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Am pornit în această cercetare cu premisa că teoria mimetică și mecanismul victimar,
cele două teorii ale lui René Girard, au gradul necesar de generalizare pentru a fi aplicate cu
rezultate utile în analiza istoriei antice. Interdisciplinaritatea este caracteristica primă a
cercetării mele și ea presupune utilizarea teoriilor antropologice ale lui René Girard în
domeniul istoriei antice, disciplină în care nu au fost niciodată aplicate de manieră
consistentă. Pentru a face acest lucru am ales istoria punică a Cartaginei de la întemeiere
(814) la distrugerea sa definitivă (146), aplicând teoria mimetică și mecanismul victimar atât
la longue durée, cât și la evenimente particulare. Teza girardiană este că rivalitatea și violența
se înrădăcinează în mimetism și se soluționează în mecanismul victimar, iar obiectivul meu a
fost să produc suficientă documentare, încât să demonstrez că această teză se aplică relațiilor
Cartaginei punice cu civilizațiile cu care intră în coliziune de-a lungul celor peste 600 de ani
de prezență semnificativă în Mediterana occidentală. Ipoteza mea de lucru este că istoria
Cartaginei poate confirma evoluția mecanismelor mimetice și de gestionare a violenței la
scara imperiilor și pe unități mari de timp.
Cuvântul înainte prezintă lungul traseu, deopotrivă personal și academic, care a condus
la actuala cercetare. În capitolul introductiv îmi prezint obiectivele, care se pot rezuma astfel:
aplicarea teoriilor antropologice ale lui René Girard la istoria Cartaginei punice și schițarea
unei metode mimetice de analiză a evenimentelor și personalităților istorice, ambele
reprezentând un demers absolut nou în studiile girardiene, atât în țară, cât și în străinătate și
subliniez gradul de noutate al cercetări. Urmează apoi o trecere în revistă a dezbaterilor
contemporane legate de terminologia specifică studiilor punice. Dat fiind că teoria mimetică și
cea victimară sunt foarte puțin utilizate în cercetarea românească și că nu am găsit nicio
lucrare științifică, în niciun domeniu, dedicată exclusiv acestui autor, am început prezentarea
metodologiei printr-o sistematizare a acestor teorii, făcând apel la întreaga literatură
girardiană publicată de autor în franceză și engleză, precum și la lucrări destinate teoriilor sale
în plan internațional. Am realizat astfel prima sistematizare a teoriei mimetice și a
mecanismului victimar în limba română și am elaborat două infografice care ajută nu doar la
înțelegerea teoriilor, ci mai ales a relației dintre ele și anume înrădăcinarea mecanismului
victimar în mimetism. Acestea reprezintă o modestă contribuție pragmatică la popularizarea
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teoriilor nu doar în limba română.1 Pornind de la aceste reprezentări grafice, am avansat câte o
listă de marcatori care să ajute la identificarea etapelor conflictului rivalitar, respectiv ale
mecanismului victimar.
Pentru mimetism aceștia sunt: asemănare, înrudire, prietenie; dorință, gelozie, invidie,
concurență; ceartă, confruntare, luptă; reciprocitate, identitate, oglindă, confuzie; frenezie,
monstruos; epidemii, calamități, catastrofe.
Pentru mecanismul victimar marcatorii sunt: criză, epidemie, calamități, amenințări,
anarhie, mulţime, violenţă; asocieri și disocieri, solidarizări și desolidarizări, alianțe, tratate,
unanimitate; ţap ispăşitor: vulnerabilităţi stereotipe (străin, diform, orfan, rege); vinovăţii
stereotipe (paricid, infanticid, incest, bestialitate); expulzare, crimă colectivă (lapidare,
imolare, sfârtecare) sau sinucidere constrânsă; împăcarea, împrietenirea, acordurile, pacea;
ambivalența victimei (caracterul simultan malefic şi benefic); canonizarea (eroul),
sacralizarea (apoteoza), ritualizarea crimei (altar, cult, jertfe, templu); tabu-uri, interdicte,
legi; mitul; disoluţie ritualică și reiterarea procesului victimar şi/sau elaborarea unor noi forme
şi mecanisme de control al violenţei.
Am optat pentru o abordare cronologică și nu tematică a evenimentelor istorice,
deoarece ea corespunde caracterului diacronic al mecanismului mimetico-victimar. Am
utilizat analiza textuală pornind de la autorii clasici (Iustin, Sallustius, Titus Livius, Polibiu,
Appian) și făcând apel la cei mai cunoscuți specialiști în istorie punică, moderni și
contemporani, pe care i-am consultat în original și, uneori, chiar personal2. În termeni de
metodologie, am avansat posibilitatea unei metode mimetico-victimare de analiză a
evenimentelor istorice, pe care o consider a fi principala contribuție științifică a prezentei
cercetări și care se constituie din următoarele etape:
1. Identificarea subiectului și a modelului.
2. Identificarea obiectului disputat și a dorinței mimetice.
3. Identificarea tipului de mediere între subiect și model:
- Externă, când diferențele dintre subiect și model sunt insurmontabile (din motive de
timp, de spațiu sau de calibru);
- Internă, când între subiect și model diferențele sunt surmontabile și vor fi depășite.
1

Am folosit deja cu succes aceste grafice în mai multe prezentări făcute în țară și în străinătate de-a lungul

ultimilor patru ani de cercetare. Le datorez mulțumiri dlui Andrei Ungureanu și dșoarei Miream Petrean pentru
ajutorul tehnic acordat.
2

De pildă, prof. Abdelmajid Ennabli și prof. Samir Aounallah.
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4. Identificarea diferențelor dintre subiect și model și analiza lor diacronică, pentru a evidenția
creșterea nivelului de nediferențiere și instalarea raporturilor de rivalitate. Identificarea
elementelor revelatoare de rivalitate (marcatori) și generatoare de conflict rivalitar (istorii de
familie, vanitatea, influențe externe, terminologia documentelor etc.).
5. Identificarea reciprocității și a simetriei raporturilor dintre rivali.
6. Observarea evoluției obiectului disputat dinspre material înspre metafizic. De cele mai
multe ori, obiectul disputat inițial va fi fie ignorat, fie distrus în conflictul dintre rivali și va fi
înlocuit cu dorința pentru statutul rivalului, care corespunde cu victoria finală.
7. Identificarea dinamicii oscilante și a escaladării extreme a violenței.
8. Observarea contaminării terților și identificarea polarizărilor (alianțele).
9.

Analiza violenței (identificarea freneziei violente, contaminării generale, escaladării

extreme, anarhiei și evenimentului cathartic).
10. Identificarea elementelor mitice în documente și în istoriografia evenimentelor: zeii,
kudos-ul, monstruosul, epidemia.
11. Analiza tipului de soluționare:
-

re-orientarea unuia dintre rivali sau abandonarea – uneori temporară – a obiectului

disputat;
-

distrugerea definitivă a rivalului;

-

reconcilierea rivalilor în jurul unui țap ispășitor.

12. Identificarea formei de sacrificare a țapului ispășitor în documente și în istoriografie:
ucidere, expulzare, condamnare, oprobriu public pentru persoane, respectiv distrugere,
dizolvare, anihilare etc. pentru instituții sau structuri socio-politice.
13. Identificarea și analiza formelor de reconciliere și de armonie socială post-factum.
14. Identificarea formelor de sacralizare: eroii conflictului în documente, în istoriografie, în
memoria colectivă și în artă.
15. Identificarea produselor culturale rezultate în urma încheierii conflictului (instituții,
ritualuri, sărbători, reconfigurări geo-politice etc.).
Am continuat cu o trecere în revistă a surselor disponibile atât pentru antropologia
girardiană, cât și pentru istoria punică. Este cunoscut faptul că întreaga istoriografie antică
referitoare la Cartagina este produsul culturilor rivale și că metropola punică a fost total
distrusă de către romani, prin urmare nu avem la dispoziție decât perspectiva învingătorilor în
conflictul mimetic, care este una mitizată. R. Girard spune că trebuie căutată și identificată
perspectiva victimei, a învinsului. Este tocmai ceea ce am făcut în lucrarea de față. Am folosit
8

istoriografia perioadei punice pentru a confirma și a susține validitatea metodei mimeticovictimare și a dovedi că elementele fiecărei etape a mecanismului mimetico-victimar pot fi
identificate în sursele disponibile. Punctual, am făcut apel și la texte literare (Vergilius).
Analiza reflectării Cartaginei punice în textele istorice antice și moderne a dus la elaborarea
unui foarte interesant și neanticipat subcapitol referitor la istoriografie ca mecanism victimar,
subcapitol care ar merita extins fie ca studiu compact și exhaustiv, fie în mai multe articole
care să se aplece asupra unor autori anume și care să utilizeze conceptele mimetico-victimare.
În primul capitol din partea aplicativă am analizat două legende fondatoare, legenda
întemeierii Cartaginei și legenda fraților Fileni. Încep prin a discuta conceptele de ‚mit’,
‚legendă’, ‚povestire’, ‚istorie’, ‚meta-istorie’, ‚trecut’ și ‚adevăr’, pentru o mai bună
întemeiere teoretică a abordării girardiene a acestor evenimente. Urmează o analiză a
episodului desfășurat la Tir, care pune în lumină criza socio-politică aflată în faza de
polarizare și plecarea în exil a prințesei feniciene, care cuprinde analiza contextului istoric din
perspectiva teoriilor lui René Girard, precum și o analiză onomastică a protagoniștilor (care
oferă multiple argumente în favoarea tezei mimetico-victimare). Comentez apoi episodul
achiziției colinei Byrsa și întemeierea Noului Oraș, inclusiv cu o discuție amplă pe marginea
conceptelor de teritorializare și de alianță matrimonială, care se înscriu perfect în perspectiva
teoriilor mimetico-victimare. Arăt că întemeierea este un proces care survine unui conflict,
unui episod de rivalitate și unei stări de dezordine, că ,noul’ presupune o raportare la ,vechi’ și
că orice nouă ordine se construiește pornind de la cea veche, așadar de la un model, eventual
rivalitar. Urmează analiza episodului sinuciderii, interpretat tot prin prisma teoriei victimare.
Demonstrez că sinuciderea prințesei fondatoare are toate caracteristicile unei crime colective
mascate de legendă și că etapele acestui proces fondator reprezintă faza incipientă a unei noi
culturi și a unei noi organizări politice năcute din violență. Aplicată legendei fondatoare,
metoda mimetico-victimară a scos la iveală următoarele linii narative distincte, cărora le-am
aplicat marcatorii propuși în capitolul de metodologie:
Pigmalyon – Elisa – Acherbas: am notat relațiile de familie (frații dușmani), tronul,
puterea, bogăția, femeia ca obiecte ale dorinței triangulare, mediate de modelul devenit
obstacol (Pygmalion-Acherbas), gelozia, invidia și asasinarea unuia dintre rivali, asocierile și
disocierile specifice momentelor de criză, polarizarea și coagularea unei părți a aristocrației în
jurul Elisei, exilul reginei alături de un grup de susținători și intenția răzbunării din partea lui
9

Pygmalion. Am arătat de ce acest proces se încheie fără o rezoluție definitivă, ceea ce
împiedică un proces de eroizare/sacralizare.
Tir – Cartagina: am argumentat cum criza de la Tir, asasinarea marelui preot și exilul
prințesei co-moștenitoare nu doar că asigură reinstalarea unei păci fragile și efemere la Tir, ci,
mai ales, conduc la o nouă ordine socială, la întemeierea unei noi ordini, a unui Nou Oraș.
Cartagina s-a născut din și prin raportare la Tir, care va rămâne un model de-a lungul întregii
istorii punice. Acest model nu va deveni un model rivalitar, deși ar fi putut, datorită medierii
externe: nu doar că distanța între cele două era suficient de mare, dar mai ales între subiect
(Cartagina) și model (Tir) diferența era suficient de mare în termeni de forță economică,
militară și administrativă pentru ca subiectul să nu încerce să-și confrunte violent modelul, iar,
în timp, raporturile dintre ele se schimbă. Când Cartagina se profilează ca un mare jucător
între talassocrațiile mediteraneene, Tirul nu mai este o forță maritimă și comercială la fel de
puternică, ci alți rivali se proiectează în preajmă.
Localnicii – noii veniți: am arătat reciprocitatea mimetică a relațiilor dintre localnici și
noii veniți și felul în care Cartagina devine, progresiv, un model și apoi un model-obstacol
pentru numizi. Am notat importanța conceptului de alteritate și elementele care făceau din
Cartagina un model în termeni de câștig comercial, dar și de superioritate culturală, am
subliniat creșterea permanentă a mizei în negocieri și, deci, a tensiunii în relație, amenințarea
cu război și felul în care o singură moarte evită escaladarea conflictului.
Aristocrația – prințesa: am identificat starea de criză socială și posibilele ei cauze, între
care inclusiv relațiile cu Tirul și cu numizii, faptul că Elisa devine țapul ispășitor al
comunității amenințate cu război, coagularea mulțimii împotriva Elisei și constrângerea la
auto-imolare ca formă de sacrificare. Am demonstrat că în spatele suicidului s-a aflat
presiunea colectivă și că scena este tipică stereotipiilor victimare. Am arătat cum această
constrângere la sinucidere a constituit crima fondatoare pentru noua ordine socio-culturală de
la Cartagina și cum victima a fost deificată ulterior, ca dovadă a ambivalenței violenței
sacrificiale. Am argumentat, de asemenea, că avem de-a face cu un mecanism victimar clasic,
camuflat într-o legendă mitizată, menită să deresponsabilizeze mulțimea și să eroizeze victima
unică, explicând sacralizarea acesteia.
Cartagina – grecii; Cartagina – Roma: am arătat că legenda s-a constituit într-un mediu
grecesc sau grecizat în perioada conflictelor permanente dintre Cartagina și grecii din Sicilia
și, ulterior, Cartagina și Roma și că acest lucru explică elementele legendei printr-o grilă care
face din Cartagina modelul-obstacol al celorlalte puteri politice, economice și militare din
10

regiune. Am afirmat că legenda, în formula consemnată și transmisă prin intermediul autorilor
greci și latini, este, în ea însăși, un mecanism victimar, rezultat din rivalități crescânde și
conflicte violente care se vor încheia, în cele din urmă, cu distrugerea modelului-obstacol și
reconfigurarea ordinii în Mediterana.
Urmărind schema teoriilor mimetico-victimare și marcatorii propuși, am demonstrat că
interpretarea legendei fondatoare prin prisma celor două teorii antropologice se dovedește a fi
un demers fecund. Ea a pus în evidență aspecte legate de istoria arhaică a Cartaginei, precum
criză sacrificială la Tir, constituirea Orașului cel Nou prin raportare la modelul tirian,
raporturile mimetice cu localnicii numizi și rolul raporturilor rivalitare cu grecii și romanii în
elaborarea legendei; am sugerat, de asemenea, posibile noi interpretări ale acesteia.
Consider că întreaga mea analiză reprezintă o noutate care merită să intre în circuitul
larg al ideilor. Chiar dacă nici primele aspecte menționate mai sus nu au fost niciodată
formulate ca atare de istorici, totuși, noutatea majoră care rezultă din aplicarea metodei este
faptul că regina fondatoare Elisa, ulterior deificată, a fost, foarte probabil, o victimă a
poporului său; la aceasta se adaugă (1) teza conform căreia orice legendă fondatoare este un
produs cultural derivat dintr-o relație rivalitară ulterioară evenimentelor descrise și (2)
interpretarea potrivit căreia zeul Melqart a fost un rege ajuns țap ispășitor. Ultimele două
ipoteze merită cercetări ulterioare mai aprofundate.
Legenda fraților Fileni ne oferă, ca și legenda prințesei fondatoare, o situație victimară
atipică, respectiv nu o crimă colectivă cu un țap ispășitor selectat aleatoriu, ci o sinucidere în
situație de criză socială a unor reprezentanți ai puterii. Am arătat că reprezentarea este ea
însăși o substituție, apoi am identificat toate elementele crizei sacrificiale, criză care reclamă
o măsură controlabilă de violență, pentru a împiedica violența fatală, cea care ar duce la
distrugerea comunității. Am notat, de asemenea, toate etapele mecanismului victimar. Am
numit sinuciderea sacrificială violență cathartică, salvatoare. Am subliniat funcția socială a
sacrificiului, și anume dezescaladarea violenței colective generalizate printr-un transfer
colectiv care se efectuează în detrimentul victimei. Am analizat conceptul de hotar din
perspectiva nediferențierii mimetice. Am arătat că stabilirea hotarului este un proces de
separare, de distincție, că ea indică ieșirea dintr-un stadiu de nediferențiere mimetică riscantă,
fiind semnul unei stări de criză în amonte și de lege și ordine, deci de nouă cultură, în aval.
Fixarea graniței este un proces de întemeiere, iar legenda fraților Fileni confirmă teza
girardiană că la temelia oricărei întemeieri stă un sacrificiu. Am demonstrat că o crimă
colectivă, de care nimeni nu se face vinovat tocmai pentru că este o decizie unanimă, devine o
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frontieră în timp, fiind actul în funcție de care comunitatea distinge dezordinea (criza) de
ordine (noua întemeiere). Acest subcapitol, pe lângă valențele sale în sensul verificării
teoriilor și a metodei propuse, are meritul de a valoriza un episod foarte puțin cunoscut în
literatura de specialitate de la noi. Ca o concluzie a analizei celor două legende fondatoare, am
avansat ipoteza că orice legendă se formulează în relație cu un rival.
Următorul capitol trece în revistă consolidarea imperiului punic în bazinul apusean al
Mării Mediterane și evoluția raporturilor cu grecii din Sicilia de la relații pașnice și lucrative
la rivalitate. Mai întâi arăt motivele pentru care cartaginezii devin un model-obstacol pentru
greci, apoi urmăresc corespondența dintre etapele conflictului istoric și etapele conflictului
mimetic. Am utilizat marcatorii propuși și am argumentat faptul că discordiile și rivalitatea
dintre puni și greci se întemeiază în mimetism, așa cum este el descris de teoria girardiană:
dublii mimetici (vecini riverani!), care devin rivali mimetici, disputându-și un obiect (Sicilia)
care va fi distrus, transferul generațional al rivalității, polarizarea terților în alianțe
beligerante, ciclotimia sau dinamica oscilantă a victoriilor și înfrângerilor, cu revanșe,
răzbunări, represalii. Am urmărit intensificarea ritmului și a violenței acțiunilor succesive și
escaladarea extremă a tensiunii și am scos în evidență speranța loviturii fatale. Am explicat
modul în care violența reciprocă transformă adversarii în dublii mimetici, nediferențierea
rivalilor fiind una dintre etapele esențiale în evoluția mecanismul mimetico-victimar. Am
afirmat că raporturile conflictuale dintre puni și greci nu au avut caracter etnic, ci că se înscriu
într-o logică mimetică clasică, independentă de etnicitatea adversarilor, dar direct dependentă
de nivelul de nediferențiere dintre aceștia; prin urmare utilizarea teoriilor girardiene este nu
doar perfect legitimată, ci necesară în înțelegerea corectă a conflictelor. Am remarcat
vocabularul relațiilor conflictuale: răspuns răsplată, răzbunare, reciproc, replică, revanșă,
represalii etc., termeni care confirmă reciprocitatea mimetică a beligeranților și faptul că
primul vinovat nu poate fi niciodată identificat. Am remarcat câștigul minor, nesemnificativ,
în termeni obiectivi, al fiecăruia dintre rivali, și distrugerea frecventă a obiectului disputat (a
orașelor), dovadă că miza reală este victoria însăși și că natura reală a dorinței este metafizică.
Am notat epidemia de ciumă, unul dintre marcatorii crizelor generalizate și fenomenul
victimar sau de țap ispășitor (în nenumărate masacrări de populații civile sau de membri ai
familiilor conducătoare sau în exilul și apoi executarea generalului Malchus, în crucificarea
lui Bomilcar și a lui Hasdrubal Magon). Am propus conceptul de (re)orientare, ca atitudine
care poate declanșa sau dezescalada un conflict și am arătat că orientarea punilor înspre
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Africa de Nord are acest efect pentru o lungă perioadă. Am evidențiat reconfigurarea
culturală, identificabilă în schimbarea capitalei punice din Sicilia, în elenizarea parțială a
imperiului punic, dar mai ales în resetarea echilibrului de forțe după apariția Romei ca jucător
important în arealul de confruntare greco-cartaginez.
În finalul capitolului, am argumentat că Sicilia nu este distrusă definitiv în lungul
conflict puno-grec pentru că rivalitatea acestora nu se finalizează în sensul procesului
mimetico-victimar înainte ca un nou riveran (Roma) să se proiecteze ca actor semnificativ în
regiune, ceea ce va reconfigura rivalitatea, modelul fiind contestat de un nou rival.
Obiectivul ultimului capitol a fost să demonstreze că evoluția relațiilor dintre Cartagina
și Roma, atât la scară mare (la longue durée braudeliană), pe parcursul celor 350 de ani de
prezență simultană în Mediterana occidentală, cât și la scară mică, în evenimente punctuale și
relații particulare, este sinonimă cu evoluția relației dintre subiect (Roma) și model
(Cartagina) din triunghiul mimetic girardian și că ea se va finaliza în acord cu teoria mimetică
și cu mecanismul victimar. Am urmărit transformarea modelului în obstacol, mimetismul și
reciprocitatea violentă, escaladarea continuă a violenței mimetice, distrugerea obiectului
disputat, distrugerea definitivă a rivalului și mecanismul țapului ispășitor.
Analizând primele patru tratate de pace (509, 348 și 306, 279), am arătat că la finalul
secolului al VI-lea Cartagina reprezenta pentru Roma un model cu care căuta să stabilească
relații și acorduri, un model care să o confirme diplomatic, recunoscând-o drept nou jucător în
regiune; la mijlocul secolului al IV-lea (348) Roma câștigă mai mult de pe urma tratatului,
ceea ce reprezină un indiciu că a evoluat economic și militar, dar încă mai caută confirmarea
modelului și garanția că acesta îi recunoaște poziția. Am arătat, din textul tratatelor, că
diferențele dintre model și subiect se reduc treptat, dar rămân semnificative până la finalul
secolului, când se încheie al treilea tratat (306), ai cărui termeni sugerează că Roma a devenit
cel mai important jucător în Italia, intrând astfel în etapa de nediferențiere în raport cu
modelul, etapă în care cei doi sunt tot mai asemănători ca resurse, ca putere proiectată și ca
interese geo-politice. Procesul de nediferențiere se remarcă în tratatul din 279, când cei doi
actori ajung literalmente riverani în strâmtoarea Siciliei și se coalizează diplomatic împotriva
grecilor sicilioți.
Pentru următoarea etapă, am demonstrat că interesul pentru același obiect (Sicilia) pe
care modelul (Cartagina) i-l refuză subiectului devenit rival (Roma), cu obiective, forțe și
capacități comparabile în ce privește obiectivele politice, resursele umane, economice și
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militare (flota de război), transformă modelul în model-obstacol și conduce la conflict, iar
conflictul se intensifică și capătă caracter violent (Primul Război Punic). Am evidențiat
caracterul mimetic al violenței, care antrenează din ce în ce mai mulți participanți și generează
un ciclu violent în care cei doi rivali acționează succesiv de manieră simetrică și că
intensitatea ripostelor, răzbunărilor și a represaliilor se intensifică. Am exemplificat
reciprocitatea violentă atât pe scară largă (264-241), cât și în confruntări particulare (Războiul
mercenarilor, 240-237). Analiza Războiului mercenarilor mi-a permis să exemplific caracterul
tranzitiv al violenței și mecanismul victimar care reconciliază rivalii (Cartagina și Roma)
împotriva unui terț devenit țap ispășitor. De asemenea, am demonstrat că obiectul disputat
(Sicilia) își pierde semnificația ca obiect al dorinței și este distrus în conflictul dintre rivali, iar
dorința capătă caracter metafizic (victoria definitivă și statutul modelului-obstacol).
Am arătat că ieșirea din relația mimetică prin re-orientarea înspre un alt obiect decât cel
disputat (Iberia) aduce o perioadă de pace (241-219), dar că conflictul mimetic reizbucnește,
dacă modelul-obstacol (Cartagina) rămâne model (continuând să dețină o formă de hegemonie
și să proiecteze forță) și nu renunță la răzbunare și, de asemenea, dacă subiectul devenit egal
cu modelul își continuă evoluția, consolidând nediferențierea (Roma în Mediterana). Cel deAl Doilea Război Punic mi-a permis să demonstrez cum nediferențierea rivalilor produce
dubli mimetici, atât la scară macro (Cartagina-Roma), cât și în plan personal (BarciziiScipionii, Barcizii-Hanoniții, Hanibal-Publius Scipio, Syphax-Masinissa). Am dezvoltat
această idee analizând în detaliu rivalitatea Syphax-Masinissa, deoarece ea permite
identificarea tuturor etapelor procesului mimetico-victimar și am construit astfel un model
antropologic de analiză a rivalității dintre personalități istorice. Am arătat că ciclul violenței
se întrerupe prin re-orientare (Iberia, pentru cartaginezi, nordul Italiei și Adriatica pentru
romani) și se reia prin orientarea către rival (Hanibal înspre Roma, Scipio înspre Africa). Am
folosit campania din Africa de Nord pentru a exemplifica intensificarea ritmului acțiunilor
reciproce și a violenței acestora în speranța loviturii finale și rolul terților în procesul de
polarizare a violenței. Confruntările extrem de violente (incendierea taberelor, Campi Magni,
Zama) mi-au dat posibilitatea să introduc conceptul de criză sacrificială, generată de violența
reciprocă și de caracterul ei mimetic ajuns în faza de frenezie și paroxism. Bătălia de la Zama
(202) mi-a permis să prezint confruntarea dublilor mimetici Hanibal și Publius Scipio și să
arăt că ciclul violent se încheie atunci când modelul se recunoaște înfrânt și renunță la
continuarea luptei. Am subliniat felul în care Tratatul de pace (201), prin condițiile impuse
rivalului înfrânt în plan militar, a fost un instrument de distrugere economică, politică și
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simbolică a acestuia și s-a înscris astfel în continuarea ciclului răzbunării. În final, am
demonstrat că exilul și sinuciderea lui Hanibal cadrează cu mecanismul victimar, eroul
devenind țap ispășitor și din nou erou, în posteritate și că înfrângerea modelului-obstacol este
urmată de o reconfigurare politico-culturală în Italia, în Africa de Nord și în bazinul
mediteranean, în care Roma devine modelul.
Am încheiat acest ultim capitol cu o analiză a celui de-Al Treilea Război Punic. Am
arătat că un rival înfrânt își poate reveni și poate constitui din nou o amenințare pentru rivalul
devenit model. Pun acest aspect în lumină urmărind atât rivalitatea Romei cu Cartagina, cât și
a facțiunilor politice de la Cartagina și, colateral, a numizilor cu cartaginezii. Identific și de
această dată nediferențierea și reciprocitatea dintre beligeranți. Demonstrez că ritmul
acțiunilor reciproce privite din perspectiva longue durée (peste o sută de ani de rivalitate, 264146) se intensifică într-atât încât la montée aux extrêmes devine ineluctabilă. Analizez
incendierea și distrugerea Cartaginei cu instrumentarul antropologiei girardiene și
concluzionez că distrugerea rivalului este una dintre cele trei posibilități de soluționare
definitivă a conflictului mimetic și că distrugerea definitivă a Cartaginei (146) duce la o nouă
reconfigurare politică a Mediteranei la final de mileniu.
Evenimentele de care mă ocup în primul capitol din partea aplicativă sunt de natură
legendară, iar cele pe care le tratez în ultimele două sunt evenimente istorice. Deși atât pe
unele, cât și pe altele le tratez pornind de la reflectarea lor în texte, această diferență se
reflectă, inevitabil, într-o schimbare de registru stilistic. Preiau și citez frecvent observațiile și
intuițiile autorilor clasici și moderni referitoare la rivalitate și violență; niciunul dintre acești
autori nu remarcă însă înrădăcinarea rivalității și a violenței în mimetism și nici rolul de etapă
intermediară pe care rivalitatea și violența le au în procesul victimar, care se încheie cu
distrugerea totală a adversarului. În această interpretare constă genialitatea teoriilor
girardiene, pe linia cărora se înscrie și contribuția mea la studiile punice.
Principalele contribuții personale din teză pot fi rezumate astfel:
1. Teoria mimetică și mecanismul victimar sunt puțin cunoscute și foarte puțin exploatate
în studiile umaniste în România. Cercetarea de față pune la dispoziția cercetătorilor
români cea mai coerentă și mai sintetică prezentare a lor, realizată pe baza întregii
opere a lui René Girard și a celor mai semnificative contribuții la studiile girardiene
din ultimii 20 de ani.
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2. Prezentarea teorectică este completată de un infografic care prezintă cele două teorii,
precum și întemeierea mecanismului victimar în teoria mimetică; această schemă
grafică facilitează înțelegerea evenimentelor istorice, a crizelor și a reconfigurărilor
socio-culturale dintr-o perspectivă mimetico-victimară.
3. Am elaborat câte o serie de marcatori pentru fiecare dintre cele două componente ale
antropologiei girardiene, care permit identificarea etapelor evoluției relațiilor dintre
protagoniștii (a) legendelor și (b) evenimentelor istorice. Toate cele trei infografice
reprezintă o contribuție personală la structurarea teoriilor girardiene.
4. Este prima cercetare care utilizează teoriile lui René Girard pentru interpretarea istoriei
unei civilizații antice. Am verificat gradul de generalizare, validitatea și utilitatea
acestor teorii prin aplicarea lor la istoria Cartaginei punice, de la întemeiere până la
distrugerea sa definitivă, ceea ce este un demers absolut nou.
5. Creez un model de analiză care permite explorarea similară a multor altor perioade sau
evenimente istorice. În acest sens, propun o metodă mimetico-victimară de analiză,
singura de acest fel în cadrul studiilor girardiene.
6. Deschid câteva piste de cercetare pentru istoria punică: istoriografia ca instrument
victimar; re-orientarea ca mijloc de dezescaladare a mimetismului violent; Cartagina –
model-obstacol pentru Masinissa; Cartagina ca țap ispășitor al rivalităților din senatul
roman; Cartagina – țap ispășitor al unei crize generalizate în bazinul mediteranean;
Cartagina: victimă a culturii. De asemenea, cercetarea mea invită la o analiză mai
amplă, cu instrumentarul mimetico-victimar, a sinuciderii forțate, subiect încă
neexplorat în studiile girardiene.
Principala dificultate cu care m-am confruntat în elaborarea tezei ține tocmai de teoria
mimetică; mă refer la faptul că n-am avut niciun model la care să mă raportez. Deși teoriile
girardiene sunt utilizate într-o multitudine de discipline academice, aceasta este, după cum am
scris în Capitolul introductiv, prima teză doctorală care aplică modelul girardian la istorie. Un
minim reper l-a constituit dialogul lui R. Girard cu B. Chantre referitor la rivalitatea seculară
dintre Franța și Germania (Achever Clausewitz, 2011, lucrare care nu are însă caracter
propriu-zis științific) și o prelegere a medievalistului francez Michel Rouche (2014), care este
admirabilă sub raport științific, dar care nu compară două puteri. Oricum, amândouă mi-au
fost de un real folos.
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O altă dificultate a reprezentat-o bibliografia, în două sensuri. Pe de o parte, ea este
enormă în limbile de largă circulație (și, din fericire, am acces la aproape toate), pe de altă
parte, ea lipsește cu totul în limba română. Consecințele acestei stări de fapt sunt în primul
rând provocarea de a limita căutările atunci când resursele sunt atât de generoase și, în al
doilea rând, marele număr de citate în alte limbi. Pe de altă parte, ca orice cercetător al istoriei
punice, m-am lovit de caracterul părtinitor al istoriografiei antice. Acest inconvenient socotesc
că a fost, în cele din urmă, benefic, după cum am arătat mai sus, pentru că mi-a permis să caut
și să identific perspectiva învinsului, a victimei.
În sfârșit, aș menționa faptul că interdisciplinaritatea este extrem de complicată și de
dificilă. Am avut permanent în față provocarea de a face antropologia suficient de clară și de
convingătoare pentru istorici și istoria suficient de coerentă și de detaliată pentru antropologi.
Dacă am reușit sau nu, rămâne să se pronunțe critica.
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