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I

„Umanitatea
se aflã în ochii privitorului“1

Parafraza pe care am ales-o pentru titlul acestui capitol intro-
ductiv îi aparþine lui Richard Jenkins ºi este utilizatã de so-

ciologul britanic, pentru a sublinia douã idei importante: natura
construitã a lumilor sociale „locuite“ de om ºi — nu mai puþin
important — caracterul coercitiv al acestor construcþii sociale.
Suntem, pe de-o parte, ceea ce am fost învãþaþi cã suntem, iar,
pe de altã parte, ce ne este permis sã fim, acest aspect extern al
identificãrii fiind fundamental în construirea oricãrui model
identitar. 

Plasatã la nivel individual, aceastã dialecticã între momen-
tul intern ºi cel extern al identificãrii este extrem de bine exem-
plificatã de dilema identitarã resimþitã de Jean Améry.2 Jean
Améry, nãscut Hanns Mayer, vine pe lume în 1912, la Viena,
într-o familie mixtã. Tatãl este evreu, iar mama — catolicã. Tatãl
îi moare pe front, în Primul Rãzboi Mondial, iar copilul, dupã
dispariþia acestuia, este crescut de mamã, într-un mediu catolic.

1 Formula de la care pleacã aceastã parafrazã, Beauty is in the eye of the beholder
(„Frumuseþea se aflã în ochii privitorului“, adicã nu-i aceeaºi pentru oricine),
a apãrut pentru prima oarã în romanul Molly Bawn (1878), de Margaret Wolfe
Hungerford (1855-1897).
2 Vezi Améry, 1980.



Hanns Mayer iubeºte limba germanã ºi filosofii germani ºi-ºi
terminã studiile la Universitatea din Viena, cu niºte rezultate
remarcabile. Ce criterii utilizãm, pentru a stabili ce este Hanns
Mayer? Dupã legea iudaicã, nu-i evreu, pentru cã nu e res pectat
principiul matrilinear.3 Hanns Mayer însuºi nu-ºi asumã acest
model identitar, ci se considerã austriac. ªi totuºi, Hanns Mayer
este deportat la Auschwitz, ca evreu. Întrebarea complexã din
spatele demersului lui Améry este urmãtoarea: ce eºti, când nu
poþi fi ceea ce crezi cã eºti? Iar povestea sa demonstreazã perfect
caracterul coercitiv al construcþiilor simbolice împãrtãºite social,
subliniind, în acelaºi timp, natura construitã a acestora: nu-þi
este permis sã fii decât ceea ce te considerã ceilalþi a fi. În cazul
sãu, întrucât este etichetat drept non-evreu4, nu-i rãmâne decât
sã devinã evreu. Însã, deºi aceasta e singura identitate ce-i este
permis sã ºi-o asume, este o identitate strãinã lui Hanns Mayer,
iar, pentru a ºi-o asuma, el devine Jean Améry. 

Am utilizat acest exemplu, pentru a sublinia existenþa unei
puternice relaþii de dependenþã între modelul identitar pe care
ni-l asumãm ºi modelul identitar pe care ni-l atribuie Ceilalþi.
Suntem ceea ce credem cã suntem, însã aceastã potenþialitate
se materializeazã social numai în mãsura în care se suprapune
cadrelor identitare împãrtãºite de Ceilalþi. Dacã aceastã supra-
punere nu existã, nu ne rãmâne decât sã ne adaptãm cerinþelor
majoritãþii sau sã fim excluºi. Premisa de la care plec în aceastã
cercetare, ºi pe care voi încerca s-o demonstrez, este cã aceastã
dialecticã între modelul intern ºi cel extern al identificãrii func -
þioneazã la nivel nu doar individual, ci ºi comunitar. 

Aserþiunea propusã de Jenkins are ºi un al treilea corolar:
stabilirea graniþelor între care „umanitatea“ este recunoscutã
înseamnã, în realitate, delimitarea cadrelor între care normele
morale rãmân valabile ºi funcþionale. Orice grup plasat dincolo
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3 M. Qiddushin, III, 12. 
4 Améry, 1980, p. 94.



de aceste limite este considerat în afara graniþelor morale ale
comunitãþii ºi, de aceea, în raport cu el, normele morale pot fi
suspendate. 

Pentru evreii rezidenþi în spaþiul european, suspendarea
normelor morale ºi plasarea acestora în afara graniþelor uma -
nitãþii a reprezentat norma, în anumite perioade. Mã voi opri la
douã exemple care, deºi sunt separate de aproape un mileniu,
în fapt spun aceeaºi poveste. 

Potrivit mãrturiei lãsate de Richard din Devizes, un cronicar
englez ºi cãlugãr din secolul XII, la 3 septembrie 1189, în ziua
încoronãrii regelui Richard I, Londra a fost scena unor violenþe
anti-evreieºti:

„Chiar în ziua încoronãrii, cam la ceasul la care Fiul a fost oferit
Tatãlui, a început la Londra jertfirea evreilor pentru tatãl lor, Dia -
volul, ºi atât de lungã a fost durata acestui mister, încât holocaus-
tul a putut fi cu greu finalizat pânã în ziua urmãtoare. Alte târguri
ºi oraºe ale regatului au imitat credinþa londonezilor ºi, cu devo -
þiune asemãnãtoare, i-au trimis în iad pe aceºti iubitori de sânge.“5

Uciderea evreilor a tecut drept un act de credinþã, domnia
regelui proaspãt încoronat Richard I a pãrut a fi pusã sub sem-
nul reuºitei, tocmai prin manifestarea divinitãþii, iar Dumnezeu
ºi-a fãcut simþitã prezenþa printr-o masacrare a evreilor, care
a durat nesperat de mult.

Cel de-al doilea exemplu ne poartã aproape nouã secole
mai târziu. De astã-datã, suntem la începutul lui octombrie 1941
pe teritoriu sovietic, iar comunitãþile evreieºti erau exterminate
prin împuºcare. Walter Mattner, un soldat de rând al armatei
germane, participa, în aceastã calitate a sa, la execuþiile în masã.
O scrisoare trimisã soþiei, care-l aºtepta la Viena, stã mãrturie
pentru raþionalizãrile pe care le utiliza, pentru a legitima execu -
þiile la care lua parte:
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5 Richard din Devizes, 1841, p. 3.



„Când a zecea încãrcãturã a sosit, þinteam deja mult mai calm ºi
trãgeam sigur cãtre femei, copii ºi sugari. Având în vedere cã ºi
eu am doi copii acasã, cãrora aceste hoarde le-ar face acelaºi lucru,
dacã nu de zece ori mai rãu… Copii mici zburau în cercuri largi
prin aer, iar noi îi împuºcam cât zburau încã, înainte sã cadã în
noroi ºi apã. Sã scãpãm de aceste gunoaie care au aruncat Europa
în rãzboi ºi care încã se agitã în America…“6

Cele douã cadre sociale, care susþin evenimentele de mai
sus, sunt complet diferite ºi, totuºi, dincolo de diferenþele date
de context, raþionamentul utilizat în ambele cazuri este identic
structural: moartea evreilor anunþã timpuri mai bune sau este
o precondiþie a materializãrii acestora. Este un caz tipic de pla -
sare a Celuilalt dincolo de graniþele umanitãþii (sunt „gunoaie“
sau „fii ai Diavolului“), o plasare care determinã suspendarea
oricãror inhibiþii de ordin moral ºi permite legitimarea crimei,
în numele credinþei sau al patriotismului. 

Pornind de la aceste exemple, întrebarea care va circumscrie
analiza pe care o propun este: unde se aflã sursa acestei etiche -
tãri atât de negative a evreului? Care sunt mecanismele sociale,
care permit explicarea acestei construcþii simbolice? 

Paradigma în care-mi plasez demersul teoretic este aceea
a constructivismului social. Cu alte cuvinte, premisa de la care
pornesc este aceea cã realitatea socialã este o realitate construitã.
Însã caracterul contingent al acesteia nu-i domesticeºte cu nimic
puterea coercitivã, întrucât, aºa cum remarca ºi Jenkins, aceste
construcþii simbolice, deºi sunt imaginate, nu sunt ºi imaginare.7
Ele sunt, în esenþã, construcþii umane, însã, fiind în acelaºi timp
împãrtãºite social, devin realitãþi sui-generis pentru actorii parti -
cipanþi la viaþa socialã. 

În literatura de specialitate, majoritatea autorilor integreazã
analiza imaginii asociate evreului într-un cadru conflictual.

12 Evreul înainte ºi dupã Cristos

6 Matthäus, 2004, p. 298. 
7 Jenkins, 2004, p. 123.



Ele mentele aflate încã în dezbatere sunt circumscrise fie apara -
tului conceptual utilizat (e vorba de anti-iudaism, antisemitism,
polemicã anti-evreiascã sau iudeofobie?), fie relaþiei de depen-
denþã sau, dimpotrivã, de independenþã, care ar exista între
anti-iudaismul/antisemitismul manifestat în lumea pãgânã, în
raport cu cel specific spaþiului creºtin. Concluziile acestor cerce -
tãri pot fi împãrþite în douã categorii: pe de-o parte, îi avem pe
cei ce identificã lumea pãgânã drept spaþiu originar al anti-iu-
daismului/antisemitismului; pe de altã parte, pe cei care susþin
inexistenþa unei relaþii cauzale între anti-iudaismul/antisemi -
tismul specific lumii pãgâne ºi cel specific lumii creºtine. Primul
model teoretic cunoaºte douã dezvoltãri: varianta substanþia -
listã, în care specificitatea iudaicã genereazã etichetarea negativã
a evreilor, ºi modelul funcþionalist, în care aceasta e cauzatã de
factori externi, de naturã socialã ºi, mai ales, politicã. 

Pentru o mai bunã înþelegere a acestor abordãri, voi analiza
pe rând aceste trei direcþii explicative, pentru ca, în finalul capi-
tolului, sã mã opresc asupra unor precizãri de naturã concep-
tualã, care vor permite, în egalã mãsurã, creionarea direcþiei
teoretice pe care-mi voi construi analiza. 

Originea antisemitismului: modelul substanþialist

Promotorii acestui model teoretic identificã specificitatea
stilului de viaþã iudaic, cu precãdere separatismul impus de

Lege, drept cauze ale antisemitismului. Identificând cauza în
chiar complexul simbolic iudaic, toþi aceºti autori, de fapt, susþin
teza unui antisemitism etern. 

Pentru Theodor Mommsen, de exemplu, antisemitismul
este consecinþa barierei pe care au interpus-o evreii între propria
comunitate ºi popoarele în mijlocul cãrora au trãit.8

„Umanitatea se aflã în ochii privitorului“ 13

8 Mommsen, 1999, pp. 169-170.



ªi Bernard Lazare propune aceeaºi idee a unui antisemitism
perpetuu, deºi modelul sãu explicativ este uºor mai nuanþat. 

Lazare, de altfel, este primul autor care face distincþia între
anti-iudaism ºi antisemitism, subordonându-l pe cel dintâi unor
cauze exclusiv religioase, în timp ce al doilea este fundamentat
pe motivaþii economice, sociale, ulterior ºi rasiale. În opinia sa:

„La baza antisemitismului din zilele noastre, ca ºi la baza anti-iu-
daismului din secolul III, se gãsesc oroarea ºi ura resimþite faþã de
strãin. Aceasta e cauza fundamentalã a tuturor formelor de anti-
semitism, motivaþia unicã pe care o putem identifica în Alexan-
dria perioadei ptolemeice, în Roma lui Cicero, în oraºele greceºti
din Peninsula Ionicã, în Antiohia ºi Cirene, în Europa feudalã ºi
în statele contemporane animate de principiul naþionalist.“9

Altfel spus, deºi aparent foarte diferite, între anti-iudaismul
caracteristic perioadelor anticã ºi medievalã ºi antisemitismul
caracteristic perioadei moderne, existã doar o diferenþã minimã,
care se manifestã prin existenþa/inexistenþa nevoii de raþiona -
lizare a acestei animozitãþi generate de una ºi aceeaºi cauzã:
prezenþa strãinului, a celui care — pentru cã este perceput drept
diferit — e necesarmente plasat în categoria genericã a grupului
de non-apartenenþã. 

În plus, mai afirmã Lazare, pentru a înþelege dinamica atri -
buirilor anti-evreieºti, mai trebuie luat în discuþie un element
important. Pentru creºtinul de altãdatã, detestarea „poporului
deicid“ era una instinctualã, iar aceastã atitudine era acceptatã
ca atare, fãrã a genera nevoia construirii unei justificãri specifice.
Cu totul altfel stau lucrurile în societatea modernã, când ura se
doreºte explicatã, motivatã sau, în termenii folosiþi de autor,
„decoratã“. Este o mutaþie care genereazã, în opinia lui Lazare,
transformarea vechiului anti-iudaism în antisemitismul carac-
teristic societãþii moderne.10

14 Evreul înainte ºi dupã Cristos

9 Lazare, 1934, p. 268.
10 Ibidem, p. 52.



În concluzie, de-a lungul întregii istorii, nu avem de-a face
decât cu niºte raþionalizãri diferite ale unei xenofobii perpetue11,
generatã de pãtrunderea populaþiei evreieºti în spaþiul pãgân,
odatã cu apariþia Diasporei.

În opinia mea, punctul slab al tezei lui Lazare se aflã în difi -
cultatea de a explica specificitatea pe care o capãtã evreul în
mediu creºtin, în cadrul categoriei generice a strãinului. Lipsind
aceastã direcþie de analizã, întrebãri de tipul: dacã anti-iudais-
mul/antisemitismul nu e decât o simplã formã de xenofobie,
cum putem explica tradiþia adversus Iudaeos („împotriva iudei -
lor“) din literatura patristicã?; sau: cum putem înþelege portre-
tul cu totul special asociat evreului în perioada medievalã?; sau:
cum se explicã aplicarea tezei rasiste tocmai populaþiei evreieºti
rezidente în spaþiul european? — rãmân fãrã rãspuns. 

Un alt autor care se înscrie pe aceeaºi direcþie teoreticã este
Edward Flanney. Acesta, la fel ca ºi Lazare, face distincþie între
anti-iudaism ºi antisemitism, însã aceasta este operaþionalã doar
atunci când este analizat statutul evreilor în mediu creºtin. 

Cu alte cuvinte, în viziunea lui Flannery, existã antisemi -
tism pãgân, antisemitism creºtin ºi anti-iudaism creºtin. Cel din
urmã este de naturã pur teologicã, presupunând respingerea
modelului religios iudaic, nu ºi a poporului evreu. Mai mult
decât atât, anti-iudaismul exclude existenþa urii, consideratã
elementul definitoriu al antisemitismului.12

Atunci când ia în discuþie statutul evreilor în lumea pãgânã,
Flannery conchide, asemenea lui Mommsen, cã antisemitismul
apare ca reacþie la separatismul populaþiei evreieºti.13 În lumea
greacã, acest separatism a fost etichetat extrem de negativ, întru -
cât era perceput a fi expresia nerecunoaºterii valorii ºi superio -
ritãþii civilizaþiei elene ºi, mai mult, era manifestat de un popor
care aparþinea grupului nediferenþiat al barbarilor.
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