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selecţia obiectelor arheologice. Catalogul poate să stea la baza unor viitoare
demersuri muzeografice, prin dezvoltarea tematicii respective și prin lărgirea
arealului geografic, în care cultura sarmatică s-a dovedit a fi la fel de generoasă
oferind și alte descoperiri spectaculoase.
Ioan IAȚCU

Nicoleta Roman (editor), Orphans and Abandoned Children in European
History. Sixteenth to Twentieth Centuries, New York, Routledge, 2018, 292 p.
Volumul editat de Nicoleta Roman
(cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
din București) în cadrul seriei Routledge Studies in
Modern European History reprezintă valorificarea
materialelor prezentate în cadrul unui workshop
internaţional desfășurat între 3 și 4 octombrie
2013 în capitala României și dedicat studierii
orfanilor și abandonului copiilor în Europa.
Autorii acestor studii sunt, în egală măsură,
personalităţi consacrate cât și tineri cercetători
aflaţi la începutul unei promiţătoare cariere
academice, absolvenţi și practicanţi ai unor școli și
modele de gândire extrem de diverse.
Cartea, divizată în trei părţi a câte patru
articole fiecare, surprinde situaţia orfanilor și a
copiilor abandonaţi de-a lungul secolelor XVI-XX. Bazându-se pe dovezi istorice,
colectate și interpretate cu sârguinţă și pricepere de autorii studiilor din arhivele
europene, volumul de faţă oferă o imagine transnaţională asupra evoluţiei
sistemului de asistenţă socială destinat acestor copii defavorizaţi. Nu sunt omise de
către contributori nici actele de filantropie și politicile sociale ale statelor și
regiunilor prin care îi poartă studiul documentelor de epocă. Pentru foarte multă
vreme, biserica și diverse persoane au încercat să abordeze această chestiune, dar
analizele fragmentare și centrate pe o anumită direcţie nu s-au concretizat într-o
lucrare temeinică și complexă care să constituie un punct de referinţă pentru
demersurile știinţifice ulterioare.
Alessandro Stella [Orphaned, Abandoned, Without a Family:
The Establishment and Consequences of the Institution of Slavery], Vincent
Gourdon [Should Abandoned Children Be Baptised? The French Case, the 16th to
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the Early 20th Century], Nicoleta Roman [Constructing a Social Identity. State,
Abandoned Children and Family in Mid 19th Century Bucharest], respectiv
Giovanna da Molina, Angela Carbone și Annamaria Gaetana de Pinto [Italian
Assistance Patterns for Orphans in the 18th and 19th Centuries] pleacă „în căutarea
identităţii” pentru orfanii cunoscuţi prin intermediul documentelor arhivistice și
dezbat teme precum: stabilirea și consecinţele sclaviei în rândul tinerilor orfani și
abandonaţi, problematica botezării copiilor abandonaţi în Franţa secolului
al XVI-lea, construirea unei identităţi sociale pentru copiii abandonaţi în
Bucureștiul anului 1850. Toate aceste zbateri pentru colectarea informaţiilor și
dezbateri istoriografice scot la iveală o oarecare implicare a statului și societăţii,
diferită cronologic și spaţial, pentru îmbunătăţirea ori eradicarea flagelului
vagabonzilor orfani.
Partea a doua a volumului este centrată în jurul unei întrebări cheie pentru
societatea și autorităţile acelor vremuri: Ce urmează să facă acești tineri: educaţie sau
muncă? La această dilemă a societăţii europene moderne răspund studiile elaborate
de către Tobias Schmidt [Higher Education for Abandoned Children in Siena in the
Early Modern Period (1645-1784)], Margarita Dobreva [The Origin and the
Network of the Ottoman Reform Schools (The Islahhanes of 1860s-1870s)], Isabelle
Grenut [Children Admitted to Public Care in the Basses-Alpes Department (France)
in the Late 19th Century (1874-1904): Modes of Training and Work Placement] și
Maria Papathanassiou [Play, Work and Petty Crime: Children on the Streets and
Public Spaces of Late 19th and Early 20th Century Vienna]. Articolele acestora ne
poartă de pe străzile și școlile din Siena și Viena, până-n prăfuitul Orient otoman,
descoperindu-ni-se o lume în care statul se preocupă, într-o mai mică sau mai mare
măsură și pricepere, de instrucţia școlară a populaţiei orfane/abandonate.
Autorităţile au experimentat diferite modele de incluziune socială pentru acești
tineri defavorizaţi: dacă la Siena s-a preferat chiar accederea acestora în mediul
universitar, reţelele de școli și reforma otomană din anii 1860-1870 și școlile de
infirmiere din Alpii francezii (1874-1904) constituite modele pentru pregătirea și
plasarea unei forţe de muncă necesare în cadrul economiilor regionale. Dar pentru
că nu toată viaţa acestor copii este centrată doar pe educaţie, Maria Papathanassiou
face o incursiune în trecerea succesivă, uneori paralelă, a jocului, muncii și delictelor
minore ai căror autori sunt copiii străzii din Viena veacului al XIX-lea și până la
declanșarea Marelui Război.
Ultima parte a acestui volum colectiv reunește alte patru studii, dedicate
dihotomiei centrelor de plasament din mediul urban și cel rural. Isabelle Robin
[A Foster Placement Project for Abandoned Children from Paris in the Countryside,
1760-1770] și Rina Kralj-Brassard [The Children of the Commune: Care of
Abandoned Children in Early-Modern Dubrovnik] oferă cititorilor două proiecte
diferite de integrare a copiilor defavorizaţi în centrele de plasament din Parisul
anilor 1760-1770, respectiv modalităţile de îngrijire a „copiilor comunităţii” din
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Dubrovnik. Markéta Skořepová [Orphaned Children in Bohemian Rural Society in
the First Half of the 19th Century. Care, Co-Residence and Inheritance Practices]
insistă în studiul său pe modalităţile de îngrijire și aduce în discuţie practicile de
moștenire ale copiilor orfani din satele Boemiei primei jumătăţi a anilor 1850,
subliniind avansul instituţional al sistemului juridic și de asistenţă socială din
Imperiul Austriac spre deosebire de regiunile mai răsăritene ale continentului,
aflate într-o permanentă luptă pentru ruperea de metehnele lumii otomane.
Ultimul articol al acestei cărţi este redactat de Barbara Revuelta-Eugercios [Who
Should be Placed in the Countryside? Changing Practices of Rural Placement for
Abandoned Infants in La Inclusa de Madrid, 1890-1935] și străbate sistemul de
plasament rural al copiilor defavorizaţi de-a lungul a cinci decenii zbuciumate din
istoria Spaniei. Autoarea are în vedere modificările survenite la nivelul legislaţiei și
practicilor de plasare a sugarilor abandonaţi în spitalul La Inclusa din Madrid până
la instaurarea dictaturii franchiste.
Editorul reușește să canalizeze eforturile creatoare ale paisprezece autori ce
vor deveni în timp modele pentru cercetarea istoriei sociale, iar studiile elaborate
de aceștia vor constitui un prim fragment descoperit din complexa arheologie a
sistemului de asistenţă socială din Europa modernă.
Cristian CONSTANTIN
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