
sunt, dupã Constantin Schifirneþ care îl urmeazã
în aceastã privinþã pe Samuel P. Huntington, urmãtoarele: moºtenirea clasicã – filosofia greacã
ºi raþionalismul, dreptul roman, limba latinã ºi
civilizaþiile islamice; creºtinismul occidental –
catolicismul ºi protestantismul; limbile europene;
separarea autoritãþii spirituale de cea temporalã
ºi dezvoltatrea libertãþii; statul de drept sau
centralitatea dreptului, constituþionalismul ºi protecþia drepturilor omului; pluralismul social ºi
societatea civilã; organismele reprezentative;
individualismul. Teza programului cultural al
modernitãþii sau a acþiunii de expansiune a modernitãþii occidentale în contextul pluralitãþii de
evoluþii moderne, lansatã de S. N. Eisenstadt,
este sintetizatã prin prisma diversificãrii sensurilor modernitãþii dincolo de paradigmele omogene ºi hegemonice ale modernitãþii predominante în anii ’50 ai secolului al XX-lea, una
dintre dimensiunile fundamentale ale programului cultural al modernitãþii fiind religia
creºtinã sau „factorul cheie în procesul de raþionalizare precum ºi în dezvoltarea modernã“
(pp. 34-35).
Modernizarea este prezentatã drept calea
cãtre modernitate sau procesul realizãrii modernitãþii ca scop prin procese precum: formarea de capital ºi mobilizarea de resurse, dezvoltarea forþelor de producþie ºi a productivitãþii
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muncii, impunerea puterii centrale ºi cultivarea
identitãþilor naþionale, extinderea drepturilor
politice ºi de participare a formelor urbane
(p. 41). Definiþia ei implicã procesul stadial „a
cãrui dinamicã este datã de permanenta schimbare a realitãþilor ºi contextelor sociale ºi istorice“
conform cerinþelor prezentului (p. 42). Dacã
modernizarea este echivalatã cu occidentalizarea, modernitatea non-occidentalã este evaluatã prin prisma adecvãrii ei necondiþionate la
modernitatea vest-europeanã, dacã însã modernizarea este înþeleasã ca o evoluþie organicã ce
dezvoltã din interior fundamentele modernitãþii, modernitatea spaþiului non-occidental este
înþeleasã prin prisma raportului de complementaritate dintre globalizare ºi etnicitate, dintre
modernizare ºi etnicitate. Modernizarea tendenþialã este definitã ca modernizare a societãþii care nu determinã necondiþionat transformãri profunde în toate componentele unei societãþi ºi în gândirea ºi comportamentele indivizilor, ci numai la nivel politic, instituþional ºi
juridic. În consecinþã, „modernitatea tendenþialã poate fi echivalatã cu eºecul modernizãrii
dar ºi cu aplicarea incorectã a unui model de
modernizare, responsabil pentru perpetuarea stãrii
de subdezvoltare“ (p. 49).
Analizarea tipurilor de modernitate urmeazã teza cã modernitatea se localizeazã în
spaþii naþionale ºi zonale bine delimitate ºi este
focalizatã asupra unor paradigme sociologice
actuale de referinþã care oferã modele explicative asupra modernitãþii: modernitatea reflexivã
(A. Giddens ºi U. Beck) ºi, faþã de ea, modernitatea tendenþialã ca „schimbare sau modernizare a modernitãþii înseºi“, ca „renaºtere a modernitãþii într-o societate de risc incapabilã de a
controla incertitudinile“ (p. 60); modernitatea
lichidã (Z. Bauman) sau „caracterul precar,
nesigur ºi incert“ al existenþei personale ºi sociale ºi, faþã de ea, modernitatea tendenþialã
care exprimã precaritatea ºi iluzia stãrii de perfecþiune (p. 62); modernitatea organizatã
(P. Wagner), distinsã prin stabilitate ºi certitudine, care oferã argumente pentru modernitatea tendenþialã prin limitarea acþiunii actorilor
sociali la cadrul reglementat al modernitãþii
(p. 64); modernitãþile multiple (Eisenstadt,
Lee) sau lipsa identitãþii dintre modernitate ºi
occidentalizare, precum ºi varietãþile de modernitate (Volker H. Schmidt) care sunt, în opinia
autorului, tendenþiale; modernitatea asiaticã (S.
P. Huntington) ºi dezvoltarea economicã ca
efect al propriei culturi moderne; modernitatea
japonezã (Eisenstadt) sau armonizarea cu tradiþia naþionalã, modernitatea europeanã afirmându-se ca tendenþialitate în Japonia (p. 72);
modernitatea comprimatã (Chang Kyung-Sup)
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sau evoluþiile de 30 de ani din Coreea de Sud ºi
din Taiwan ºi Hong Kong, care au echivalat
modernizarea parcursã în mai multe secole de
societãþile occidentale ºi care constituie obstacole fundamentale în dezvoltarea actualã ºi
viitoare (autoritarismul soft); modernitatea greºitã sau „proiectul neterminat“ în India (Dipankar
Gupta), þara cu o culturã localã arhaicã prea
puternicã pentru a fi integratã în întregime într-un
model occidental de dezvoltare modernã –
„modernitate fãrã omul modern“ (p. 76); modernitatea chinezã (Francis Fukuyama), modernitatea alternativã diferitã de liberalism, nu însã
ºi faþã de modernitatea liberalã, sau dezvoltarea
economicã pragmaticã fãrã precedent a celei
mai populate þãri din lume – „cel mai important
eveniment geopolitic de la începutul secolului
al XXI-lea“ (p. 77) – ºi tendenþialitatea modernitãþii europene în China; modernitatea latinoamericanã, ca zonã de interferenþã a multiplelor
modernitãþi ºi teoria dependenþei, a dezvoltãrii
ºi subdezvoltãrii ºi a traiectoriei limitate a modernitãþii (p. 84).
Modernitatea tendenþialã, ca model explicativ al evoluþiei moderne, este aplicatã fenomenelor care se manifestã dar a cãror evoluþie
nu este dusã pânã la capãt, tendenþialul semnificând neîmplinirea ºi amânarea, acþiunile parþiale ºi nefinalizate. Dupã Constantin Schifirneþ,
evoluþia modernã din societãþile non-occidentale
a avut loc indiscutabil „ca urmare a tendenþialitãþii universale a modernitãþii occidentale, însã
nu dupã un model unic de modernitate, ci în
raport cu particularitãþile lor istorice“ (p. 92).
Trãsãturile modernitãþii tendenþiale puse în evidenþã sunt: universalitatea, permanenþa ºi actualizarea permanentã, alternativitatea principiilor
ºi contextelor de evoluþie socialã, lipsa de continuitate în toate componentele unei societãþi,
diferenþele faþã de modernitatea occidentalã
constând în: procese de modernizare derulate pe
perioade scurte de timp ºi care apar întotdeauna
simultan, modernitatea nu este dominantã în
societate ºi este nefinalizatã, evoluþie provocatã
prin proiecte de modernizare, ritm discontinuu
ºi inconsistent de dezvoltare, economie de subzistenþã, agrarianism, ruralizare, pondere ridicatã a þãrãnimii, stratificare socialã tradiþionalã,
clasã de mijloc în minoritate, poziþie dominantã
a ocupaþiilor tradiþionale, predominanþa locurilor de muncã agricole, norme informale în
relaþia dintre instituþii ºi cetãþeni, birocraþie
nefuncþionalã, tendinþe cãtre autoritanism, societate civilã incipientã, participare politicã
limitatã, dependenþa majoritãþii populaþiei de
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acþiunile ºi deciziile statului, dependenþa individului de grup (pp. 105-106). Autorul dezvoltã
ºi conceptul de rezistenþã la modernitate, care
„permite devoalarea sensului ascuns al modernitãþii tendenþiale“, ºi analizeazã mecanismul
prin care se susþine sau se împiedicã existenþa
dominantei modernitãþii (caracteristica programului de dezvoltare) într-o societate sau a modernitãþii structurate (p. 109).
Lucrarea circumscrie rolul elitelor în susþinerea modernizãrii ºi a modernitãþii, în realizarea modernitãþii tendenþiale (a schimbãrii de
sus în jos, dinspre minoritatea educatã cãtre
majoritatea indiferentã sau ostilã schimbãrii),
în crearea unui proiect consistent de dezvoltare
ºi modernizare, în adecvarea retoricii despre
modernitatea realitãþilor naþionale ºi sociale, în
constituirea solidaritãþii reale între toate segmentele populaþiei (p. 125). De asemenea, lucrarea cuprinde un inedit capitol dedicat „spaþiului
de dezvoltare modernã“ sau spaþiului occidental
generator al „organicitãþii modernitãþii sale“, în
fapt o istorie condensatã a progresului Europei
ºi a modernitãþii ei tendenþiale „în societãþile
modernizate prin respectarea drepturilor civile
ºi accesul tuturor cetãþenilor la beneficiile modernitãþii“ (p. 133). Modernizarea tendenþialã
este abordatã ºi în raport cu subdezvoltarea generatã de efectele modernizãrii asupra þãrãnimii
ºi mediului rural în diverse spaþii geografice ºi,
de asemenea, în relaþie cu implicarea statului în
modernizarea societãþii ºi în propria modernizare (p. 144). În opinia autorului, modernitatea
tendenþialã derivatã din actele de modernizare
reprezintã „mãsura gradului în care statul naþional
produce modernitate“, adicã construcþie politicã
instituþionalã care are prioritate faþã de dezvoltarea economicã (p. 149). Concluziile cuprinse
sub titlul „Tendenþialitatea universalã a modernitãþii“ reprezintã o sintezã asupra modernitãþii
tendenþiale înþeleasã ca dimensiune a societãþilor
actuale rezultatã din interacþiunea lor reciprocã.
Impecabilã sub raportul preciziei terminologice, a distincþiilor ºi clarificãrilor conceptuale,
lucrarea se evidenþiazã în peisajul lucrãrilor de
specialitate de la noi prin fundamentarea teoreticã sistematicã, prin originalitatea ºi utilitatea
analiticã a conceptului de modernitate tendenþialã. Dincolo de importantele deschideri comparative ºi de sistematizare pe care conceptul
de modernitatea tendenþialã le-a fãcut posibile,
cartea eruditã a profesorului Constantin Schifirneþ
reprezintã o contribuþie remarcabilã la teoria actualã
a modernitãþii occidentale ºi non-occidentale.

Gabriela Tãnãsescu

