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Cuvânt înainte 
 
Volumul de faţă constituie un suport de curs la Istoria sociologiei româneşti, având la 

bază prelegerile susţinute de autoare în ultimul deceniu la Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Facultatea de Filosofie. Lucrarea nu-şi 
propune o tratare exhaustivă a istoriei disciplinei, conţinutului şi relevanţei actuale a 
sociologiei româneşti. Intenţia noastră a fost familiarizarea studenţilor cu problematica 
contribuţiilor sociologice româneşti, dezvoltarea imaginaţiei sociologice a viitorilor specialişti 
în ştiinţele socio-umane prin: sublinierea contextelor social-istorice şi epistemologice în care 
se produc, se extind şi se validează teoriile sociologice; sensibilizarea studenţilor la 
mecanismele competiţiei, revizuirii şi înlocuirii teoriilor în sociologie; antrenamentul gândirii 
independente în evaluarea proceselor de legitimare socială şi intelectuală a personalităţilor şi 
teoriilor sociologice; dezvoltarea simţului problemelor sociale, îndeosebi al celor latente; 
stimularea autoreflecţiei studenţilor în direcţia aşezării societăţii româneşti actuale pe o bază 
modernă mai naturală, corespunzător propriilor sale principii de sociabilitate, umanitate şi 
universalitate. 

Sperăm ca lectura acestui volum să constituie, în acelaşi timp, un ghid personal al 
cititorilor, oferindu-le informaţii, sugestii, întrebări, îndoieli care să îi ajute în luarea unor 
decizii pe baza unei pregătiri adecvate, prin: însuşirea unui stoc de cunoştinţe teoretice 
fundamentale preţioase pentru orientarea profesională şi succesul în carieră; formarea unei 
imagini adecvate asupra societăţii, în general, şi a celei româneşti, în particular; sensibilizarea 
tinerilor la opţiunile şi alternativele existente; conştientizarea presiunilor sociale care le 
limitează deciziile; clarificarea credinţelor, valorilor, standardelor studenţilor, atât din punct 
de vedere raţional cât şi emoţional; sensibilizarea cititorilor la consecinţele opţiunilor făcute 
de ei; formarea deprinderii de a confrunta opţiunile cu rezultatele obţinute şi de a utiliza 
informaţiile pentru a evalua alegerile viitoare. 
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1. Introducere 
Punctul de vedere adoptat în această lucrare asupra definiţiei disciplinei sociologice 

este cel weberian şi gustian privind coabitarea celor două atitudini sociologice considerate, ani 
de-a rândul, de majoritatea teoreticienilor, ca fiind “mutual exclusive” şi anume explicaţia 
cauzală şi interpretarea semnificativă.  

Cunoaşterea sociologică tezaurizează un ansamblu coerent de concepte care oferă o 
interpretare a realităţii sociale ce facilitează înţelegerea acesteia (tradiţia hermeneutică) cât şi 
o explicaţie a evenimentelor sociale (cauzală, funcţională, etc.). Cu alte cuvinte, avem în 
vedere înţelesul larg al termenului sociologie, de la metateorii, la modele cauzale, funcţionale 
etc., teorii de nivel mediu de generalitate, generalizări empirice cât şi teoria ca “descriere a 
semnificaţiei” acţiunilor actorilor sociali sau “proză construită” (Turner 1996: 6-8). Nu 
limităm sfera conceptului la sensul conferit de tradiţia pozitivistă, care supune teoria la 
restricţii privind procesul de testabilitate şi falsificabilitate (Popper 1934/1981), ci includem şi 
ceea ce unii autori denumesc “paradigma slabă a teoriei sociale” obţinută ca rezultat al 
dezvoltărilor recente din sociologia interpretativă, antropologia culturală şi teoriile sociale 
postmoderne. 

Fără o cunoaştere teoretică care să ghideze observaţia sau reflecţia asupra vieţii sociale 
ne aflăm în faţa unui conglomerat de informaţii, fapte, evenimente haotice, întâmplătoare care 
nu ne spune mare lucru despre înlănţuirile cauzale, funcţionale, structurale şi dinamica 
fenomenelor sociale. 

Ce fac teoriile sociologice? Fiecare teorie sociologică reprezintă o cale specifică de a 
vedea lumea şi ne direcţionează atenţia spre aspecte diferite ale societăţii (Hess, Markson, 
Stein 1988: 10), construind o perspectivă sociologică asupra individului şi societăţii. Câteva 
sugestii utile asupra modalităţilor specifice de “lucru” ale teoriei sociologice pot fi găsite în 
Charles Ragin (1994: 8-24). 

- Teoria ghidează cercetătorul spre fenomene semnificative din punct de vedere social 
întrucât au o anumită generalitate (exprimată prin ponderi, rate şi alţi coeficienţi statistici); se 
exprimă aici preocuparea de totalitatea vieţii sociale, vizând legătura sistematică dintre 
domeniile şi sectoarele societăţii, dintre problemele sociale şi personale, etc.  

- Teoria orientează cercetătorul spre fenomenele semnificative din punct de vedere 
social întrucât sunt rare, neobişnuite, extreme, excepţionale (o organizaţie economică cu o 
structură de autoritate colegială, o zonă cu diversitate etnică mare şi fără conflicte etnice, 
etc.). Cu precizarea că aceste fenomene neuzuale devin interesante prin faptul că ele contestă 
teoriile încetăţenite despre ele şi stimulează astfel progresul cunoaşterii. 

- Teoria indică o alternativă interesantă la cele de mai sus prin călăuzirea studiilor spre 
analiza proprietăţilor formale sau generice ale organizării şi interacţiunii umane (Simmel 
1950). După cum bine observase sociologul german Georg Simmel, formele de bază, 
generice, ale interacţiunii umane (diade, triade, dimensiunea, ierarhia, etc.) au caracteristici 
speciale indiferent de circumstanţele locale. De exemplu, un parteneriat de afaceri între doi 
asociaţi (diadă) are o gamă de atribute comune cu alte diade, ca de exemplu, un cuplu 
căsătorit: relaţiile sunt intense dar şi fragile şi implică, în mod tipic, o mulţime de obligaţii şi 
datorii mutuale. De asemenea, dacă avem în vedere o altă proprietate formală – dimensiunea, 
modelele de interacţiune sunt diferite în grupurile mici faţă de grupurile mari; ierarhia este o 
altă trăsătură generică care denotă faptul că grupurile mai ierarhizate diferă sistematic de cele 
egalitare). 

- Teoria ghidează selecţia, pentru studiu, a unor fenomene având semnificaţie istorică 
(de pildă, semnificaţia perioadei comuniste pentru înţelegerea şi explicarea tranziţiei 
postcomuniste în ţările din Europa centrală şi de est). 
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1.1. Istoria sociologiei: relativitate a istoriei ideilor şi context social. 
Cercetări recente de istoria sociologiei au infirmat imaginea simplistă a caracterului 

imobil al istoriei ideilor (Lallement 1997: 7), după care ar exista o acumulare lineară de teorii, 
concepte, metode sociologice depozitate, odată pentru totdeauna, în tezaurul disciplinei şi care 
pot fi oricând preluate şi utilizate de cercetătorii interesaţi. Nenumărate exemple atestă 
caracterul relativ al istoriei ideilor. De pildă, contribuţiile “părinţilor fondatori” ai sociologiei 
– E. Durkheim, M. Weber, K. Marx, G. Simmel, V. Pareto – nu s-au bucurat de aprecierea 
contemporanilor lor, ci recunoaşterea a fost târzie, datorită “selecţiei operate în tăcere de 
generaţiile următoare” (Elias 1991: 118; Lallement 1997: 8). O situaţie asemănătoare întâlnim 
şi cu privire la sociologi clasici români, precum D. Drăghicescu, N. Petrescu, Tr. Brăileanu, 
unde legitimarea a fost întârziată. Evoluţia istoriei sociologiei pare să confirme ideea că 
fiecare epocă şi fiecare generaţie are “modul său de a citi şi cinsti opere şi autori, eliminând 
contribuţii pe care alte generaţii, probabil, le vor redescoperi” (Lallement 1997: 8). 

În cele ce urmează susţinem ideea caracterului relativ al cunoaşterii teoriilor 
sociologice, înţeleasă ca o tensiune fundamentală şi permanentă între ideea sociologiei ca 
“istorie socială a culturii” şi ideea sociologiei ca “istorie culturală a societăţii” (Burke 1999: 
146). 

Prima idee, a sociologiei ca “istorie socială a culturii”, se referă la caracterul 
contextual al sociologiei, adică la ideea conform căreia crearea teoriilor, conceptelor şi ideilor 
sociologice depinde, în mare parte, de factori sociali, culturali, instituţionali, poziţie proprie 
determinismului social asociat cu pozitivismul sociologic, analiza funcţională şi marxistă. 
Corolarul metodologic al perspectivei determinismului social este necesitatea raportării 
creaţiilor ştiinţifice la contextul lor socio-instituţional, teoriile, conceptele fiind considerate 
produse istorice. De pe această poziţie nu se poate vorbi de relevanţa actuală a unor concepţii 
sociologice formulate în alte epoci istorice. Rezistenţa în timp a unor idei, teorii sociologice ar 
putea fi explicată doar prin existenţa unor interese pure ale cunoaşterii (J. Habermas) care 
generează “pluralismul explicativ”, făcând inteligibile legăturile necunoscute sau puţin 
vizibile dintre diferitele orientări analitice (Lallement 1998: 8-9). 

Cea de a doua idee, a sociologiei ca “istorie culturală a societăţii” se referă la 
constructivismul sociologic care-şi găseşte susţinători mai ales în orientările de factură 
interacţionistă şi fenomenologică. Atitudinea antideterministă a acestei poziţii implică ideea 
că ordinea colectivă este construită în procesul de interacţiune cu ajutorul intenţiilor şi 
experienţei indivizilor. Cunoaşterea sociologică înregistrează, în această optică, o dublă 
deschidere teoretică: a) spre lumea vieţii cotidiene a indivizilor, ignorată de tradiţiile 
sociologice care s-au centrat pe istoria producţiilor intelectuale şi pe probleme epistemologice 
şi, b) spre procesele de construcţie socială a grupurilor şi ordinii colective, care pun în lumină 
caracterul problematic al realităţii sociale din punctul de vedere al constituirii sale. 

Imaginea tradiţională oferită de istoria sociologiei asupra existenţei sociale structurate 
de un sistem de valori şi norme, infuzate în reţelele de status-uri şi roluri sociale cristalizate în 
instituţii, care se oferă cercetătorului ca un datum, ca o realitate non-problematică, ne apare 
acum limitată şi îngustă. Singura problemă a sociologului era integrarea indivizilor prin 
procesele şi instituţiile de socializare. Această cunoaştere se opreşte la jumătatea drumului, 
rămânând de elucidat cealaltă jumătate şi anume caracterul problematic al acestui datum, 
adică modul de constituire al obiectivităţii realităţii sociale (Stănciulescu 1996: 74, 75). 
Soluţia teoretică a cunoaşterii proceselor de construcţie a realităţii sociale, oferită de teoriile 
interpretative, este identificată în “tehnicile constitutive ale conştiinţei” (Husserl) şi practicii 
vieţii cotidiene ale indivizilor care interpretează experienţele lor cu ajutorul simbolurilor 
verbale şi non-verbale, al expresiilor retorice: metafore, analogii, ironii, ambiguităţi, 
paradoxuri, jocuri de cuvinte, stilul, etcetera. Recursul indivizilor la registrul simbolic îi ajută 
să perceapă fenomenele, nu izolat şi atomizat, ci în interiorul unui orizont familial şi 
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organizat; simbolurile reprezintă pentru aceştia atât o resursă care le permite să cunoască viaţa 
socială ca o lume apropiată şi ordonată, cât şi ca o sursă de libertate şi de putere în raport cu 
societatea (Stănciulescu 1996: 81).  

Selecţia contribuţiilor sociologice.  
În selecţia temelor analizate am avut în vedere o combinaţie de criterii utilizate de 

istorici ai disciplinei: etapele gândirii sociologice (R. Aron, J. Alexander), soluţia oferită 
raportului individ – societate (P. Sorokin, A. Giddens, Tr. Herseni), natura determinismului 
social (E. Speranţia, D. Gusti, Tr. Herseni), filiaţia sau serialitatea teoriilor sociologice (A. D. 
Xenopol, I. Bădescu, D. Dungaciu, R. Baltasiu, I. Ungureanu, Şt. Costea, V. Constantinescu - 
Galiceni), criteriul ideologic (G. C. Kinloch, Tr. Herseni), criteriul geografic (H.E.Barnes, G. 
Gurvitch şi W. Moore). 

1.2. Relevanţa actuală a studierii istoriei sociologiei. 
Unul dintre cei mai erudiţi sociologi elveţieni, Giovanni Busino, a dedicat un volum 

întreg examinării “permanenţei trecutului”, adică a relaţiei dintre istoria ideilor sociologice şi 
sociologia din prezent. Cunoaşterea istoriei disciplinei, susţine autorul, poate ajuta sociologii 
să-şi pună vederile în perspectivă şi să evite banalităţile (Busino 1986). El identifică trei arii 
în care trecutul prezintă relevanţă specială pentru cercetarea sociologică de astăzi: definirea 
temelor de studiu şi formularea de noi ipoteze; evaluarea metodelor de cercetare în relaţie cu 
condiţiile sociale ale utilizării lor; dezvoltarea analizei comparative. Aceste consideraţii sunt 
valabile şi în ceea ce priveşte impactul istoriei teoriilor sociologice asupra cercetării 
sociologice de astăzi. Cu cât disciplina reuşeşte să menţină un portofoliu mai larg de idei, 
concepte, teorii, inclusiv prin aportul istoriei acesteia, cu atât mai mult este facilitată 
reconstrucţia ei conceptuală (Pârvu 1981: 13-14): deoarece diversitatea poziţiilor constituie un 
antidot la “ortodoxiile recente”, prevenind pericolele unor viitoare osificări a cunoaşterii; 
întrucât istoria teoriilor poate îndeplini un rol euristic important în selectarea şi crearea 
ipotezelor şi teoriilor noi “printr-o critică din trecut”, adică “prin absorbirea istoriei ştiinţei în 
ştiinţa actuală şi folosirea ei pentru îmbunătăţirea fiecărei teorii în parte” (Pârvu 1981: 17-18). 

O istorie a ideilor şi teoriilor sociologice este o parte semnificativă a culturii unui 
popor, deoarece, aşa cum sublinia H.H. Stahl, ele sunt “construcţii mintale” ce conţin 
reflectările critice ale personalităţilor “care au avut de rezolvat problemele sociale ale vremii 
lor” (Stahl 2001: 12). O astfel de retrospectivă poate fi privită şi ca “parte a unui proces mai 
larg de regăsire a conştiinţei de sine”, constituind un autentic fenomen de “învăţare 
culturală”.(Bădescu 1988). Redescoperirea unor modele din trecut, arăta Ilie Bădescu, este cu 
atât mai semnificativă în societăţile întârziate, unde tradiţia deţine o adevărată forţă 
revoluţionară care poate ajuta efectiv la construcţia societăţilor prezente. 

1.3. Originile disciplinei sociologice 
Sociologia ca disciplină ştiinţifică este îndeobşte recunoscută ca fiind “fiica 

revoluţiilor” ce au răscolit veacul al XIX-lea (Lallement 1997: 49). Complexul de 
circumstanţe sociale şi culturale generate de revoluţiile burgheze au condus la accelerarea 
diferenţierii indivizilor în societate, şi mai ales la creşterea puterii acestora de a regândi 
ordinea socială. Fără independenţa indivizilor, care să le ofere acestora şansa de a gândi liber 
asupra problemelor sociale, nu ar fi fost posibilă nici problematizarea ordinii şi schimbării 
sociale. Ordinea socială şi Libertatea (Individualitatea) constituie două valori inestimabile 
pentru construcţia teoretică în sociologie, deoarece ele îi furnizează temeiuri intelectuale 
(raţionale) şi morale (Alexander 1987: 12). 
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1.3.1. Tensiunea dintre raţionalism şi istorism 
Două curente de idei influente care s-au înfruntat la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi 

în secolul al XIX-lea au constituit condiţii favorabile pentru apariţia unor atitudini teoretice 
tipice care stau la baza tradiţiilor dominante în sociologie: raţionalismul, înfiripat încă din 
epoca Renaşterii, care a servit apoi “veacuri de-a rândul ca mijloc de a legitima aspiraţiile 
revoluţionare ale tinerei clase burgheze” (Zeletin 1992: 57) şi istorismul, ce a apărut ca o 
“reacţiune împotriva ideilor revoluţionare” (Ibidem: 55).  

Cultura raţionalistă semnifică “emanciparea de tirania tradiţiei şi bazarea pe judecata 
proprie, singura ce împrăştie lumină” (Zeletin 1992: 57). Un corolar al acestei poziţii 
raţionaliste este “dispreţul istoriei” şi al instituţiilor vechii ordini feudale – bisericii, 
monarhiei, breslelor, familiei tradiţionale - precum şi a relaţiilor de unitate, coeziune, ierarhie, 
apartenenţă, ritual, datorie, angajare morală, continuitate care le caracterizează. La temelia 
viziunii raţionaliste stă concepţia “dreptului natural” al indivizilor, liberi de la natură, de a se 
asocia şi de a crea “societatea raţională” sau contractuală (Bădescu 1994: 52-56). “Ţesătură 
specifică de relaţii voluntare”, societatea raţională se întemeiază pe omul natural care, aşa 
cum specifica Ilie Bădescu, este faptul primar, omul ca om înainte şi independent de orice 
relaţie socială: acesta nu este membrul unei confesiuni religioase, nici al unei bresle sau al 
unei comunităţi locale, drepturile sale fiind garantate de natura omului şi nicidecum 
condiţionate social - istoric (Bădescu 1994: 53).  

Noutatea viziunii despre societate adusă de cultura raţionalistă, ce a pregătit şi 
întreţinut flacăra Revoluţiei franceze de la 1789, a fost sintetizată de Eugen Lovinescu (1881 
– 1943) prin patru note caracteristice (Lovinescu 1972: 90, 138-139, 380, 464):  

• societăţile nu se dezvoltă numai prin continuitate, ci şi prin discontinuitate;  
• realităţile juridice nu sunt totdeauna expresia realităţii sociale; 
• societatea este o lume creată pe baze raţionale; 
• realităţile juridice nu sunt doar expresia unei stări de fapt ci şi generatoare de 

realităţi sociale.  
Societăţile pot fi create şi modificate prin concepţii juridice şi reforme de drept. 

Reprezentanţii “luminilor”, J.J. Rousseau, D’Alembert, F.M. Voltaire, D. Diderot, C. S. 
Montesquieu, M.J.A. Condorcet, împărtăşeau credinţa că societăţile umane pot fi modelate şi 
schimbate structural prin legi şi instituţii. De altfel, Marie Jean Antoine de Condorcet era 
convins că indiferent de rasă, istorie, tradiţii, “o lege bună trebuie să fie bună pentru toţi 
oamenii, după cum o formulă de geometrie e adevărată pentru toţi” (Lovinescu 1972: 137). 

Tradiţia culturii raţionaliste conţine o serie de angajamente teoretice care au funcţionat 
ca instrument de socializare intelectuală a sociologilor în direcţia abordărilor individualiste 
(liberale), utilitariste, a alegerilor raţionale. 

Cel de al doilea curent de idei, istorismul, a apărut după 1792, ca reacţie la cotropirea 
Germaniei de către armatele revoluţiei franceze conduse de Napoleon Bonaparte, văzut aici ca 
un purtător al culturii raţionaliste. Lupta împotriva Revoluţiei franceze dă naştere unei mişcări 
culturale ample, Romantismul german, care produce o cultură alternativă celei raţionaliste şi 
anume cultura comunităţii istorice sau istorismul. Istorismul semnifică “derivarea prezentului 
din trecut” (Zeletin 1992: 60) şi nu din raţiune. Trecutul, “Evul mediu nu este mort,” cum 
considerau raţionaliştii, ci “trăieşte în aşezămintele prezentului”: 

• instituţiile nu sunt o creaţie conştientă, a raţiunii, ci ele se dezvoltă treptat, din 
tradiţiile trecutului;  

• în societate nu există creaţie, intervenţie creatoare a raţiunii, ci doar devenire; 
• societatea este un organism, “ceva viu, un întreg care trăieşte, se dezvoltă lent 

şi treptat, în faze succesive” (Zeletin 1992: 60, 61, 62). 
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Ideile cu privire la evoluţia organică, devenirea istorică, societatea ca organism, 
respectul tradiţiei vor nutri teorii sociologice caracterizate prin demers integrator, organicism, 
pozitivism, structuralism, în care structurile sociale controlează şi domină indivizii. 

1.3.2. Provocarea pragmatismului american. 
Dincolo de ocean întâlnim şi o sursă particulară a teoriilor sociologice, anume 

concepţia pragmatismului american. Pragmatismul este o mişcare intelectuală americană, ce a 
apărut în ultima parte a secolului al XIX - lea şi a continuat în prima parte a secolului XX, 
care a contestat formalismul societăţii americane şi a accentuat rolul experienţei: legile, etica, 
obiceiurile vor fi apreciate doar dacă corespund experienţei (Alexander 1987: 201). Cea mai 
influentă personalitate fondatoare a acestei orientări, W. James, a construit o filozofie a 
acţiunii strâns legată de viaţa activă a indivizilor unei societăţi “tinere, fără tradiţii şi 
prejudecăţi”: “filozofia era simplă şi naturală, pentru că decurgea în mod legic din activitatea 
zilnică a individului în societate. Ceea ce reuşeşte în viaţă este adevărat. Criteriul adevărului 
este o chestiune de rezultat practic Adevărul unei idei nu este o “proprietate stagnantă” în 
sensul metafizic al cuvântului” (Petrescu 1994:427). “Adevărul se întâmplă (happens) unei 
idei prin faptul că e un proces în continuă mişcare, determinat de experienţă” (James 1907: 
201). Ori, experienţa industrializării şi urbanizării i-a făcut pe reprezentanţii pragmatismului 
mai sensibili la forţele grupului ce zăgăzuiesc forţele indivizilor. Problemele sociale care au 
însoţit progresele revoluţiei industriale şi urbane, cum sunt dezordinile economice, 
incapacitatea fermierilor de a controla piaţa, instabilitatea generată de valurile succesive de 
imigranţi, nu puteau fi explicate cu ajutorul noţiunilor de oportunităţi nelimitate sau “mână 
invizibilă” care  reglează în chip spontan pieţele, legile, instituţiile. În această atmosferă s-a 
născut pragmatismul care preconiza o întoarcere de la formalismul instituţiilor la experienţă şi 
reconstruirea ordinii sociale ca o comunitate voluntară: oamenii sunt de bună credinţă, iar 
instituţiile create prin interacţiunea lor au funcţia de a menţine controlul social; dacă apar 
dezechilibre, acestea sunt produsul experienţei nemijlocite, iar oamenii vor iniţia, în chip 
firesc, reforme. Acest proces de schimbare nu este formal sau ideologic, ci pragmatic, prin 
încercări şi erori (Alexander 1987: 201). Acest nou context socio-economic decurge din 
nevoile comune ale indivizilor şi nu din teorii rigide ale contractului social, formulări juridice 
mecaniciste, noţiuni abstracte ale drepturilor omului, legi economice sau teze ale ideologiei 
socialiste; în locul tuturor acestor aspecte formale pragmatismul a pus teorii orientate spre 
acţiunea fluidă a experienţei. Experienţa şi acţiunea practică a indivizilor vor fi considerate 
criteriul adevărului.  

Sub influenţa pragmatismului s-a format “conştiinţa despre societate ca fundamentul 
tuturor manifestărilor individului în comunitate” idee clară în “în masa poporului american” 
(Petrescu 1994: 429). Simţul sociologic al americanilor, influenţat de pragmatism, i-a făcut să 
respingă interpretări fizicaliste (A. Comte) sau biologiste (H. Spencer) ale societăţii şi să 
acrediteze ideea naturii psihice a fenomenelor sociale. Mai ales influenţa lui W. James a fost 
puternic resimţită în “concepţia psihologică a sociologiei”, o concepţie care “acceptă de la 
început acţiunea ca motivul predominant în viaţă” (Petrescu 1994: 439). În opoziţie cu 
determinismul biologic elaborat de Ch. Darwin şi determinismul social formulat de H. 
Spencer şi E. Durkheim, sociologii americani considerau că “individul este liber în adevăratul 
înţeles al cuvântului, iar societatea este capabilă de transformare şi progres tocmai pentru că 
omul, ca fiinţă liberă, e în stare să modifice şi să controleze condiţiile sociale” (Petrescu 1994: 
432). De aceea o caracteristică comună a gândirii sociologice americane, care se regăseşte în 
toate teoriile sociologice americane, este ideea explorării interacţiunii dintre conştiinţa 
individuală şi societate şi efectul acestei interacţiuni atât asupra individului cât şi asupra 
grupului (Thomas 1905: 445). 
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2. Geneza sociologiei româneşti 
Traiectoria sociologiei româneşti este similară cu a celorlalte sociologii naţionale. Ea 

este produsul condiţiilor epistemologice şi sociale create de procesul de modernizare al 
societăţii româneşti declanşat de revoluţia paşoptistă. Sociologia românească a cunoscut o 
perioadă de pregătire a demersului său, asemănătoare celorlalte sociologii naţionale, animată 
de premergători ai disciplinei, prezenţi în cercetarea istorică, filosofică, etnologică, în note de 
călătorie, culegeri de folclor, în programe de reformă socială (Herseni 1940). 

2.1. Premergătorii sociologiei romaneşti 
Cei mai cunoscuţi premergători ai sociologiei naţionale sunt spătarul Nicolae Milescu 

(1625-1714), istoricul şi domnitorul Dimitrie Cantemir (1673-1723), umanistul Şcolii 
Ardelene Ioan Budai Deleanu (1760-1820), boierul iluminist muntean Constantin Dinicu 
Golescu (1777-1830), scriitorul latinist Ion Codru-Drăguşanu (1818-1884), medicul 
Constantin Caracaş (1773-1828), „cărvunarul” moldovean comisul Ionică Tăutul (1822). Nici 
unul dintre aceşti precursori nu a fost sociolog de profesie însă acest lucru nu-i face mai puţin 
importanţi pentru geneza disciplinei autohtone. Ei au pregătit informaţiile relevante pentru 
abordarea sociologică, au clădit atitudinea ştiinţifică faţă de temele sociale şi, nu în ultimul 
rând, unii dintre ei au formulat interpretări teoretice revendicate de sociologie. 

Călătorii români şi notele lor de călătorie. Însemnările de călătorie constituiau o 
adevărată modă în Europa secolelor 18 şi 19; personalităţi cunoscute precum scriitorii 
germani J. W. Goethe (1719-1832), H. Heine (1797-1856), francezii F. R. Chateaubriand 
(1768-1848) şi A. Lamartine (1790-1869), scriitorul rus A. N. Radişcev (1749-1802), 
scriitorul britanic L. Sterne (1713-1768) au publicat note de călătorie, jurnale, scrisori pe baza 
propriilor experienţe de călătorie. Românii nu au făcut excepţie de la acest curent cultural 
european, dimpotrivă, ei s-au integrat în preocupările epocii de cunoaştere a realităţilor 
sociale din felurite comunităţi ale continentului şi nu numai (Bădina 1966: 1-13; Herseni 
1940: cap. I).. 

Spătarul Nicolae Milescu a fost printre primii călători români care a devenit celebru 
datorită cunoscutului Jurnal de călătorie în China (1675-1677), călătorie întreprinsă ca 
reprezentant al Ţarului Rusiei, publicată în româneşte (traducere din greacă) în 1888, 1926, 
1958. Contribuţiile semnificative pentru apariţia ulterioară a sociologiei aduse de N. Milescu 
constau în atitudinea ştiinţifică adoptată faţă de comunităţile observate şi îndeosebi 
sublinierea „superiorităţii observaţiei directe” în cunoaşterea structurii, organizării, guvernării, 
culturii comunităţilor tribale din spaţiul rusesc siberian şi cel chinez (Herseni 1940: cap. I). 
Chiar dacă notele sale au adesea caracter „fragmentar şi nesistematic”, spătarul Milescu este 
apreciat de istoricul sociologiei Traian Herseni drept „precursorul cercetărilor nemijlocite de 
teren de la noi” atât prin utilizarea metodei observaţiei directe cât şi prin culegerea de 
informaţii relevante pentru sociologie: cunoaşterea configuraţiei triburilor, a structurilor de 
rudenie, guvernare, a culturii religioase şi laice, a diplomaţiei etc. Cartea sa este consultată şi 
astăzi de istoricii interesaţi de epoca respectivă fiind unica sursă de informaţii credibile. 

Cărturarul umanist Constantin Dinicu Golescu, descendent din familia nobilă Ştirbei, 
este autorul lucrării Însemnare a călătoriei mele din anii 1824-1825-1826, începând din Ţara 
Românească şi continuând cu ţinuturile Europei Centrale, editată în 1915/1955. Principalele 
contribuţii aduse de acest călător la geneza sociologiei româneşti pot fi considerate 
următoarele: culegerea de informaţii sociologice relevante cu privire la aşezarea comunităţilor 
vizitate, calitatea vieţii, relaţiile economice, politice, mentalităţi, obiceiuri, nivel de cultură; 
utilizarea observaţiei directe în explorarea vieţii sociale a indivizilor şi comunităţilor; 
efectuarea de comparaţii pătrunzătoare asupra stării de sărăcie/bunăstare a gospodăriilor 
sătenilor, nivelului de cultură, tehnologiei folosite, calităţii elitelor şi eficienţei guvernării; 
identificarea de probleme sociale semnificative ale societăţii româneşti pe baza comparaţiilor 
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dintre instituţii, comportamente, mentalităţi autohtone şi străine, prefigurând sociologia 
problemelor sociale de mai târziu.  

Comentând noutatea demersului acestui cărturar Traian Herseni punea în lumină două 
aspecte interesante (Herseni 1940: 11): a) recursul la metoda comparaţiei i-a îngăduit 
autorului notei de călătorie să descopere „atât deosebiri de formă cât şi de stadiu de dezvoltare 
dintre popoare”; b) sesizarea unui păcat vechi al societăţii româneşti, care va reveni obsesiv în 
scrierile sociologice, şi anume faptul că „aparenta superioritate formală, juridică faţă de alte 
ţinuturi este înjosită de moravurile de jaf şi arbitrariu ale dregătorilor şi boierilor- faimosul 
decalaj între Formă şi Fond, între Ţara Legală şi Ţara Reală”. 

O perspectivă plină de înţelegere asupra semnificaţiei acestei lucrări şi a locului 
autorului ei în spaţiul cultural românesc o oferă sociologul Constantin Stere într-un articol 
devenit clasic: Ce a însemnat „Europa” pentru un călător român din 1825 (Stere 1910/1991: 
46-60). C. Stere observă o caracteristică inedită a importanţei acestei note de călătorie 
subliniind că ea oferă, în premieră, informaţii comparative privind distincţia dintre civilizaţie 
şi barbarie. Noutatea sesizată aici pune în cu totul altă perspectivă contribuţia umanistului 
muntean la apariţia ştiinţei generale a societăţii. Stere ne atrage aici atenţia că această lucrare 
este un document excepţional ce conţine o imagine a societăţii româneşti premoderne, când 
lipseau instituţiile moderne ale vieţii de stat cum sunt constituţia, regimul parlamentar, 
structura multipartidistă, a unei societăţi necontaminate de infrastructuri tehnice precum căi 
ferate, telefon, presă. Prezenţa ulterioară a acestora în spaţiul românesc va produce derută în 
aprecierea stadiului de dezvoltare a societăţii româneşti prin confuziile create între civilizaţie 
şi barbarie, între forme şi fond. Ori, precizează Stere, notele de călătorie ale boierului Golescu 
vorbesc convingător despre decalajul dintre civilizaţia apusului şi barbaria orientului în 
termenii unor „deosebiri de stări sufleteşti, de mentalităţi”. În continuare autorul articolului 
tratează trei dimensiuni caracteristice pentru starea de înapoiere, de barbarie a societăţii 
româneşti comparativ cu lumea apuseană.  

a) Climatul sociocultural diferit în apus şi în orient. În occident se manifestau curentul 
romantic cu V. Hugo, pozitivismul cu A. Comte, se afirma. Balzac iar elitele apusene au 
identificat problema socială în scrierile socialiştilor utopici Saint-Simon, Fourier, Owen. 
Societatea românească apare marcată de „primitivitate morală”, înapoiere culturală şi estetică; 
polarizarea socială accentuată, existenţa unei mase mari de populaţie „ce nu-şi are nici hrana 
de toate zilele” erau acceptate consensual de elitele sociale, vinovate de „luări 
nepravilnice”(nelegitime). În contrast cu preocupările apusenilor elitele româneşti nu 
definiseră încă problema socială a ţării, cel mai înalt nivel al sensibilităţii boierului local fiind 
„ruşinea nepravilnicelor luări”, „strigătul de căinţă” susţinut de nevoia de spovedanie pentru 
păcatul de „a nu fi făcut bine Patriei, celor ce l-au hrănit pe el şi familia lui”.  

b) Instituţii şi mentalităţi liberale, democratice versus înapoiere culturală. C. Stere 
notează faptul că mentalităţile, cultura apuseană, observată de călătorul muntean, este 
pătrunsă de „conştiinţa demnităţii omeneşti”, de respectul de sine şi al semenilor sprijinite de 
o „firească slobozenie şi îndrăsneală fără de obrăsnicie”, „garantate de instituţii bine 
orânduite, de spiritul de legalitate” proprii vechilor democraţii ţărăneşti din Elveţia, de şcoală, 
presă. Toate acestea în contrast cu starea de înapoiere culturală a populaţiei din societăţile 
româneşti. 

c)Nivelul de trai îndestulat al apusenilor în contrast cu sărăcia bordeielor ţărăneşti din 
societatea românească. Starea materială a sătenilor din occident este descrisă de Golescu în 
termeni de bunăstare, curăţenie atât a persoanelor cât şi a locuinţelor în opoziţie cu mizeria şi 
lipsa de igienă a bordeielor şi ţăranilor români. 

Revoluţia morală experimentată de boierul român în contact cu stările de lucruri din 
Europa, nota Stere, a avut ca rezultate deschiderea acestuia şi a familiei sale spre opera de 
„renaştere naţională” prin întemeiere de societăţi culturale, şcoli, ziare, publicare de cărţi. 
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Omul de cultură umanist, istoric, lingvist, reprezentant al Şcolii Ardelene (curent 
cultural al intelectualităţii din Transilvania ce a susţinut originea latină a poporului român, 
unitatea sa etnică şi continuitatea sa neîntreruptă pe teritoriul vechii Dacii; s-a manifestat în 
perioada 1770-1820), Ioan Budai-Deleanu, cunoscut mai ales prin poemul alegoric 
Ţiganiada, este autorul lucrării Scurte observări asupra Bucovinei, 1894. 

Conform cercetărilor lui O. Bădina (1966: 14 şi 164) aceste note conţin:  
a) observaţii directe şi statistice făcute de autor asupra unor teme relevante pentru 

sociologie: mediul înconjurător, economia, demografia, relaţiile sociale, obiceiuri şi 
mentalităţi, structura administrativă şi politică a părţii de nord a Moldovei, cedate de turci 
Casei Austriei prin Convenţia din 1774;  

b) contribuţii la formularea unor probleme sociale, a cauzelor şi efectelor lor. Este 
vorba de identificarea unor decalaje între normele ce prescriu raporturile agrare, religioase, 
judecătoreşti, ale administraţiei locale şi practicile sociale ale arendaşilor, proprietarilor 
funciari, sătenilor, funcţionarilor publici, ale clerului;  

c) evidenţă empirică ce dezvăluie conflictele sociale manifeste şi latente între supuşii 
moldoveni şi proprietarii şi arendaşii de moşii, cu accent pe practicile vexatorii ale celor din 
urmă; 

d) observaţii relevante care surprind mecanisme sociale ce generează tensiune şi 
dezordine socială, cum sunt practicarea defectuoasă a dijmei, abuzurile în efectuarea 
contractelor de arendă a moşiilor de către proprietari şi arendaşi. 

Scriitorul latinist Ion Codru-Drăguşanu, comisar de propagandă în Revoluţia de la 
1848, este autorul unei note de călătorie întreprinsă între 1835-1844 în Europa (inclusiv Rusia 
şi Anglia), întitulată Peregrinul transilvan (1923, ed. a 2-a, 1956, ed. a 3-a). După aprecierile 
istoricilor sociologiei Ovidiu Bădina (1966) şi Traian Herseni (1940) această lucrare 
constituie „un izvor preţios pentru sociologie” din mai multe puncte de vedere:  

• informaţii sociologice semnificative cu privire la teme revendicate azi de 
sociologi, cum sunt structurile sociale, politice, administrative, obiceiuri, 
mentalităţi, stil de viaţă; 

• atitudinea ştiinţifică faţă de comunităţile descrise manifestată prin utilizarea 
observaţiei directe şi a comparaţiei; 

• analiza problemei sociale a sărăciei şi identificarea mecanismului social de 
producere şi perpetuare a sărăciei. „Iobăgia, claca, boierescul, robota, afirma 
Codru-Drăguşanu, sunt una şi aceeaşi plagă cu patru nume barbare, care 
întreţin decadenţa, constituind o calamitate pentru acest popor”; 

• formularea unei concepţii teoretice explicative determinist geografice a 
configuraţiei şi evoluţiei comunităţilor vizitate. Conform ipotezei avansate de 
Tr. Herseni, scriitorul român a fost influenţat de Montesquieu (1689-1755), a 
cărui lucrare Mărimea Romanilor sau băgarea de seamă asupra pricinilor 
înălţării şi căderii lor (1734) fusese tradusă din franceză, la 1830, de Stanciu 
Căpăţâneanul. Iată un fragment relevant de interpretare determinist geografică, 
citat de Tr. Herseni: „Libertatea afecţionează, mai înainte de toate, aer subţire 
şi curat, care se află numai pe vârful munţilor, activitate rară, condiţionată prin 
răcoarea climaterică a înălţimilor, sau sobrietate, frugalitate şi tot felul de 
privaţiuni…Clima dulce, traiul îndestulat şi luxul afemeiază şi suntboala 
libertăţii”.  

Presociologie în surse antropologice, de medicină socială, istorice, 
monografice, documente politice. 

Un alt premergător important al sociologiei româneşti este medicul Constantin 
Caracaş, cu lucrarea sa Topografia Ţării Româneşti şi observaţiuni antropologice privitoare 
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la sănătatea şi bolile locuitorilor ei (1830). Ovidiu Bădina pune în lumină două categorii de 
contribuţii ale doctorului Caracaş la apariţia sociologiei naţionale. 

Sociografie şi demers comparativ. Lucrarea prezintă caracter monografic conţinând 
date din care se construieşte raţionamentul sociologic: originea daco-romană a populaţiei, 
mediul fizic al ţării, flora, fauna şi influenţa lor asupra stării de sănătate a locuitorilor (ca 
hrană, medicamente), factori ai creşterii populaţiei, îngrijirea şi educaţia copiilor, cultura şi 
moralitatea indivizilor, instituţii şi practici medicale. 

Informaţii relevante privind calitatea vieţii. Sunt inedite datele şi interpretările oferite 
de autor asupra calităţii vieţii sătenilor în contrast cu cea a boierilor: primii „au parte de 
nutriment sobru şi sărăcăcios, în vreme ce masa boierilor este îmbelşugată, variată, luxoasă şi 
hrănitoare” (citat după O. Bădina 1966: 26). 

Unul dintre premergătorii cei mai prestigioşi ai sociologiei româneşti este omul de 
cultură enciclopedist şi domnitor al Moldovei (1693 şi 1710-1711) Dimitrie Cantemir.  

Enciclopedistul umanist Dimitrie Cantemir, fiu de domn şi domnitor el însuşi, a adus 
contribuţii esenţiale la geneza sociologiei româneşti în lucrările sale clasice Istoria Imperiului 
Otoman, Cercetarea naturală a monarhiilor, Istoria Moldo-Vlahilor, Hronicul vechimii 
romano-moldo-vlahilor, scrise între 1711-1723, precum şi în cunoscuta monografie regională 
Descrierea Moldovei, redactată în 1716 şi publicată în germană în 1771. În aceste scrieri D. 
Cantemir a oferit câteva premise substanţiale viitoarei ştiinţe generale a societăţii.  

a) A identificat şi tratat informaţii sociologice relevante şi date statistice semnificative 
pentru perspectiva sociologică asupra comunităţilor umane: descrieri şi condiţionări 
ecologice, istorice, demografice, biologice ale acestora; date relevante despre activităţile, 
evoluţia şi structura complexă a unităţilor sociale investigate. 

b) A prefigurat, în premieră mondială, idei teoretice şi explicaţii sociologice dezvoltate 
ulterior de clasici ai sociologiei universale. 

c) A elaborat cea dintâi monografie regională românească, Descrierea Moldovei 
(1716), la cererea Academiei din Berlin, întocmită după criterii ştiinţifice. 

Idei teoretice prefigurate de D. Cantemir. 
Concepţia filosofică împărtăşită de Cantemir era teosofică, pe linia alchimistului 

mistic olandez Van Helmont (1577-1644), cu puternice accente providenţialiste (Bagdasar 
1941: 5-18), având următoarele caracteristici: credinţa în extaz ca mijloc de cunoaştere; 
convingerea că divinitatea şi liberul arbitru explică atât binele cât şi răul din lume; credinţa în 
providenţă, predestinare şi preştiinţă divină ca forţe călăuzitoare ale universului natural şi 
social 

În cadrul concepţiei sale providenţialiste D. Cantemir a formulat şi o serie de explicaţii 
sociologice naturaliste ale societăţii ca întreg (Bădina 1966: 164; Herseni 1940: 7):  

a) modelul general al ciclicităţii istoriei societăţilor ca fenomen natural legic, societăţi 
ce sunt caracterizate prin creştere, descreştere, naştere şi moarte;  

b) concepţia instituţionalistă, naturală asupra istoriei, cu influenţe de origine divină. 
Astfel, evoluţia societăţilor este văzută de autor ca o succesiune de monarhii de provenienţă 
divină, concepute, însă, ca fenomene naturale ce se nasc, cresc şi mor, dispariţia uneia fiind 
succedată de apariţia alteia, monarhii aflate în diferite stadii ale dezvoltării - monarhia cea mai 
veche, cea de est, alcătuită din asiro-babilonieni şi perşi, urmată de monarhia de sud în care 
intră Egiptul şi Imperiul macedonean, monarhia de vest unde se află Roma şi Imperiul 
romano-german şi ultima în serie, Imperiul rusesc, aflat în plină creştere şi ascensiune pe 
scara istoriei;  

c) ideea teoretică, susţinută de antecesorul său Nicolo Machiavelli (1469-1527) şi mai 
târziu de C. L. de Montesquieu (1689-1755) privind „concentrarea forţelor politice” ce poate 
genera „precipitarea creşterii sau descreşterii unei monarhii;  

 14



Maria Larionescu – Teorii  sociologice 

d) primele explicaţii sociologice determinist geografice. Conform analizelor istoricilor 
sociologiei (O. Bădina şi Tr. Herseni), D. Cantemir a formulat, în premieră absolută, concepţii 
determinist geografice în monografia regională Descrierea Moldovei (1716). Pe lângă 
evidenţa empirică privind istoria, aşezarea geografică, etnografia, viaţa economică, politică, 
cultura regiunii, autorul a avansat idei teoretice de natură determinist geografică şi geopolitică 
pentru a explica fenomenul de neatârnare a trei ţinuturi, denumite republici: Câmpulung, 
judeţul Suceava, Vrancea, judeţul Putna şi Tigheciul, judeţul Fălciu. Comportamentul şi 
mentalităţile locuitorilor acestor ţinuturi se detaşează de restul zonei prin dovezi de curaj ale 
soldaţilor, prin acte de insubordonare faţă de autorităţi: ei sunt „soldaţi mai buni, mai cruzi dar 
şi turburători şi nestatornici” (Herseni 1940: 7). Explicaţiile oferite se referă la condiţiile 
geografice prielnice şi la „însemnătatea vecinătăţilor politice”, îndeosebi la incursiunile 
repetate ale tătarilor” (idem). Tr. Herseni atrage atenţia asupra priorităţii concepţiilor sale 
determinist geografice faţă de ideile asemănătoare formulate de Montesquieu în Spiritul 
legilor, apărută în 1748, deci cu 32 de ani mai târziu 

Un comentariu de deosebită fineţe analitică asupra autorului monografiei Descrierea 
Moldovei a fost făcut de Constantin Noica (1944/1991). Referindu-se, mai ales, la capitolul 
„Despre datinile românilor”, Noica apreciază că autorul acestuia este primul „român 
europenizat ce-şi întoarce privirea asupra societăţii româneşti” şi totodată „primul fenomen de 
criză din spiritualitatea românească”, până atunci echilibrată, împăcată cu lumea şi 
contemplativă. Cu Cantemir începe de fapt „spiritul de critică”, semnificând nemulţumirea 
faţă de sine şi de neamul său. Argumentele aduse de Noica în sprijinul tezei sale sunt 
construite pe tematica privind itinerarul spiritual deosebit al românilor faţă de apuseni, 
construind un discurs asupra felului cum îşi imagina Cantemir că gândeşte poporul român 
comparativ cu occidentul european. Schema acestui discurs cuprinde categoriile etice, 
preluate din cultura apuseană, prin care Cantemir evaluează profilul spiritual al românilor: 
atitudinea faţă de cunoaştere, adevăr, spirit, conştiinţă de sine; tipul de raţionalitate şi 
comportamente economice; modul de raportare la societate şi natură. Imaginea obţinută 
subliniază contrastele dintre mentalităţile autohtone şi cele din occident.  

Atitudinea faţă de cunoaştere.  
Apuseanul imaginat de Cantemir, subliniază C. Noica, manifestă sete de cunoaştere, 

de adevăr, de a-şi forma conştiinţa de sine. El depăşeşte nesiguranţa cauzată de lumea externă 
trecătoare şi amăgitoare, „unde totul se surpă”, prin cunoaştere, adică prin fixarea adevărului 
statornic al ideilor, şi prin comportare, statuând norme etice. 

Românul prefigurat de Cantemir, arată Noica, este lipsit de „demonul cunoaşterii, 
orice criză a spiritului lipseşte; el nu vrea să ştie şi să se lumineze”. Mai mult, dominaţia 
ştiinţifică a lumii, firească în apus, este „considerată la noi un act de trufie”. Atitudinea 
românească implică, în viziunea lui Noica, „integrare în lume, atingere cu lumea, împăcare cu 
lumea. Nu spiritul ca factor de statornicie în faţa lumii nestatornice va aduce echilibrul, ci 
valoarea de măsură”. Măsura are feţe multiple – armonie, milă, tăcere, smerenie, dragoste, 
credinţă, sensibilitate religioasă – şi este opusă eticii care are sensul de împotrivire, ruptură, 
refuz, imperativ 

Raţionalitatea. 
În cultura apuseană predomină raţionalitatea caracterizată prin calcul, perseverenţă, 

valorizarea chibzuielii, a eticii muncii sfinţite de rezultate şi a productivităţii. La români 
valorile sunt diametral opuse: sunt condamnate calculul, perseverenţa, chibzuiala, lăcomia; 
sunt apreciate şi invocate providenţa, norocul, destinul. 

Dezbaterile asupra profilului spiritual al societăţii româneşti premoderne se regăsesc şi 
în alte surse semnificative pentru geneza sociologiei româneşti. 

Constituţia cărvunarilor (1822). Document istoric de însemnătate excepţională, 
Proiectul de constituţie de la 1822 din Moldova, are şi relevanţă sociologică. Redactat de 
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comisul Ionică Tăutul, documentul este cunoscut drept Constituţia cărvunarilor, după 
denumirea de cărvunari a grupului de boieri mici, a „novatorilor şi ciocoilor” influenţaţi de 
ideile Revoluţiei Franceze de la 1879, care urmăreau slăbirea absolutismului şi introducerea 
unor principii constituţionale prin care Domnitorii să fie subordonaţi legilor. Istoricul 
A.D.Xenopol (1847-1920), cel care a descoperit documentul în arhiva Consulatului rus din 
Iaşi, era convins că pusese mâna pe „unul din actele cele mai importante ale trecutului nostru, 
acela ce conţinea cea dintâi manifestare politică a cugetării liberale”, cu alte cuvinte era vorba 
de „cea dintâi întrupare a unei gândiri constituţionale în Ţările Române” (Xenopol 1910: 82). 
În acelaşi context de idei, proiectul de constituţie din 1822 şi mişcarea cărvunarilor au fost 
considerate „întâia mişcare organizată în vederea unei acţiuni sociale, reflex direct al 
Declaraţiei drepturilor omului din 1789” (Lovinescu 1924/1972: 100), „o acţiune pregătitoare 
a revoluţiei de la 1848, îndeosebi în ceea ce priveşte un început de formare a spiritului public 
în sânul boierimii” (ibidem). O evaluare sociologică comprehensivă a acestui document 
aparţine lui Ion Ungureanu (1950-1990). Plecând de la aceleaşi idei menţionate de antecesorii 
săi, I. Ungureanu duce analiza mai departe arătând că această Constituţie a contribuit la 
„adaptarea limbii şi introducerea unor neologisme capabile să exprime fenomene, fapte, relaţii 
şi procese specifice modernităţii”, cum sunt: economie, comerţ, proprietate, merite, interese, 
morală, public (Ungureanu 1988: 35).  

Principiile moderne „absolut necunoscute până atunci în Ţările Române” sunt 
următoarele (Xenopol 1910: 86): 

1) „Respectul proprietăţii”, al exproprierii pentru cauze de interes public, cu 
despăgubire, în lumina „pravilelor speciale care trebuiau să reguleze 
această materie”. 

2) „Libertatea individuală”. 
3) „Libertatea muncii şi a comerţului”. 
4) „Garantarea onoarei oamenilor”. 
5) „Egalitatea înaintea legilor”, care contravine privilegiilor şi deosebirilor de 

rang. 
Pe lângă aprecierile contributive ale ideilor conţinute în proiectul de Constituţie a 

cărvunarilor la discursul privind modernitatea societăţii româneşti se cuvin menţionate şi 
evaluările critice asupra acestui proiect. Critica cea mai adâncă şi mai documentată aparţine 
sociologului Ştefan Zeletin (1882-1934). El tratează tema în termenii unor efecte stranii ale 
pătrunderii principiilor liberale ale burgheziei apusene în plin Ev Mediu românesc, când nu 
erau pregătite condiţiile sociale de înfăptuire a lor. Efectul real a fost „sciziunea clasei noastre 
stăpânitoare. Boierii mici, excluşi de confraţii lor mai mari de la viaţa politică, au găsit în 
ideile egalitare ale burgheziei apusene un mijloc de a-şi valorifica interesele lor proprii de 
clasă şi a-şi cuceri egalitatea cu boierimea mare”; iar proiectul de constituţie din 1822 are „un 
caracter democratic grotesc, prevăzând reforme menite a egaliza el puţin pe toţi membrii 
clasei boiereşti şi cerând în acest scop ca dregătoriile să fie încredinţate boierilor fără 
deosebire de rang” (Zeletin 1991: 73-74). După Zeletin este o eroare să-i considerăm pe 
boierii mici reprezentanţi ai liberalismului: ei „făceau liberalism, dar tot între boieri, vorbind 
de constituţie, cerând senate, parlamente şi învinuindu-se de ciocoism şi carvonarism 
(carbonarism)”, iar constituţia plănuită de ei „era o constituţie fără îndoială egalitară în felul 
ei, însă egalitatea era mărginită numai în cercul nobilimii” (ibidem: 74). Această democraţie, 
continuă Zeletin, „seamănă bine cu aceea a câinelui din fabulă, care visează egalitate numai 
cu cei mari” (ibidem). În acelaşi sens merg şi evaluările critice făcute de A.D. Xenopol: 
„Tendinţele spre egalitate şi libertate ale boierilor mici se întrupează apoi în constituţia din 
1822, care mărgineşte însă cererile de reformă numai în folosul micii boierimi, lăsând cu totul 
pe dinafară rămăşiţa poporului” (Xenopol 1910: 231). 
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Cu toate criticile aduse acestui document politic nu se poate subestima contribuţia 
adusă la sădirea germenilor culturii liberale şi la pregătirea spiritului civic pentru înfăptuirea 
revoluţiei de la 1848. 

2.2. Momentul 1848 şi geneza gândirii sociologice româneşti. 
Revoluţia de la 1848 a constituit momentul fondator al reflecţiei teoretice sistematice 

din sociologia românească, urmat de alte evenimente cruciale care au stimulat 
problematizarea acestora: Unirea Principatelor, Reforma Rurală de la 1864, Constituţia din 
1866, Războiul de independenţă de la 1877. Gândirea teoretică generată de aceste schimbări 
structurale era o sinteză între un discurs întemeiat pe cultura raţionalistă europeană, 
caracterizată de “universalismul juridic”, ideologia liberalismului şi democraţiei occidentale şi 
un discurs de factură istoristă, fondator de suveranitate naţională, întemeiat pe solidarităţi 
proprii (Zub 1994: 48, 49). Gânditorii paşoptişti au receptat programul raţionalist al 
Revoluţiei Franceze şi reacţia istorist – romantică la cultura raţionalistă potrivit cu “orizontul 
lor de aşteptare”, ajustându-le la cerinţele sociale, geopolitice, culturale locale de înnoire a 
vechii societăţi româneşti. Analizele istoricilor David Prodan, Al. Zub au arătat că 
intelectualii români au construit un model românesc de asimilare a ideilor occidentale, care 
este o adaptare a moştenirii europene în funcţie de mediul local, de categoriile sociale 
existente aici, de tradiţiile şi istoria zonei. De pildă, dacă ideea de libertate era înţeleasă, în 
occident, în plan social, argumentele raţionale de critică virulentă a instituţiilor istorice fiind 
suficient de convingătoare, nu acelaşi lucru se poate afirma despre semnificaţia ideii de 
libertate în spaţiul românesc. În contextul societăţii româneşti semnificaţia conceptului de 
libertate era, în primul rând, naţională şi abia, în al doilea rând, era socială. Prioritatea 
acordată libertăţii naţionale reclama un program teoretic în care argumentele de natură istorică 
erau de netăgăduit, împletindu-se strâns cu cele sociale. Românii aveau nevoie de temeiuri 
istorice privind “nobleţea originii, vechimea prioritară a elementului românesc din Dacia, 
continuitatea sa de-a lungul secolelor” ca “garant moral”, ca “reper al onorabilităţii” 
revendicărilor lor privind suveranitatea naţională (Zub 1994: 63). Dubla finalitate a revoluţiei 
de la 1848, naţională şi socială (emanciparea claselor dezmoştenite), a generat acel 
“eveniment interdiscursiv” (Zub 1994: 40) în care marile idei moderne de înnoire socială, 
precum drepturile omului şi cetăţeanului, ideea de contract social, nu dislocau ci integrau 
argumentele istoriei.  

Paşoptiştii, care au fost şi fondatorii teoriilor sociologice din spaţiul românesc, vor 
dezvolta puncte de vedere ce reflectă tensiunea dintre discursul întemeiat pe cultura 
raţionalistă şi cel bazat pe cultura comunităţii istorice. O expresie sintetică a controverselor 
teoretice asupra semnificaţiei ideilor, principiilor şi instituţiilor moderne la impactul cu 
contextul socio-politic românesc este oferită de disputele în jurul cunoscutei teorii a formelor 
fără fond, aparţinând lui Titu Maiorescu (1840 – 1917). 

2.3. Seriile gândirii teoretice din sociologia românească. 
După cercetările lui Traian Herseni (1907 – 1980), generaţia paşoptistă a stimulat cinci 

serii de reflecţii sociologice de natură politică (Herseni 1940: Cap. IV): sociologia 
justificativă sau liberală, sociologia critică sau junimistă, sociologia revendicativă sau 
poporanistă, sociologia utopică sau socialistă şi sociologia normativă sau naţionalistă. 
Acestora li se adaugă, spre sfârşitul sec. al XIX- lea, sociologia de catedră sau sociologia 
profesioniştilor. 

Reflecţiile liberale au fost provocate de “pătrunderea capitalismului şi formarea 
burgheziei române în conflict cu vechile stări de lucruri şi cu alte forţe sociale”, având funcţia 
de a justifica avantajele revoluţiei burgheze şi statutul burgheziei triumfătoare în comerţ, 
industrie, bănci (Herseni 1940: 154). Conceptele principale ale sociologiei liberale sunt cele 
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ale culturii raţionaliste: bogăţie, civilizaţie, dreptate, educaţie, egalitate, libertate, 
perfectibilitate, progres, proprietate, raţiune, sociabilitate, ştiinţă, tehnică. Reprezentanţii cei 
mai autorizaţi ai liberalismului sunt Ion C. Brătianu (1821-1891), Ion Ghica (1873-1915), 
Ştefan Zeletin (1882-1934). 

Orientarea critică sau junimistă (de la societatea literară “Junimea”, înfiinţată în 1863 
de Titu Maiorescu, în colaborare cu Th. Rosetti, Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, Petre P. Carp) 
are caracter de negaţie a înfăptuirilor liberale şi de apărare a intereselor boierimii şi vechii 
stări de lucruri. Tr. Herseni a observat că strategia utilizată de aceştia era atacarea metodelor 
de înnoire capitalistă utilizate de liberali pentru a întârzia dispariţia rânduielilor tradiţionale, 
atunci când acestea nu mai pot fi salvate şi pentru a încetini instaurarea noilor forme de viaţă. 
De aceea, orientarea teoretică critică “nu va ataca progresul, nici cultura, nici chiar instituţiile 
liberale, dar va critica progresul săvârşit de liberali, în numele progresului adevărat, pseudo – 
cultura liberală în numele culturii, instituţiile liberale improvizate (imitaţie, spoială, formă 
fără fond) în numele adevăratelor instituţii liberale (săvârşite de jos în sus, cu forma care 
exprimă fondul) etc., cu intenţia vădită de a încetini dezvoltarea liberalismului” (Herseni 
1940: 156). Teoreticienii acestei orientări sunt Titu Maiorescu şi Constantin Rădulescu - 
Motru (1868-1957). Conceptele cheie ale sociologiei critice aparţin viziunii istorist – 
romantice europene: “transformările reale ale societăţilor şi civilizaţiilor nu se fac prin salturi, 
ci printr-o evoluţie lentă, în care apare întâi nevoia, sensul, munca, ideile, sacrificiile şi pe 
urmă formele, ca simple expresii ale celor dintâi, ca haine care le îmbracă. Drumul invers este 
nu numai ineficace, dar de-a dreptul distrugător de civilizaţie” (Maiorescu 1897). 

Ideile poporaniste şi ţărăniste nu au nici caracter critic nici justificativ, ci “un caracter 
de revendicare, de cercetare, explicare şi exprimare a nevoilor ţărăneşti şi de încercare de a le 
găsi o dezlegare” (Herseni 1940: 158). După cercetările lui Tr. Herseni, sociologia 
poporanistă şi ţărănistă avea trei funcţiuni principale: să cerceteze şi să dea o expresie 
ştiinţifică nevoilor ţărănimii, aşa cum se vede din monografiile lui Ion Ionescu de la Brad 
(1818-1891) asupra agriculturii române din judeţele Dorohoi, Mehedinţi şi Putna, în urma 
aplicării legii rurale de la 1864; să explice cauzele răscoalelor ţărăneşti şi să formuleze soluţii 
adecvate, după cum se poate vedea din lucrările lui Radu Rosetti (1853-1926), Gheorghe 
Scraba (1868-1940), Constantin Garoflid (1872-1942); să construiască o alternativă la 
dezvoltarea capitalistă a societăţii româneşti, întemeiată pe ideile structurii majoritar ţărăneşti, 
specificului activităţii agricole, evoluţiei proprii ale ţărilor agrare. Calea de dezvoltare 
poporanistă şi ţărănistă a fost susţinută teoretic de Constantin Stere (1865-1936) şi Virgil 
Madgearu (1887-1940). Zestrea lor teoretică, axată pe organicitate, devenire, tradiţie, se 
regăseşte în cultura comunităţii istorice. 

Orientarea naţionalistă sau normativă a constituit o reacţie la pătrunderea capitalului, 
civilizaţiei occidentale şi a imigraţiei masive a populaţiilor etnice eterogene în societatea 
românească. Traian Herseni sublinia două funcţii ale acestei perspective sociologice: analiza 
critică a valorilor străine, de “import”, în numele celor tradiţionale, autentice, pe fondul 
respingerii procesului de înstrăinare a culturii româneşti; preţuirea creaţiei autohtone în 
lumina idealului naţional şi îndrumarea creaţiei culturale spre păstrarea specificului naţional. 
Conceptele folosite sunt inspirate din cultura romantic – istoristă: organicitate, originalitate 
etnică, devenire, tradiţii. Principalii reprezentanţi sunt Mihai Eminescu (1850-1889), Aurel 
Popovici (1863-1917), A.C. Cuza (1857-1947), Nicolae Iorga (1871-1940) şi Simion 
Mehedinţi (1869-1962). 

Gândirea utopică sau socialistă a apărut ca răspuns teoretic la problemele sociale care 
însoţeau procesul de industrializare şi urbanizare a societăţii româneşti. Atributul orientare 
utopică, folosit de Traian Herseni, semnifica lipsa de temei social a acestei perspective 
sociologice, întrucât proletariatul era puţin dezvoltat în societatea românească. Cel mai 
strălucit reprezentant al gândirii socialiste , Constantin Dobrogeanu – Gherea (1855-1920), a 

 18



Maria Larionescu – Teorii  sociologice 

fost preocupat, îndeosebi, de analiza teoretică a problemei agrar-ţărăneşti şi în subsidiar de 
studiul situaţiei clasei muncitoare din România. 

Sociologia teoretică clasică sau “sociologia de catedră a fost dezvoltată de 
profesionişti începând cu ultimul deceniu al secolului al XIX – lea şi continuând în prima 
jumătate a secolului al XX – lea. Evoluţia sa relevă existenţa unui sincronism cu gândirea 
sociologică occidentală, simultan cu prezenţa unor contribuţii originale.  

Dacă plecăm de la ipoteza avansată de Tamas Kolosi şi Ivan Szelenyi (1993: 141-142) 
privind dezvoltarea sociologiei ca profesie în Europa centrală în strânsă legătură cu evoluţia 
societăţii civile (cazul Cehoslovaciei) sau cu existenţa personalităţilor excepţionale şi a 
dinamicii construcţiei instituţionale (cazul Poloniei şi al Ungariei), constatăm că 
profesionalizarea sociologiei româneşti prezintă un model susţinut de activitatea unor 
personalităţi exemplare care au edificat instituţii solide. Sfârşitul veacului al XIX – lea şi 
prima jumătate a secolului următor au însemnat instituţionalizarea sociologiei ca disciplină 
autonomă (în 1896-1897 sociologia fiind introdusă în curricula Universităţii din Bucureşti şi 
Iaşi), proces care a culminat în perioada interbelică prin apariţia primei şcoli sociologice 
moderne, Şcoala sociologică de la Bucureşti, întemeiată de Dimitrie Gusti (1880-1955) şi 
principalii săi colaboratori, H.H. Stahl (1901-1991), Mircea Vulcănescu (1904-1952), Anton 
Golopenţia (1909-1951), Tr. Herseni, etc. şi a Institutului Social Român (1921-1948; 2002-). 
Pe lângă membrii Şcolii de la Bucureşti, sociologia teoretică românească cuprinde creaţiile 
unor sociologi prestigioşi cum sunt Dumitru Drăghicescu (1875-1945), Petre Andrei (1891-
1940), Nicolae Petrescu (1886-1954), Eugeniu Speranţia (1888-1972), Traian Brăileanu 
(1882-1947), Virgil Iuliu Bărbat (1879-1931), Gheorghe E. Marica (1904-1982). 

Imaginea sociologiei clasice româneşti arată o disciplină caracterizată prin deschidere 
teoretică şi sincronism cu marile tradiţii europene, îndeosebi franceze şi germane, aşa cum va 
rezulta din prezentarea diferitelor teorii sociologice în lucrarea de faţă. 

3. Împrumut cultural şi devenire istorică în procesul de modernizare a 
societăţii româneşti. 

Fondatorii sociologiei româneşti au avut o preocupare dominantă şi anume 
modernizarea societăţii româneşti, adică tranziţia acestei societăţi de la societatea tradiţională 
premodernă la societatea modernă, prin crearea unei pieţe capitaliste cu ajutorul capitalului 
străin şi prin împrumut cultural (instituţii, valori, comportamente) din ţările avansate, cu 
condiţia, susţinută mai mult sau mai puţin insistent, de a nu se distruge ţesătura intimă a 
structurilor sociale identitare. Fondatorii paşoptişti ai sociologiei şi urmaşii lor au provocat 
cea mai spectaculoasă dezbatere asupra dezvoltării societăţii întârziate româneşti, cunoscută 
ca disputa asupra formelor fără fond. 

3.1. Sociologia burgheziei şi a capitalismului. 
Proiectul revoluţionar paşoptist. 
Primul efort deliberat al întemeietorilor sociologiei româneşti - generaţia paşoptistă - 

de a edifica un model al dezvoltării societăţii româneşti ca proces de modernizare este cuprins 
în programul revoluţiei de la 1848 (“Proclamaţia de la Islaz” şi “Dorinţa partidei naţionale din 
Moldova”), izvorât direct din principiile Revoluţiei Franceze. 

Acesta cuprindea revendicări care solicitau schimbări structurale moderne: autonomia 
puterilor şi precizarea rolului statului, responsabilitatea miniştrilor, autonomia locală, 
desfiinţarea robiei, abolirea boierescului (iobăgiei), împroprietărirea ţăranilor, votul universal, 
egalitatea drepturilor politice, încurajarea comerţului şi industriilor (Lovinescu, 1924/1972, 
p.117-118, 140-144). Valorile care susţin aceste programe exprimă raţionalitatea capitalistă a 
muncii eficiente caracteristică liberalismului economic şi politic: proprietatea privată, 
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individul, libera concurenţă, economia de piaţă, societatea civilă, separaţia puterilor, adică 
marile valori liberale susţinute de Locke, Hume, Montesquieu, Tocqueville (Tănase, iunie 
1995, p.3). Cei mai fideli susţinători ai acestor valori au fost paşoptiştii Ion C. Brătianu 
(1821-1891) şi Ion Ghica (1816-1897).  

3.1.1. Pozitivarea sociologiei: Ion C. Brătianu şi Ion Ghica. 
Paşoptist de seamă, I. C. Brătianu a fost cel mai apropiat de ideile lui A. Comte. El a 

fost primul care a introdus termenul de sociologie în cultura românească, în cunoscutul studiu 
“Naţionalitatea”, apărut în 1853 în revista “Republica Română”, apărută, în exil, la Bruxelles 
(Brătianu 1903), la doar 14 ani de la inventarea noţiunii de către A. Comte. Ca şi 
întemeietorul pozitivismului, Brătianu manifestă o încredere nelimitată în cunoaşterea legilor 
sociale ca suport al reformelor sociale. El reflectă cu fidelitate spiritul pozitivist comtean 
(Herseni 1940: 24): încrederea în ştiinţă şi educaţie, credinţa în perfectibilitatea umană, 
preţuirea valorilor umanitare susţinute de ştiinţă, aprecierea valorilor economice capitaliste – 
industrie, comerţ, tehnică. Cheia determinismului ideologic este considerată salvatoare şi de 
discipolul român al dascălului francez: “Dezvoltarea într-o societate se face prin progresul 
ştiinţelor, al artelor, prin îmbunătăţirea moravurilor, prin introducerea dreptăţii, pătrunzând 
din ce în ce mai mult în relaţiile politice, civile şi economice, şi chiar prin modificarea însuşi 
idealului, de care orice societate are neapărată trebuinţă” (Brătianu 1903: 43). Viziunea 
sociologică este aceea care “ne descopere din ce în ce mai mult minunata armonie în 
nesfârşitul varietăţilor; ea legitimează tot ce este firesc în societate şi lasă în domeniul istoriei 
tot ce este factice, arbitrar sau de învoială”(Ibidem: 49). Legile sociologiei sunt văzute, ca şi 
la Comte, drept instrumente indispensabile pentru a călăuzi raţional viaţa socială a indivizilor. 
Ele înlesnesc “unitatea de acţiune a societăţii şi libertatea indivizilor” făcând din sociolog un 
“medic social”, care cunoaşte principiile ce guvernează umanitatea, stăpâneşte istoria unui 
popor, reuşind astfel să recomande un împrumut cultural util pentru dezvoltarea acestuia. 
Orientarea pozitivistă a reflecţiei sociologice este, pentru I.C. Brătianu, un instrument cu o 
funcţie socială dublă (Ungureanu 1988: 95): pe de o parte, ea contribuie la raţionalizarea 
societăţii prin componenta sa cognitivă de “spiritualizare a omenirii”; pe de altă parte, 
opţiunile lui pozitiviste legitimează principiile teoretice ale liberalismului reflectate de 
“armonia tuturor intereselor individuale”. 

I. C. Brătianu a construit o sociologie a burgheziei şi a capitalismului, argumentând 
necesitatea instaurării regimului capitalist bancar care să ia locul defunctului sistem agrar 
înapoiat. Agentul social capabil să creeze societatea modernă românească era, în concepţia 
autorului, burghezia română. După Eugen Lovinescu I. C. Brătianu „a colaborat cu spiritul 
veacului şi în aceasta constă superioritatea lui”; el este „adevăratul creator al burgheziei 
române”. Mai mult, arată Lovinescu, Brătianu a identificat burghezia română cu „România 
regenerată, cu Ţara nouă ce se ridica pe urmele vechiului regim”: Burghezia română „nu este 
o clasă ci o societate nouă, prin care se manifestă conştiinţa naţională, geniul chiar al 
României. Dar ea nu este o clasă, ci România viitoare, România regenerată care se ridică, 
creşte şi se întăreşte necurmat” (Brătianu 1903).  

I. C. Brătianu a avut o viziune profetică asupra viitorului statelor naţionale şi a 
naţionalităţilor într-o Europă unificată. El considera că „progresul neamului omenesc se face 
în folosul dezvoltării naţionalităţilor, precum s-a făcut în folosul personalităţii fiecărui om” 
(Brătianu 1903: 18-19). Cu alte cuvinte, autorul paşoptist considera că evoluţia umanităţii se 
bazează pe dezvoltarea statelor naţionale, iar pe „temeiul naţionalităţilor vedea o utopică 
republică europeană” (Lovinescu 1924: 160). 

O altă contribuţie a lui Brătianu priveşte conceptul de sociabilitate, definit drept o 
consecinţă a instinctului gregar al naturii umane. După opinia sa există o corelaţie între 
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sociabilitate şi perfectibilitatea omului; fiecare „cerc social” – familia, satul, patria, seminţia, 
omenirea – îşi aduce aportul specific la construcţia vieţii morale şi intelectuale a indivizilor. 

Ion Ghica a fost considerat de Tr. Herseni „cel mai apropiat de sociologia propriu-
zisă, prin preocupările sale de ştiinţe sociale (economie politică), din generaţia celor de la 
1848” (Herseni 1940: 20). Inginer în geologie, economist şi diplomat, Ion Ghica a pus bazele, 
alături de I. C. Brătianu, sociologiei burgheziei şi capitalismului în societatea românească. 
Contribuţiile sale au fost sistematizate de Tr. Herseni, Eugen Demetrescu, N. Georgescu-Tistu 
şi Ion Ungureanu în câteva realizări de referinţă. 

1) Teoria caracterului organic al societăţilor. El pleacă de la ideea 
interdependenţei fenomenelor sociale pentru a ajunge la concluzia originală 
privind valoarea cu totul deosebită şi „sensul sociologic al activităţilor 
industriale” (Eugen Demetrescu, citat de Herseni 1940: 127): „industria 
manufacturală nu este numai un element de îmbogăţire şi de bună stare, dar 
este totodată şi un element de dezvoltare intelectuală şi politică: este mantia 
în care se înfăşoară arta şi ştiinţa, leagănul în care au crescut şi s-au 
dezvoltat libertăţile şi drepturile omului. Exersarea unei industrii cere de la 
acei care o practică cunoştinţe mai întinse, un spirit mai ager şi mai deştept, 
mai ornat, decât al celor care ţin de coarnele plugului. Burghezia, care este 
statul major al industriei manufacturale, a fost pretutindeni păzitorul 
libertăţii, precum plugăria a fost pavăza patriotismului. Industria aparţine 
oraşelor, precum plugăria aparţine satelor. Dacă moravurile sunt mai simple 
şi mai curate la ţară, inteligenţa este mai dezvoltată la târg” (Ghica 1937, 
vol. II: 208-209). 

2) Prima încercare de sociologie a creditului din istoria sociologiei. Autorul a 
făcut cele dintâi cercetări consacrate factorilor psihosociali ai tranzacţiilor 
economice: „Sufletul industriei este creditul. Creditul economic sau 
material se naşte din încrederea în persoane sau în lucruri; trăieşte şi creşte 
prin intensitatea acelei credinţe şi atârnă de la gradul de moralitate, de 
capacitate şi de activitate a persoanelor care se servesc de dânsul, de la buna 
întrebuinţare ce fac şi de la stabilitatea lucrurilor. Orice împrejurare, orice 
prefacere în ordinea morală sau materială are înrâurire asupra-i, întocmai ca 
schimbările în starea atmosferei asupra barometrului; creşte şi scade, se suie 
şi se coboară, după acele întâmplări” (Ghica 1937, vol. III: 102). 

3) O perspectivă asupra integrării românilor în Europa. Autorul tratează acest 
proces prin prisma unei întreite misiuni a românilor în Europa (Ungureanu 
1988: 67): misiunea economică, constând în dezvoltarea agriculturii pentru 
a ne conecta armonios la popoarele industrializate; misiunea geografică 
europeană care implică dezvoltarea reţelei de transporturi feroviare şi 
fluviale; misiunea politică care presupune influenţarea şi schimbarea 
Orientului în direcţia principiilor libertăţii, dreptăţii şi egalităţii 
naţionalităţilor. I. Ghica condiţionează îndeplinirea acestor misiuni de 
înfăptuirea unor reforme structurale în societatea românească în asigurarea 
libertăţii sociale, ordinii şi dreptăţii sociale. O atenţie specială este acordată 
întăririi bisericii, sprijinirii şcolii, construcţiei drumurilor, dezvoltării ştiinţei 
şi industriei (care cuprinde, ca şi la Saint-Simon, industria , agricultura, 
ştiinţele, literele şi artele frumoase, iar scriitorii şi savanţii sunt şi ei 
industriaşi cu un rol subordonat)  

4) Teoria sociabilităţii umane. Ca şi I. C. Brătianu, Ion Ghica corelează 
sociabilitatea omului cu „legea perfectibilităţii”: „Omul, o fiinţă de un ordin 
mai înalt decât toate cele ce există pe faţa pământului, trebuia neapărat să 
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fie sociabil, fiindcă numai în contactul cu alţi oameni îşi poate mulţumi 
aspiraţiunile sufletului şi ale intelectului, căci numai în starea socială poate 
găsi sprijinul necesar la împlinirea trebuinţelor şi dorinţelor sale, numai în 
viaţa socială, în unirea a mai multor interese într-unul şi acelaşi scop poate 
găsi puterea de a învinge piedicile şi greutăţile ce întâmpină din partea 
naturii şi a prejudiciilor; numai în viaţa socială se poate lumina şi 
perfecţiona” şi atinge cele mai ridicate produse ale spiritului omenesc cum 
sunt industria şi meşteşugurile, artele, ştiinţele şi literatura (Ghica 1937, vol. 
I: 123-124). Pentru a-şi convinge concetăţenii de importanţa crucială a 
sociabilităţii Ghica aduce un argument hotărâtor: „să considerăm ceea ce 
mâncăm, ce bem şi ne îmbrăcăm într-un an, pentru a ne încredinţa că munca 
noastră proprie şi individuală nu ne-ar putea procura acele obiecte nici cu o 
lucrare stăruitoare de mai multe secole” (ibidem, vol. III: 125). 

Seria sociologiei burgheziei şi a capitalismului, deschisă de paşoptişti, continuă cu 
contribuţiile clasice aduse de sociologii Ştefan Zeletin (1882-1934), Eugen Lovinescu (1881-
1943), Mihail Manoilescu (1891-1950). 

3.1.2. Legitimarea mercantilismului românesc: Ştefan Zeletin şi Eugen Lovinescu. 
Ştefan Zeletin: teoria formelor cu fond 
Ştefan Zeletin a făcut din lucrarea sa fundamentală Burghezia română. Originea şi 

rolul ei istoric (1925/1991) un argument redutabil pentru Teoria formelor cu fond pe care a 
contrapus-o Teoriei formelor fără fond, susţinută de reprezentanţii sociologiei critice. El va 
susţine că tranziţia societăţii româneşti spre modernitate a reprodus schema standard a 
dezvoltării capitalismului în ţările occidentale, cu un decalaj de 1-3 secole, înfăptuindu-se şi 
aici o evoluţie normală, de jos în sus, de la prefacerile economice, care au asigurat condiţiile 
sociale corespunzătoare, la principii şi instituţii moderne. La polul opus, tabăra conservatoare 
susţinea ideea evoluţiei anormale a societăţii româneşti, de sus în jos, prin asumarea, de către 
o elită guvernantă imorală şi incompetentă, de idei, principii, instituţii avansate din occident 
fără acoperire în elementele economiei burgheze, adică forme fără fond. Opţiunea lui Şt. 
Zeletin este formulată fără echivoc; el preciza faptul că deşi principiile burgheziei apusene de 
libertate şi egalitate au pătruns în plin Ev Mediu românesc, când nu se putea vorbi de 
condiţiile sociale favorabile înfăptuirii lor (vezi comentariile de mai sus făcute de autor pe 
marginea Constituţiei cărvunarilor), „ideile liberale nu au avut un caracter democratic 
modern în faza precapitalistă: ele au luat caracterul liberal revoluţionar numai după ce 
influenţa capitalismului a început a dizolva vechea noastră economie agrară, înlocuind-o cu 
o economie bănească, adică atunci când li s-au creat condiţiile economice” (Zeletin 1991: 73, 
subl. autorului). Altfel spus, „Era burgheză în România nu ia fiinţă sub influenţa ideilor 
liberale aduse din Apus; pricina ei stă mult mai adânc, în revoluţionarea economiei noastre 
naţionale. Până atunci, ideile liberale străine iau în societatea noastră un caracter medieval: ele 
dau boierimii mici arma de a lupta pentru privilegii, câtă vreme caracteristica unei clase 
burgheze liberale e năzuinţa desăvârşit opusă, de a distruge orice privilegiu şi a acorda 
libertatea şi egalitatea tuturor, fără nici o deosebire” (ibidem: 75) 

Construcţia fondului acoperit cu forme ale procesului de modernizare a societăţii 
româneşti a urmat, în concepţia lui Zeletin, schema clasică a dezvoltării capitalismului în cele 
trei faze, mercantilism, liberalism, imperialism, formulată de Werner Sombart (1863-1941) în 
lucrările sale Capitalismul modern (1902), Burghezul, contribuţie la istoria morală şi 
intelectuală a omului modern (1913) şi Evreii şi viaţa economică (1911). Cele trei faze ale 
evoluţiei capitalismului, preciza Zeletin într-o notă de subsol, constituie etapele sale 
fundamentale care ajung să creeze „şi forme corespunzătoare de organizare socială” (Zeletin 
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1991: 34). În funcţie de forma de capital care predomină, comercial, industrial şi financiar, se 
constituie tipul de burghezie care îl mânuieşte şi structura societăţii respective. 

Mercantilismul constituie faza de formare a burgheziei naţionale cu sprijinul 
capitalului comercial străin, în care predomină comerţul şi camăta, concomitent cu 
constituirea statelor moderne naţionale, centralizate, neatârnate, ce iau sub „tutela energică a 
puterii de stat” atât actorii sociali ce produc şi acumulează avuţia cât şi întreaga viaţă socială. 
Mercantilismul european s-a dezvoltat între sec. XVI-XIX (prima jumătate), perioada sa de 
maximă expansiune fiind sec. al XVII-lea. Plămădirea burgheziei româneşti şi a statului 
naţional centralizat modern, preciza autorul, sunt două procese ce se contopesc în unul 
singur ce dă esenţa mercantilismului românesc. El ia naştere în sec. XIX, după liberalizarea 
comerţului (Adrianopole 1829) şi continuă în prima jumătate a sec. XX. 

Liberalismul urmează mercantilismului, fiind antipodul acestuia. Industria a subjugat 
comerţul şi marea finanţă şi a dus la două achiziţii importante: descentralizare şi democraţie. 
Odată cu dezvoltarea şi predominarea capitalului industrial (ca urmare a plasamentelor 
capitalului comercial şi de camătă în industrie), clasa burgheză care îl mânuieşte respinge 
tutela statului în economie, cerându-i să se retragă în administraţie. Ea pretinde „deplina 
libertate a industriei şi comerţului”, precum şi a indivizilor. „În vreme ce mercantilismul 
aşteaptă prosperitatea economică de la energia şi iniţiativa puterii centrale, liberalismul o 
aşteaptă de la iniţiativa şi stăruinţa indivizilor; cel dintâi nu ştia nimic despre libertatea 
individuală şi se călăuzea în măsurile sale de un singur lucru: interesele naţiunii ca tot; cel din 
urmă, în schimb, nu recunoaşte nici stat, nici naţiune şi în genere nici o realitate care ar sta 
deasupra realităţii individului, tinzând să-i îngrădească libertatea: liberalismul şterge 
deosebirile naţionale, neagă puterea de stat şi pulverizează întreaga omenire în indivizi, 
singurele realităţi pe care le cunoaşte şi de la a căror iniţiativă aşteaptă propăşirea socială. 
Ideologia liberală e individualistă, umanitaristă şi cosmopolită” (Zeletin 1991: 36). 
Liberalismul „ia suveranitatea din mâinile puterii centrale şi o acordă indivizilor, poporului. 
Democraţia modernă s-a născut ca expresie politică a liberalismului economic” (ibidem: 37). 
Forma deplină a liberalismului a fost realizată în Anglia în sec. XIX, ca urmare a agitaţiei 
importatorilor din Manchester pentru libertatea comerţului (desfiinţarea taxelor pe importul de 
cereale). Doctrină a libertăţii totale, a iniţiativei, proprietăţii private şi a democraţiei moderne, 
cu conotaţii de neîncredere în puterea centrală şi „anarhism de stat”, liberalismul, consideră 
Zeletin, are în sec. XX doar o semnificaţie istorică, întrucât ţările avansate l-au depăşit iar 
cele întârziate sar peste el, trecând la cea de a treia fază. 

Imperialismul financiar este a treia fază tipică a burgheziei şi capitalismului în care 
predomină capitalul de bancă, care a reuşit să finanţeze atât industria cât şi comerţul. 
Specifică acestei etape este o reinstituire a puterii centrale cu un alt actor social, clasa marilor 
financiari, care îşi arogă „supremaţia economică şi politică” concomitent cu apariţia unui nou 
ideal naţional imperialist, având câteva note caracteristice: credinţa într-o naţiune în 
expansiune, naţiune ce este „cea mai bine organizată”, „naţiunea aleasă” prin superioritatea 
organizării şi a culturii capabilă să civilizeze restul lumii; teza rolului dominator, reglator al 
vieţii economice, deţinut de capitalul de bancă care stăpâneşte piaţa internă, instituind bariere 
vamale, face operă de organizare a întregii societăţi, se luptă pentru sfere de influenţă. Ţările 
europene au intrat deja, în sec. XIX, în această fază, iar cele rămase în urmă se pregătesc să 
intre şi ele pe măsură ce capitalul acumulat în comerţ şi camătă se investeşte în industrie prin 
filieră bancară şi, mai important, pe măsură ce capitalul de bancă subjugă atât industria cât şi 
comerţul. 

Mercantilismul românesc. Scurt inventar al schimbărilor declanşate de procesul de 
modernizare. 

Începuturile revoluţiei burgheze în România semnifică transformări în structura social-
economică, politică, culturală a societăţii agricole primitive, declanşate de un agent social 
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străin - burghezia apuseană - şi apoi desăvârşite împreună cu “nou născuta” burghezie 
românească. Expresia condensată a acestor schimbări este dată, în concepţia lui Şt. Zeletin, de 
construcţia mercantilismului în societatea românească. Cele mai spectaculoase transformări 
mercantiliste generate de programul paşoptist sunt Unirea Principatelor, Reforma Rurală, 
Constituţia liberală, Independenţa de Stat, Regatul, Statul naţional unitar. Mişcările 
paşoptiste, scria cu pătrundere Ilie Bădescu (1988, p.249) vor impune două idei fundamentale: 
ideea liberală şi ideea democratică. Mecanismele schimbărilor sunt strâns legate de nevoile de 
expansiune ale capitalismului apusean, care îl împing spre pieţele ţărilor agricole aflate, la 
începutul sec. XIX, în plin Ev Mediu. Burghezia apuseană, argumenta Zeletin, uzează de două 
“arme” redutabile pentru disoluţia vechiului sistem social: cumpărarea de produse agricole cu 
preţuri ridicate şi oferirea de produse manufacturate la preţuri scăzute (Zeletin, 1925/1991, 
p.64). Rezultatul este spectaculos: în circa trei decenii proprietarii funciari sunt “smulşi” din 
raporturile lor patriarhale şi “siliţi să lucreze după trebuinţele capitalismului” (Zeletin, idem: 
65.); economia naturală devine tot mai mult o economie de schimb; vechile meserii şi ocupaţii 
cad pradă concurenţei străine; sporirea relaţiilor de schimb duce la stimularea tendinţei de 
extindere a suprafeţelor cultivate pentru piaţă şi “ca o consecinţă firească, creşterea valorii 
pământului” şi a aspiraţiei de a-l preface în proprietate privată individuală. Credibilitatea 
acestor evaluări poate fi sporită de analize statistice efectuate de economişti prestigioşi, cum 
sunt cele întocmite de Nicolas Soutzo, I. Brezoianu, C. Băicoianu. Plecând de la statisticile 
întocmite de aceştia, Şt. Zeletin prezintă un tablou foarte convingător al schimbărilor 
structurale produse în societatea românească după liberalizarea comerţului (Adrianopole 
1929): dacă în 1831 nu se găseau în Ţara Românească nici măcar cantitatea de grâu necesară 
pentru a umple două corăbii, în 1837 se puteau încărca 700 de vase cu cereale pentru export. 
Creşterea comerţului a dus rapid la sporirea suprafeţei cultivate de peste cinci ori. Consecinţa 
imediată a acestei schimbări este creşterea valorii pământului, unealtă redutabilă de distrugere 
a vechiului regim cu proprietatea sa uzufructuară (Zeletin, 1925/1991: 67) 

Acest proiect de factură raţionalist - liberală a început opera de modernizare prin 
apariţia în cadrul societăţii româneşti a câtorva fenomene noi: a) naşterea burgheziei 
româneşti, denumită în epocă clasa boiernaşilor comercializaţi sau a micilor boieri agrarieni, 
apărători ai principiilor liberale şi interesaţi de negoţul cu produse agricole; b) geneza unor 
practici sociale moderne, precum producţii agricole pentru schimb, extinderea circulaţiei 
mărfurilor “plămădind pas cu pas o nouă bază de forţa socială: capitalul” (Zeletin, 1925/1991: 
71); c) instituirea practicii cămătăriei care, alături de capitalul comercial, a îndeplinit funcţia 
de distrugere a economiei de subzistenţă şi de ruinare a vechii clase a nobilimii; d) construcţia 
infrastructurii necesare economiei de piaţă – drumuri, căi ferate, depozite, porturi etc.; e) 
edificarea, cu sprijinul străinătăţii, unei reţele instituţionale moderne, absolut necesare 
funcţionării unei pieţe capitaliste: legislaţie corespunzătoare, bănci, camere de comerţ, 
instituţii de credit, tribunale, cod şi instituţii fiscale, regim vamal, structuri poliţieneşti. „O 
piaţă capitalistă, scria H. H. Stahl, nu poate funcţiona decât sub protecţia unei linişte deplină” 
asigurată prin legislaţie adecvată, reţea poliţienească, reţele tehnice, instituţii moderne, pentru 
înfăptuirea cărora s-a apelat la experienţa şi ştiinţa străină: s-au tradus în româneşte coduri de 
comerţ italian, civil francez, penal elveţian, Constituţia belgiană etc. (Stahl 2001: 122). 

Schema evoluţiei mercantilismului adoptată de Zeletin acorda un spaţiu privilegiat 
identităţii de interese dintre burghezia comercială străină, îndeosebi evrei din Anglia, 
burghezia românească în formare şi puterea centrală autohtonă: statul are nevoie de bani 
pentru a construi tot eşafodajul instituţional şi tehnic al unui stat puternic, independent şi 
sprijină dezvoltarea clasei ce acumulează capital; mercantilismul este mijlocul cel mai sigur 
de a procura banii necesari unui stat centralizat, şi autonom (Zeletin 1991: 105). 

Analiza sa ţine seama de contextul socio-economic particular al societăţii europene şi 
româneşti de după 1829 care a generat procese fundamentale ale dezvoltării sociale: sciziunea 
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clasei boiereşti în boierii mari şi mici (boiernaşi) şi emergenţa burgheziei române ca clasă 
stratificată în grupul agrarienilor comercializaţi, grupul cămătarilor, birocraţia şi oligarhia 
politică. Teza pe care o susţine şi o va valida Zeletin se referă, nu la aserţiunea marxistă a 
luptei de clasă dintre boierime şi burghezie, ci la transformarea vechii clase stăpânitoare prin 
sciziunea acesteia şi prefacerea micii boierimi comercializate în burghezie. 

În esenţă este vorba de legitimarea eforturilor de modernizare a societăţii româneşti de 
către burghezia încă minoră (ea îşi clădise doar baza economică cu sprijinul burgheziei 
apusene), nevoită să-şi asocieze suporteri puternici în “forţa centrală” – “oligarhie liberală”, 
centralizare administrativă, birocraţie şi militarism, în condiţiile ruinării vechii clase 
stăpânitoare (Zeletin, 1925/1991: 94 şi următoarele). Veriga lipsă în mecanismul social al 
modernizării societăţii româneşti era clasa de mijloc puternică, independentă, suportul 
oricărui proces de raţionalizare capitalistă (Popescu, 1995, p.18–30). Justificările 
transformărilor moderne într-un spaţiu social de tranziţie, în care vechile structuri au fost 
zdruncinate, iar noua clasă şi aşezămintele corespunzătoare erau insuficient de puternice spre 
a prelua iniţiativa conducerii sociale, nu puteau fi decât “procedurale”, adică expresii ale unei 
ordini construite socialmente. Iar a construi o ordine socială, aşa cum susţin teoreticienii 
“modernităţii organizate”, înseamnă a introduce convenţii cu privire la modul de a percepe 
fenomenele sociale, de a acţiona în situaţii recurente şi, totodată, a stabili clasificări ale 
fenomenelor care să îngăduie sporirea inteligibilităţii şi controlul asupra vieţii sociale 
(Wagner, 1994: 75–76). Or, unul dintre cei mai eficienţi factori de convenţionalizare este 
statul care este împuternicit să impună criterii de clasificare în societate, să definească situaţii 
recurgând la instituţiile sale: sistemul de învăţământ obligatoriu, legislaţia, monopolul 
violenţei. Nu se poate imagina modernizarea unei societăţi, susţin teoreticienii acestui proces, 
atât timp cât grupuri relevante de persoane “deviază de la definiţiile fenomenelor sociale 
cruciale” (Wagner, 1994: 75–76).  

Teoreticienii clasici care au analizat rolul statului naţional ca factor modernizator sunt 
W. Sombart, Fr. List, A. de Tocqueville, K. Bücher, Fr. Oppenheimer, Şt. Zeletin, D.P. 
Marţian, I. Ghica, P.S. Aurelian, E. Lovinescu, M. Manoilescu. Ştefan Zeletin a fost 
sociologul care a înţeles cel mai bine funcţiunea statului naţional român în “Era 
mercantilismului” (1866 şi până în epoca interbelică, inclusiv). Puterea centrală, scria Şt. 
Zeletin, alcătuită dintr-o „oligarhie politică influenţată de ideile liberale şi care guvernează în 
interesul burgheziei” este ajutată de vastul aparat birocratic şi de puterea militară; ea 
îndeplineşte rolul de “tutore al burgheziei noastre în proces de dezvoltare”, concomitent cu 
rolul de forţă disciplinatoare a ţărănimii şi clasei muncitoare în curs de formare în 
conformitate cu normele societăţii burgheze. 

Această reprezentare a modernităţii societăţii româneşti axată pe locul central al 
statului ca factor de gestionare şi de concentrare a resurselor are o seamă de efecte 
neanticipate asupra percepţiei statutului burgheziei care nu au fost intuite de Zeletin ci de unii 
teoreticieni socialişti şi liberali, ca de exemplu C.D. Gherea (1955-1920), Ş. Voinea (1893-
1969), H. Sanielevici (1875-1951). Este vorba de poziţia dependentă a clasei burgheze faţă de 
deciziile şi resursele controlate de birocraţie, o burghezie care nu este interesată de câştigarea 
autonomiei afacerilor sale pe piaţa liberă, nici în descentralizarea administrativă care i-ar 
diminua accesul la resursele controlate central. După unii analişti modelul neoliberal etatist se 
perpetuează şi după 1989 (Tănase, octombrie 1995:.3). 

Mercantilismul românesc, sintetizează Zeletin, a dezvoltat „un întreg capitalism 
naţional, comercial şi bancar...o formidabilă realitate, din care se dezvoltă întreaga noastră 
viaţă socială sub noul regim” (Zeletin 1991: 254). Această copleşitoare realitate este 
contrapusă de autor viziunii sociologiei critice, după care societatea modernă românească a 
fost creată de „un mănunchi de aventurieri, din temeiuri egoiste”: „vanitatea de a părea 
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civilizaţi şi mai ales interesul de a exploata bugetul prin înfiinţarea necontenită de slujbe noi” 
(ibidem). 

Eugen Lovinescu: teoria sincronismului vieţii contemporane. 
Eugen Lovinescu (1881-1943) a fost critic literar, istoric al culturii, scriitor şi sociolog 

român. A urmat şcoala primară şi gimnaziul “Al. Donici” (1892–1896) din Fălticeni, fiind 
coleg de clasă cu Mihail Sadoveanu; între 1896–1899 este elev al Liceului internat din Iaşi. 
Pregătirea universitară şi-o face la Facultatea de Litere, secţia de limbi clasice, a Universităţii 
din Bucureşti, unde audiază cursurile lui Titu Maiorescu şi Nicolae Iorga. După datele 
biografului său, Z. Ornea, în perioada 1904–1906 îl aflăm profesor la Liceul din Ploieşti, după 
care pleacă la studii pentru obţinerea doctoratului, la Paris, unde rămâne până în 1909. 
Elaborează teza de doctorat (1909), având ca tematică critica literară a lui Jean Jacques Weiss, 
pe care o publică la Paris, cu o prefaţă semnată de Emile Faguet. Se reîntoarce în ţară şi 
concurează cu Garabet Ibrăileanu pentru ocuparea unei catedre universitare la Iaşi, cel din 
urmă fiind desemnat câştigător. Nu a reuşit să facă carieră universitară nici în Bucureşti, unde 
se stabileşte, rămânând profesor de liceu. A fost considerat în epocă (G. Călinescu) o 
“instanţă” semnificativă de legitimare în domeniul criticii şi creaţiei literare prin invenţiile 
sale instituţionale: Cenaclul literar Sburătorul, situat pe str. Câmpineanu, colţ cu str. Luterană 
din Bucureşti, cu ale sale celebre şedinţe de duminică după-amiaza, revista Sburătorul, editată 
între 1919–1922 (seria întâia) şi 1926–1927 (a doua serie), şi ideea monografiilor literare care 
a consacrat şcoala istorică literară iniţiată de N. Iorga şi G. Bogdan-Duică. Pentru a spori 
capitalul literar al Cenaclului şi “Sburătorului” la istoria literaturii române, E. Lovinescu 
recurgea la un sistem ingenios de distincţii, sancţiuni şi sugestii în procesul de selectare a 
candidaţilor care aspirau la statutul de scriitor sau critic literar: lectura în public a producţiei 
literare a acestora, urmărirea “mişcării de opinie” a sălii, provocarea de către amfitrion a 
“verdictului asistenţei”, sugerarea de către acesta a unor evaluări “timide”, redactarea unor 
comunicate pentru presă conţinând calificările date de critici participanţilor la şedinţele sale 
literare, la care se adaugă calităţile sale de polemist redutabil. Imaginea publică a lui E. 
Lovinescu de creator de reputaţii literare se completează (G. Călinescu) cu aceea de 
contribuitor la consacrarea Şcoalei Istorice Literare iniţiate de N. Iorga şi G. Bogdan-Duică. 
Prin ideea monografiilor literare, E. Lovinescu cristalizase un etalon de valorificare literară 
axat pe cerinţa studierii înrâuririlor pe care epoca şi contextul local le exercita asupra 
creatorilor literari. Monografiile literare şi studiile asupra lui Gr. Alexandrescu, C. Negruzzi, 
Gh. Asachi etc. sunt considerate ca repere de analiză istorică, “bine informate, pe un material 
rezonabil cunoscut şi inedit, o descurcare foarte utilă a chestiunii” (G. Călinescu). E. 
Lovinescu nu era interesat atât în calitatea producţiilor literare evaluate, cât în “reuşita 
socială” a şedinţelor sale literare care constituiau “o condiţie a existenţei sale şi o metodă”. 
Nu manifesta nici o propensiune pentru a face judecăţi de valoare cu privire la clasici, de aici 
şi lipsa de popularitate în lumea didactică (G. Călinescu). Critica sa, cu toate observaţiile şi 
disocierile fine pe care le operează, este negativă şi neistorică, bazată pe “divagări literare” şi 
“laconism ironic”. Cu toate aceste limite, istoricii literari nu i-au contestat criticului influenţa 
covârşitoare asupra generaţiilor ce i-au urmat.  

Istoria civilizaţiei române moderne, vol. I-III, 1924-1925, constituie opera sociologică 
fundamentală a lui E. Lovinescu. Aici formulează legea sincronismului vieţii contemporane, 
care explică formarea pe cale revoluţionară a civilizaţiei româneşti moderne, la capătul unei 
laborioase analize comparativ istorice. Principalele secvenţe ale legii sociologice a 
sincronismului sunt următoarele: a) Rolul anticipativ şi creator al ideologiei. Poporul român, 
de origine latină, a fost fixat la început într-un mediu potrivnic structurii sale intime datorită 
conjuncturii istorice, geopolitice şi religioase. Abia în secolul al XIX-lea se schimbă axa de 
orientare a dezvoltării poporului român: revoluţia de la 1848, scria E. Lovinescu, reprezintă, 
în mod simbolic, momentul esenţial al reorientării ideologice, economice, politice spre Apus, 
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adică conform cu idealitatea sa originară. Procesul formării civilizaţiei române a debutat ca 
revoluţie ideologică prin importul ideilor “libertare” din Apus, în vederea construcţiei 
constituţionale moderne în societatea românească. Principalul agent social al înfăptuirii 
revoluţiei ideologice l-au constituit fruntaşii paşoptişti, şi îndeosebi forţele revoluţionare 
liberale în frunte cu I.C. Brătianu. b) Creşterea de la formă la fond a civilizaţiei. Această 
creştere este considerată de E. Lovinescu normală pentru societăţile întârziate, în virtutea 
interdependenţelor capitalismului modern. După construcţia ordinii constituţionale moderne 
urmează, în faza a doua a dezvoltării civilizaţiei române, edificarea bazei economice şi a unei 
forţe sociale burgheze consolidate, în temeiul legii interdependenţei vieţii materiale şi morale 
a civilizaţiei contemporane. Acţiunii revoluţionare a ideilor Apusului susţinute de forţele 
sociale revoluţionare li s-au opus concepţiile conservatorismului social - teoria imobilităţii, 
tradiţionalismul, evoluţionismul, - susţinute de forţele reacţionare ale vechiului regim. c) 
Civilizaţia română modernă ca “proces de acomodare” a conflictului de forţe contradictorii. 
Necesitatea sociologică a biruinţei forţelor revoluţionare asupra celor reacţionare, precum şi 
normele ce au ghidat această înfruntare se întemeiază pe legile imitaţiei dezvoltate de G. 
Tarde: direcţia imitaţiei este de sus în jos, prin elementul “plastic” al păturilor superioare; 
ideile revoluţionare importate prin imitaţie de sus în jos au intrat în contradicţie cu interesul 
de clasă; contactul brusc şi diferenţa de nivel faţă de Apus au determinat o imitaţie integrală a 
formelor civilizaţiei occidentale “fără distincţiune, în masă”, caracteristică primei faze, pur 
revoluţionare, a imitaţiei; în faza a doua, precumpănitor devine rolul “spiritului critic”; “prin 
adaptare la unitatea temperamentală a rasei, orice imitaţie ia cu timpul un caracter specific”. 
“Adaptarea” şi “prelucrarea” imitaţiei conferă, după E. Lovinescu, originalitate unei 
civilizaţii, cu nimic mai prejos decât “elaboraţia” civilizaţiei. d) Adaptarea fondului şi a 
formei. Jocul adaptării formei şi fondului se înfăptuieşte într-un “dublu proces cu sens contrar: 
procesul scoborârii formei la fond”, constatat de adversarii formaţiei civilizaţiei române, şi 
“procesul creşterii fondului la formă”, foarte lent şi practic invizibil la scara timpului prezent 
pe care forţele conservatoare îl contestă. Exerciţiul democraţiei asigură, în timp, formarea 
conştiinţei cetăţeneşti şi a transformării suveranităţii naţionale din ficţiune în realitate. e) 
Acţiunea formelor, a instituţiilor asupra “omului social”, asupra societăţilor, este “în afară de 
orice controversă”, susţine E. Lovinescu, dacă ele - primele - “nu atacă sufletul omului în 
structura lui ancestrală”; “moravurile publice, virtuţile sociale” evoluează şi se mlădiază 
aşadar prin instituţii. f) Caracterul unui popor, rasa, specificul lui etnic filtrează acţiunea 
imitaţiilor, producând “asimilarea” şi “refractarea” lor prin structura etnico-rasială. La 
“popoarele de formaţie recentă, îndeosebi, instituţiile fiind simple forme imitate”, procesul se 
desfăşoară astfel, de la formă la fond, urmând a creşte ulterior de la fond la formă prin 
practicarea vieţii instituţionale. g) Transformarea bruscă a civilizaţiei române pe cale 
revoluţionară a fost determinată şi de “lipsa unei tradiţii puternice, unită de altfel şi cu lipsa 
unei autorităţi organizate”. Vicisitudinile istorice au făcut ca poporul român să nu-şi poată 
fixa un psihic conform şi omogen, rasa română, în absenţa unei unităţi de viaţă istorică, 
nefiind încă fixată. Pentru a se fixa, o tradiţie are nevoie de existenţa “unei epoci de completă 
şi maximă expansiune naţională”, adică a unei epoci clasice, marcată de plenitudinea 
manifestărilor materiale şi morale ale popo-rului respectiv. Din această perspectivă, teoriile 
dreptului românesc susţinute de N. Bălcescu, R. Rosetti, N. Iorga îi apar lui E. Lovinescu 
drept lipsite de orice temei. Analiza sociologică a procesului formării civilizaţiei române 
înfăptuită de E. Lovinescu, teoria sincronismului propusă de el ca soluţie teoretică la 
întrebările obsedante privind normalitatea sau anormalitatea acestui proces, au stârnit 
controverse în epocă. Autorul a fost etichetat drept diletant, lipsit de originalitate, superficial, 
de către G. Ibrăileanu, I.C. Filitti, M. Ralea, N. Petrescu, N. Crainic, D.V. Barnoschi, iar G. 
Ibrăileanu, I.C. Filitti. D.V. Barnoschi îl acuză pe E. Lovinescu de plagiat. Alţi autori, precum 
Şt. Zeletin, C. Rădulescu-Motru fac evaluări critice asupra unor teze şi argumente susţinute de 
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autorul sincronismului vieţii contemporane. Idei fundamentale ale teoriei sincronismului 
lovinescian au fost evaluate critic şi de către generaţiile ulterioare de critici literari, istorici, 
filosofi ai istoriei şi sociologi: G. Călinescu, F. Aderca, N. Bagdasar, D. Caracostea, A. Sasu, 
I. Negoiţescu, E. Simion, F. Mihăilescu, Al. George, Zigu Ornea, I. Bădescu.  

3.2. Sociologia critică (conservatoare). 
Începutul seriei se află în contribuţiile sociologice aduse de paşoptiştii Mihail 

Kogălniceanu (1817-1891) şi Ioan Heliade Rădulescu (1802-1872). 
Mihail Kogălniceanu a fost paşoptist şi unionist renumit, istoric de seamă, autor al 

programului revoluţiei de la 1848 din Moldova, om politic implicat în toate marile 
evenimente şi reforme ale sec. al XIX-lea: Unirea Principatelor, Reforma rurală, desfiinţarea 
robiei ţiganilor, Independenţa de stat, Regatul. Prin temperament, mediu german de formaţie 
intelectuală (marcat de istorism ) şi cultură istorică Mihail Kogălniceanu era mai apropiat de 
tradiţiile istorice şi de valorile democratice decât de patosul revoluţionar (Lovinescu 
1924/1972: 119). El împărtăşea cu ceilalţi paşoptişti credinţa în „necesitatea fatală a 
introducerii civilizaţiei apusene” condiţionată, însă, de spiritul de discernământ prin care 
împrumutul cultural din occident era evaluat în funcţie de conservarea identităţii naţionale. 
Sinteze succinte ale contribuţiilor sale sociologice au fost întocmite de Eugen Lovinescu, Tr. 
Herseni şi Ion Ungureanu. Vom prezenta câteva dintre acestea. 

• Ideea programatică a sociologiei critice de mai târziu după care introducerea de 
forme occidentale trebuie să ţină seamă de tradiţiile social-istorice şi de nevoile 
ţării care le importă. O lege fundamentală a ţării, susţinea autorul paşoptist 
„trebuie să fie o plantă indigenă, expresia năravurilor şi a nevoinţelor naţiei” 
(Kogălniceanu, Dorinţa partidei naţionale din Moldova, citat după Ungureanu 
1988: 69). 

• Critica practicilor imitaţiei în politică, artă, literatură, legislaţie, educaţie. În 
programul revistei sale Dacia literară din 1840 Kogălniceanu scria că 
„traducţiile nu fac o literatură” şi „această manie ucigătoare a gustului naţional 
trebuie izgonită” (citat după Herseni 1940: 80). 

• Convingerea în ştiinţă şi în fundamentarea ştiinţifică a reformelor democratice. 
Îndeosebi studiul istoriei din care cel ce face legi şi omul politic „învaţă 
tocmelile ocârmuitorilor, puterea şi slăbiciunea lor, pricinile de guvern sub 
care au înflorit mai mult, legile care au avut înrâurirea cea mai priincioasă sau 
cea mai stricăcioasă asupra puterii, asupra culturii, asupra moralului 
noroadelor” (Kogălniceanu, Cuvânt introductiv la cursul de istorie naţională, 
citat după Ungureanu 1988: 69-70). 

• Credinţa în legitimitatea unor principii moderne, cum sunt democraţia şi 
naţionalismul. Autorul paşoptist recomanda, în acest sens, studiul experienţei 
americane în edificarea unor noi aşezări: ei deschid drumuri şi înfiinţează 
tipografii pentru a înlesni şi a intensifica comunicarea slobodă între oameni şi a 
stimula participarea cetăţenilor la treburile comunităţii. 

• Efectuarea celor dintâi cercetări etnologice de teren având la bază teoria 
sociologică a civilizaţiei. Lucrările sale „Despre civilizaţie” şi „Scenele 
pitoreşti din obiceiurile poporului. Nou chip de a face curte” tratează tema 
civilizaţiei false, de împrumut care se deosebeşte de cea adevărată, „făcătoare 
de bine”. El este şi autorul primelor studii etnologice despre ţigani. 

• Iniţierea primelor studii despre pauperism în lumina teoriei sociologice a 
raportului dintre creşterea populaţiei, creşterea economică şi creşterea 
trebuinţelor oamenilor (Ungureanu 1988: 73). 
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Ioan Heliade Rădulescu a fost autorul programului revoluţiei paşoptiste din 
Muntenia, cunoscuta Proclamaţie de la Izlaz, apreciată de Lovinescu drept „gestul simbolic 
prin care axa vieţii noastre politice şi culturale s-a schimbat din Răsărit în Apus” (Lovinescu 
1972: 144). El a creat o puternică bază filozofică direcţiei critice în cultura românească în 
lucrarea Echilibru între antiteze sau Spiritul şi Materia, 1859-1869. Contribuţiile sale la 
fondarea sociologiei româneşti au fost analizate succint de Eug. Lovinescu, Tr. Herseni şi Ion 
Ungureanu. Prezentăm, în cele ce urmează câteva dintre cele mai importante realizări ale 
acestuia în plan sociologic. 

• Construcţia unei viziuni asupra regenerării naţionale a societăţii româneşti 
având la bază resuscitarea unor instituţii istorice, tradiţionale şi respingerea 
împrumutului cultural extern. „Cu legi şi doctrine eterogene aduse dau imitate 
din afară se pierde România, pentru că, ridicându-i-se elementele ei vitale, i se 
impun altele, ce nu le pot respira plămânii ei. Se îneacă animalul de uscat în 
fundul apelor; moare peştele scos şi ţinut a răsufla aerul. Dă românului legi 
române, legi biblice şi creştine, lasă-i datinele străbune, dacă vrei să trăiască ca 
naţie” (Heliade Rădulescu, Echilibru între antiteze, citat după Lovinescu 1972: 
112). 

• Iniţierea de reforme centrate pe valorificarea şi extensia vechii instituţii a 
boieriei; boieria este concepută de filozoful paşoptist ca o instituţie 
democratică multifuncţională, îndeplinind atribuţii civile, judecătoreşti, 
militare, educaţionale, deschisă tuturor „fiilor patriei, inclusiv la străini” care 
slujesc onest patria română (Heliade Rădulescu, Echilibru dintre antiteze, citat 
după Ungureanu 1988: 58). 

• Construcţia de tipologii a categoriilor sociale pe baza unor criterii etice şi 
structuri de sociabilitate (Ungureanu 1988: 57-59). Categoriile sociale tipice 
sunt: boieri, boieribili şi ciocoi. Valorile la care sunt raportate aceste categorii 
sociale sunt: onestitate, cumpătare, inteligenţă, devotament pentru patrie şi 
armonizarea cunoştinţelor posedate cu spiritul de comunicare. Indivizii care se 
califică pentru statutul de boieri sunt oneşti, cumpătaţi, loiali patriei, inteligenţi 
şi împărtăşesc din cunoştinţele lor poporului; nu are nici o relevanţă calitatea 
acestora de stăpâni de moşii şi de sate. Oponenţii boierilor sunt ciocoii, care 
mint, înşeală, sunt degradaţi, pervertiţi, dezbină societatea, rup echilibrul dintre 
guvernanţi şi popor iar ştiinţa lor nu este garantată socialmente. Categoria 
boieribili este una potenţială, în care pot intra ţăranii şi alţi indivizi care pot 
deveni boieri prin muncă cinstită, cumpătare, devotament faţă de patrie, 
inteligenţă; se cuvine menţionată aici o precizare interesantă pe care o face 
autorul şi anume ţăranii înainte de a fi calificaţi boieri trebuie instruiţi pentru a-
şi exercita drepturile.  

• Proiectarea unei instituţii democratice moderne denumită clasa de mijloc sau 
clasa de burghezi şi proprietari, înzestrată cu virtuţi etice şi cu raţionalitate 
capitalistă, care asigură progresul societăţii româneşti. Burghezii au calităţi de 
producători şi sunt animaţi de calcul raţional: ei „nu aleargă după 
chiverniseală, nu sunt lipitorile ţării ci mântuitorii ei. Aceştia folosesc pe alţii 
folosindu-se pe sine”. „Răul” ţării noastre, scria autorul, este slăbiciunea clasei 
de mijloc autohtone; iar soluţia propusă este „Şcoli tehnice mai vârtos prin 
toate judeţele, căci numai acestea creează burghezia naţională şi naţia care n-
are meşteri, artişti, comercianţi dintre ai săi acea naţiune piere. Burghezul e 
virtutea naţiunii şi noi n-avem burghezi români” (Heliade-Rădulescu, 
Echilibru între antiteze, citat după Ungureanu 1988: 51, 52). 
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• Promovarea principiului selecţiei sociale pe baze meritocratice. Existenţa 
aristocraţiei româneşti este considerată de autor rezultatul unui proces istoric 
de selecţie naturală în care s-au impus bravura pe câmpul de luptă, munca, 
talentul şi nicidecum calităţile moştenite.  

Cei doi autori paşoptişti au pregătit climatul de idei favorabil sociologiei critice sau 
junimiste sau conservatoare din deceniile care au încheiat secolul XIX şi au deschis secolul 
XX.  

Sociologii care au urmat generaţiei paşoptiste, şi îndeosebi cei ai epocii interbelice, au 
avut de explorat o societate diferită, mult mai diferenţiată, cu o plajă diversificată de urgenţe, 
pe scurt, o societate mai problematică decât antecesorii lor. Societatea de la finele sec. al 19-
lea şi prima jumătate a sec. al 20-lea se prezenta ca un spaţiu de tranziţie de la vechea ordine 
patriarhală la ordinea capitalist-mercantilistă şi începuturile capitalismului financiar, sărind 
peste faza liberalismului. Schimbările de natură mercantilistă au făcut breşe în societatea 
autarhică, după cum am văzut mai sus, cu tot cortegiul de efecte sociale, economice, 
psihologice neanticipate şi nedezirabile ale tăvălugului transformărilor: dislocarea unor 
structuri patriarhale, ruinarea industriei casnice ţărăneşti, decăderea meseriaşilor urbani, al 
doilea servaj (neoiobăgia), politicianismul, pseudocultura etc. Era timpul unor evaluări ale 
procesului de modernizare cu ajutorul capitalului şi instituţiilor străine. Circumstanţele erau 
de aşa natură că sociologii de la cumpăna secolelor nu mai erau presaţi de imperativul resimţit 
ca o somaţie a ieşirii din “barbarie” şi intrării în lumea civilizată (europeană), ca înaintaşii lor, 
ci erau preocupaţi de o evaluare mai calmă, cuprinzătoare şi riguroasă a căii parcurse pentru a 
imagina soluţii de viitor. Ei aveau de răspuns la întrebări provocatoare care, fie că incriminau 
fie că susţineau eforturile pionerilor modernizării. Interogaţiile cele mai frecvente priveau 
definirea căii de modernizare practicate de elita paşoptistă: poate fi considerată această 
modernizare ca o dezvoltare “normală”, adică de la fond (practici sociale, deprinderi, 
comportamente) spre forme (instituţii, principii) sau o cale “artificială” de la forme spre 
fond?. Alte întrebări vizau identificarea şi evaluarea noilor structuri şi instituţii moderne cu 
prioritate în termeni de rezultate de succes ale proceselor de dezvoltare sau de patologii ale 
schimbărilor.  

Titu Maiorescu: Teoria formelor fără fond. 
Mentorul Societăţii literare şi politice „Junimea” (fondată la 1863 de T. Maiorescu 

împreună cu Th. Rosetti, V. Pogor, A. D. Xenopol, I. Negruzzi, P. P. Carp etc.), Titu 
Maiorescu (1840-1917) a fost critic literar, filozof, om politic. De numele lui se leagă cea 
mai cunoscută şi mai virulentă critică a împrumutului de instituţii, principii, reforme 
occidentale în societatea întârziată românească de către o elită superficială şi nepregătită, 
conceptualizată drept Teoria formelor fără fond. Junimismul a fost curentul cultural, ce a 
depăşit cadrele societăţii Junimea, care a reacţionat cu armele ideilor la introducerea ideilor 
paşoptiste liberale şi a instituţiilor avansate din occident solicitând „precauţiuni exagerate 
când e vorba de a importa această civilizaţie” (G. Ibrăileanu 1909/1922: 99). Aceste precauţii 
se referă mai ales la mijloacele utilizate pentru aplicarea formelor importate: „toţi 
conservatorii serioşi trebuiau să consimtă la faptul împlinit, trebuiau să admită revoluţiunea 
socială, democratizarea societăţii noastre, ca un ce irevocabil, şi lupta nu mai poate avea loc 
decât în privinţa mijloacelor ce trebuie să întrebuinţăm ca să micşorăm, pe cât se poate, relele 
rezultate ce sporesc din modul defectuos cum această democratizare a fost făptuită. A fost o 
nenorocire la noi că democratizarea s-a făcut de sus în jos, iar nu de jos în sus” (Carp 1907: 
260-261). 

Studiul clasic în care a fost sistematizată celebra teorie a formelor fără fond este „În 
contra direcţiei de astăzi în cultura română” (1868). Prezentăm, în cele ce urmează fragmentul 
respectiv. „Cufundată până la începutul secolului XIX în barbaria orientală, societatea română 
pe la 1820 începu a se trezi din letargia ei, apucată poate de abia atunci de mişcarea 
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contagioasă, prin care ideile revoluţiunii franceze au străbătut până în extremităţile geografice 
ale Europei. Atrasă de lumină, junimea noastră întreprinse acea emigrare extraordinară spre 
fântânile ştiinţei din Franţa şi Germania, care până astăzi a mers tot crescând şi care a dat mai 
ales României libere o parte din lustrul societăţilor străine. Din nenorocire numai lustrul din 
afară. Căci, nepregătiţi, precum erau şi sunt tinerii noştri, uimiţi de fenomenele măreţe ale 
culturii moderne, ei se pătrunseră numai de efecte, dar nu pătrunseră până la cauză, văzură 
numai formele de deasupra ale civilizaţiunii, da nu întrevăzură fundamentele istorice mai 
adânci, care au produs cu necesitate acele forme şi fără a căror preexistenţă ele nici nu ar fi 
putut exista. Şi astfel mărginiţi într-o superficialitate fatală, cu mintea şi cu inima aprinse fe 
un foc prea uşor, tinerii români se întorceau şi se întorc în patria lor cu hotărârea de a imita şi 
reproduce aparenţele culturii apusene, cu încrederea, că în modul cel mai grăbit vor realiza 
îndată literatura, ştiinţa, arta frumoasă şi mai întâi de toate libertatea într-un stat modern” 
(Maiorescu 1926: 155-156). În continuare autorul preciza că „transformările reale ale 
societăţilor şi civilizaţiilor nu se fac prin salturi, ci printr-o evoluţie lentă, în care apare întâi 
nevoia, sensul munca, ideile, sacrificiile şi pe urmă formele, ca simple expresii ale celor 
dintâi, ca haine care le îmbracă. Drumul invers este nu numai ineficace, dar de-a dreptul 
distrugător de civilizaţie” (Maiorescu 1897, citat după Herseni 1940: 37 şi urm.).  

Concluzia la care ajunge Maiorescu este formulată fără echivoc: procesul de naştere al 
burgheziei româneşti şi introducerea principiilor şi instituţiilor moderne în politică, ştiinţă, 
jurnale, Academii, şcoli, literatură, muzee, conservator, teatru, Constituţie sunt opere 
artificiale, de imitaţie a unor forme fără fond. Această viziune s-a întrupat într-o mentalitate 
care a dominat imaginarul românesc în prima jumătate a sec. XX, ecourile sale resimţindu-se 
şi astăzi. Corolarul acestei poziţii teoretice este ideea după care dezvoltarea societăţii 
româneşti moderne este o excepţie faţă de ţările apusene care au evoluat de la fond spre 
forme. 

Discipolul maiorescian care a oferit cea mai izbutită conceptualizare a gândirii critice 
a fost omul de cultură, psihologul, filozoful şi sociologul Constantin Rădulescu Motru 
(1868-1957). Pentru sociologie sunt reprezentative următoarele sale lucrări: Cultura română şi 
politicianismul (1904), Psihologia poporului român (1938), Însuşirile sufleteşti ale populaţiei 
în viaţa economică a României (1939), Vocaţia. Factor hotărâtor în cultura popoarelor 
(1932), Etnicul românesc. Comunitate de origine, limbă şi destin (1942). 

Constantin Rădulescu Motru. Analiza procesului de construcţie instituţională 
modernă în societăţile întârziate. 

C. Rădulescu-Motru (1868-1957) considera că societatea românească a fost prost 
“croită” de oamenii politici ai sec. al XIX-lea întrucât ei au apreciat eronat că sufletul 
omenesc este o entitate substanţială, universală ce poate fi împrumutată, imitată; altfel spus, ei 
au identificat nepermis cultura cu raţiunea umană abstractă. Autorul şi-a asumat sarcina de a 
identifica procesele sociale care au condus la o adevărată patologie a dezvoltării sociale a 
societăţii româneşti şi de a formula strategii de dezvoltare autentice ale acesteia. 

Esenţa problemei dezvoltării sociale a societăţii româneşti este definită în termenii 
decalajului dintre psihologia (sufletul) poporului român şi idealul culturii apusene întruchipat 
în instituţii, valori, comportamente, practici sociale, tehnologii. C. Rădulescu a decodificat 
decalajul dintre instituţiile apusene împrumutate şi realităţile sociale româneşti în câteva 
constructe sociale cum sunt: politicianism, pseudoraţionalizare versus raţionalizare adevărată, 
falsă europenizare versus europenizare autentică, individualism subiectiv (capricios) versus 
individualism constructiv, pseudocultură versus cultură, semicultură, gregarism versus 
solidarism, colectivism versus individualism. 

Politicianismul este definit de autor ca „un gen de activitate politică sau, mai bine zis, 
o practicare meşteşugită a drepturilor politice, prin care câţiva dintre cetăţenii unui stat, tind şi 
uneori reuşesc să transforme instituţiunile şi serviciile publice, din mijloace pentru realizarea 
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binelui public, cum ele ar trebui să fie, în mijloace pentru realizarea intereselor personale. În 
această practică meşteşugită însă nu se recurge la influenţa tradiţiunilor sau la violenţă; ci 
ceea ce este caracteristic în practica politicianismului este că transformarea amintită mai sus 
se operează cu însuşi consimţământul acelora, cărora ea este menită să le aducă o pagubă. 
Politicienii sunt consideraţi de nepoliticieni o plagă, dar nicidecum nişte despoţi” (Rădulescu 
Motru 1904: III). Reţinem câteva precizări făcute de autor. 

Mai întâi este vorba de faptul că politicianismul nu este o practică tradiţională, ci una 
modernă, o patologie a regimului democratic, reprezentativ care posedă acel mecanism prin 
care victimele consimt legal la actul propriei lor „spoliaţiuni”. 

În al doilea rând, faptul că politicianismul nu este o tradiţie nu exclude existenţa unor 
premise favorabile generate de cultura tradiţională. Dimpotrivă, conchide Rădulescu Motru, 
„izbânda politicianismului nostru” se datoreşte „unei vechi, nenorocite deprinderi, comună 
tuturor popoarelor ce trăiesc din păstorit şi munca agricolă primitivă”: „În organizaţia 
popoarelor care trăiesc din păstorie şi muncă agricolă primitivă, individul găseşte un mediu 
puţin prielnic pentru dezvoltarea energiei sale economice. Tehnica producţiunii obişnuieşte pe 
individul acestor popoare cu o inexactă preţuire a timpului şi cu o prea slabă responsabilitate 
personală. Ca membru al unui popor de păstori şi de agricultori primitivi, individul găseşte în 
comunitatea familială, precum şi în uşurinţa cu care se pot dobândi cele necesare vieţii, nişte 
sprijine care îl scutesc de o prea mare încordare; el e mai curând înclinat să pună pe seama 
liberalităţii naturii, decât pe a muncii sale proprii, rodul pe care-l culege. Tehnica producţiei 
sale justifică influenţa covârşitoare a naturii. O ploaie venită la timp sau o primăvară fără 
îngheţ preţuiesc mai mult decât orice muncă depusă de om. Individul crede că belşugul ca şi 
sărăcia vin de sus, ca ploaia şi îngheţul” (Rădulescu Motru 1904: 152). 

Pseudo raţionalizarea vieţii sociale versus raţionalizarea autentică. Elitele 
paşoptiste, considera autorul, alcătuite din foşti tineri bursieri la studii în Apus, nu aveau în 
spate motivaţii stringente, cum ar fi apărarea convingerilor religioase în urma unor persecuţii, 
presiunea exercitată de avântul industriei sau alte solicitări social economice concrete, şi de 
aceea „ei mergeau în străinătate să înveţe carte bună pentru orice”, cu preferinţă pentru studii 
de drept; rezultatul este efortul avocaţilor şi politicienilor de a „raţionaliza obiceiurile şi 
instituţiile ţării – negreşit spre folosul tuturor şi spre paguba nimănui” (ibidem: 157, 158). 
Opera de raţionalizare a producţiei, schimbului de mărfuri, a consumului populaţiei este 
falsificată de decalajul dintre pretenţiile sau hainele instituţionale împrumutate şi 
comportamentele efective ale indivizilor. Iată câteva exemple edificatoare (Rădulescu Motru 
1904: 88-93). 

Românul ca producător. Activitatea productivă a românului este departe de 
standardele raţionalităţii capitaliste, care presupun „muncă uniformă, disciplinată, iar nu 
întreruptă şi capricioasă. Indivizii care compun societăţile culte sunt unităţi economice 
formate la disciplina muncii uniform prelungite. Pentru ei cultura este o continuare naturală a 
fiinţei lor, iar nu o povară”. Prin contrast, munca românului este nedisciplinată şi neregulată: 
„În noi trăieşte încă sufletul strămoşilor păstori şi agricultori primitivi, suflet care se agită 
câteva luni pe an şi hibernează în tot restul timpului”; ţăranii noştri care au făcut minuni de 
vitejie la Griviţa şi Plevna, atunci când sunt constrânşi la muncă de fabrică ritmică, uniformă, 
sunt „elementele cele mai puţin rezistente”. 

Românul ca vânzător şi cumpărător se comportă haotic, calculând preţurile după 
trebuinţele specifice fiecărui individ şi nu după valoarea de schimb a mărfurilor. 

Românul consumator dovedeşte risipă şi lipsa oricărui simţ de prevedere; sub „haina 
românului de oraş, om de afaceri modern regăseşti pe vechiul păstor şi agricultor primitiv” 
care „se joacă cu împrumuturile la Credit, se înneacă în obligaţiuni ce subscriu, fără pregătirea 
necesară”.  
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Concluzia autorului este lămuritoare pentru poziţia sociologiei critice pe care se 
situează: Pe umerii acestui consumator ce n-a reuşit încă „a stabili o distanţă convenabilă între 
porunca instinctului organic şi deliberarea voluntară” au ridicat politicienii din a doua 
jumătate a secolului trecut o constituţie politică ultraliberală (ibidem: 93). 

Falsa europenizare. Individualism subiectiv versus individualism constructiv. 
Procesul de europenizare a României nu este un lucru rău, considera autorul, ci falsificarea 
acestui proces este periculoasă, întrucât identifică spiritul individualist apusean cu capriciul 
individualist. Individualismul apusean presupune indivizi deprinşi cu respectul „lucrului 
public”, întruchipat în „instituţii cu viaţă sinceră şi sănătoasă”: în această atmosferă, 
imoralitatea intereselor personale nu putea să prospere. Românii, dacă n-au reuşit, cauza este 
că ei au împrumutat numai faţada individualismului apusean, fără să-i împrumute şi fondul 
instituţional. El a luat anarhia intereselor personale drept individualism. Pe când, în Europa 
apuseană, iniţiativa individului era sub controlul unei conştiinţe morale; în România, după 
1848, iniţiativa individului era lăsată la voia temperamentului” (Rădulescu Motru 1904: 146). 
Atât politicianismul cât şi individualismul subiectiv sunt manifestări ale unui fenomen mai 
general conceptualizat prin termenul pseudocultură aflată la antipodul culturii autentice.  

Pseudocultura. Semicultura. Cultura autentică.  
Pseudocultura conţine, în aparenţă, toate valorile spirituale ale culturii – religie, artă, 

ştiinţă, invenţii tehnologice – cu deosebirea esenţială că în pseudocultură legătura dintre 
elementele componente este lipsită de organicitate, este „întâmplătoare şi puţin definită”: 
„Aici nu este o excepţie să întâlnim o credinţă religioasă trăind alături cu instituţiuni sociale 
opuse; valori morale recunoscute din vorbă, dar în fapt neaplicate; o ştiinţă oficială alături de 
o ignoranţă reală; un interior de suflet necioplit învăluit în haina unei arte de împrumut; 
aspiraţiuni şi idealuri sociale transformate în titluri de rentă. Aici extremele se ating fără ca 
ele să jignească sentimentul cuiva. Artistul se impune prin protecţii politice; ignorantul face 
ştiinţă şi nemernicul morală; legile politice le aplică acel ce le nesocoteşte mai des”. Un 
exemplu îl oferă Japonia care, în ciuda instituţiilor moderne împrumutate din apus, continuă 
să practice cultul strămoşilor (ibidem: 11). La noi cel mai frapant fenomen de pseudocultură îl 
oferă viaţa politică, prin cea mai evidentă „manifestare de individualism subiectiv”: aici 
acordul dintre spiritul burghez cu sufletul poporului este în realitate un dezacord; legile date 
de „reprezentanţii majorităţii cetăţeneşti nu se respectă nici de cei ce le fac nici de cei pentru 
care se fac”.  

Cu toate deficienţele pseudoculturii, totuşi, arată Rădulescu Motru, ea este superioară 
barbariei; în societăţile barbare lupta pentru existenţă este „mai nemiloasă” prin dominaţia 
instinctelor şi intereselor materiale ce fac situaţia individului „intolerabilă”. În societăţile 
pseudoculte lupta pentru existenţă e mai „umană”: individul, sau o mare parte din indivizi, are 
mai multă libertate. Ei îşi pot alege ocupaţia, îşi pot urmări ţelurile personale, pot construi o 
putere militară (este drept, cu capitaluri împrumutate din apus) etc. (ibidem: 13).  

La jumătatea drumului dintre barbarie şi cultură se situează semicultura. 
Semicultura „menţine posibilitatea binelui” chiar dacă se constată „oscilaţii şi 

ciocniri, lipsa unei unităţi sufleteşti” asociată cu „disparitatea tendinţelor sufleteşti; lipsa de 
armonie şi de continuitate în conştiinţa socială; dar ea nu ne dă impresia unui ce rău întocmit, 
ci a unui ce nedesăvârşit”. Autorul imaginează cunoscuta comparaţie între semicultură şi un 
edificiu neterminat: „Semicultura e ca o casă aşezată bine pe temelie, avându-şi încăperile şi 
acoperişul gata, dar neînzestrată încă cu scări, ferestre şi mobile. Lumea nu poate circula în ea 
pentru a o cunoaşte. Casa e solidă şi spaţioasă, dar calităţile ei nu se pun în valoare. Cei 
dinăuntru nu sufere de intemperii, dar nu au plăcerea să se cunoască între ei şi nici să-şi dea 
seama de poziţia casei. De aceea ei se îmbulzesc şi se strivesc. Dacă s-ar construi scările, s-ar 
deschide ferestrele, s-ar instala confortul necesar, de îndată cu putinţa de a circula şi 
raporturile dintre cei dinlăuntru s-ar stabili într-un chip normal; cu lumina ce ar pătrunde prin 
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ferestre s-ar cunoaşte şi ei mai bine, şi poziţia casei în lumina externă. Viaţa dinlăuntrul casei 
ar fi mai cu spor” (ibidem: 15). 

Poporul român a dezvoltat o semicultură care a durat din străvechime până la 
jumătatea veacului al XIX-lea când ea a fost infestată de pseudocultură. Chiar dacă poporul 
român, era convins Rădulescu Motru, nu a izbutit să-i creeze o cultură desăvârşită, adică să-şi 
formeze deprinderile unei munci disciplinate, spiritul de prevedere, calculul raţional ce stau la 
baza activităţilor industriale din ţările apusene, totuşi el şi-a format o semicultură sănătoasă ce 
contrazice pseudocultura: în viaţa artistică s-a manifestat naivitatea şi nu grotescul, în viaţa 
intelectuală s-a produs limitarea şi nu minciuna, iar în viaţa morală s-a dezvoltat simplitatea şi 
nu pervertirea caracterului. Aceste deprinderi specifice semiculturii sunt organice şi au 
evoluat natural din viaţa unui popor de agricultori şi păstori, supuşi vitregiilor naturii, ale 
istoriei, nevoilor vieţii domestice, „stângaci şi cu simţul răspunderii în actele vieţii 
publice”(ibidem: 144). 

Semicultura  - începuturi de cultură naţională. Deprinderile formate treptat de-a-
lungul istoriei poporului român, susţinea autorul, au cimentat o conştiinţă intuitivă şi 
convingătoare, întrupată în ideea de moşie dau de vatră strămoşească; ideea de moşie conţinea 
tot atâta energie ca şi ideea occidentală de naţionalitate. Pentru apărarea ei „curgea sângele 
şiroaie”; ea dădea românilor „o călăuză sigură şi un reazim practic” (ibidem: 145).  

Pentru Rădulescu Motru acest început de conştiinţă naţională conţinea o forţă de 
coeziune organică: sentimentul distincţiei de clasă, generat de legea naturală a selecţiei 
sociale şi sprijinit de marea proprietate rurală. În acest context oferit de marea proprietate 
rurală s-a format un spaţiu social al jocului politic în care elementul nobil exercita în 
exclusivitate rolul politic în virtutea dreptului istoric al comandantului în războaie; pentru a 
deţine drepturi politice, considera autorul, nu este suficient rolul economic ci este nevoie „să 
aparţii, prin origine la aceia ce şi-au vărsat sângele pentru apărarea neamului românesc” 
(ibidem: 180).  

Rădulescu Motru susţine poziţia legitimă a clasei boiereşti în crearea şi dezvoltarea 
culturii române: „cultura română, câtă a fost, cu ajutorul ei (a boierimii) s-a dobândit” 
(ibidem: 182). Iar marea proprietate rurală era investită de autor cu potenţe de progres şi 
dezvoltare macrosocială: „În marea proprietate sta virtualitatea unei mari industrii agricole, 
singurul izvor din care ţara noastră ar putea deveni bogată. Ea poate fi pârghia selecţiunii 
noastre sociale şi cetatea ce ne-ar apăra contra utopismului socialismului agrar. Politicianul 
urăşte marea proprietate prin instinct. El preferă în locul ei incoerenţele asociaţiunii săteşti, 
împrumuturile de la Credit cu toate chestiunile de procedură, având mijloace să domine 
politic şi economic masa incoerentă a asociaţilor”(ibidem: 182).  

Dezvoltarea socială autentică şi durabilă este concepută de C. Rădulescu- Motru ca un 
rezultat al culturii. 

Cultura este definită atât procesual ca „starea în spre care se îndreaptă toate popoarele 
ieşite din starea de barbarie” cât şi ca rezultat: „În cultură se oglindeşte finalitatea conştiinţei 
sociale; prin ea faptele sociale...devin istorice. Poporul fără cultură n-are istorie, fiindcă nu are 
un criteriu care să stabilească valoarea evenimentelor petrecute. Întocmai cum pe suprafaţa 
unei pustietăţi nisipul se ridică şi cade după schimbarea fenomenelor atmosferice, care şi ele, 
la rândul lor, se repetă mecanic după legile fixe ale naturii; tot aşa este şi viaţa unei societăţi 
omeneşti în stare de barbarie”. În starea de barbarie există doar „fenomene de nutriţie, 
reproducţie, instincte de dominare. Înţeles istoric nu capătă faptele sociale decât atunci când 
ele se ridică deasupra vieţii elementare organice, când ele se succed după motivarea unei 
finalităţi conştiente”, dând naştere unei societăţi cultivate. O societate cultă sau cultivată 
seamănă cu suprafaţa de teren pe care „în locul nisipului care se mişcă purtat de vânt, am sădit 
plante care se dezvoltă în vederea unei finalităţi fixate de noi”. Prin cultură o societate se 
diferenţiază de celelalte, precum terenul cultivat de cel sălbatic (Rădulescu Motru 1904: 5-6).  
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Conţinutul culturii este format, în concepţia autorului, din valorile sufleteşti durabile 
cum sunt credinţa religioasă comună, morala împărtăşită de toţi, arta, normele de gândire ce 
ajută la discriminarea adevărului de eroare, „limba uniformă”, obiceiurile practicate, invenţiile 
tehnice comune, cu condiţia ca toate acestea să ducă la solidaritate, cooperare, la întreţinerea 
raporturilor de autoritate şi a continuităţii între generaţii. Spre deosebire de societăţile în stare 
de barbarie unde „munca indivizilor se pierde de la o generaţiune la alta, covârşită totdeauna 
de nevoile momentului,...credinţele religioase, obiceiurile, instituţiile şi valorile morale, 
operele de artă şi adevărurile ştiinţei sunt singurele care înving moartea” (ibidem: 318). 

Cultură – Civilizaţie. Raportul dintre aceste concepte a fost gândit iniţial de 
Rădulescu Motru în termenii unei opoziţii dintre suprafaţă şi fond: „cultura pătrunde adânc 
firea poporului, pe când civilizaţiunea stă numai la suprafaţă.   Civilizaţiunea este o haină 
pentru corp; cultura este o deprindere săpată în suflet” (Rădulescu Motru 1904: 65) La 
aproape două decenii după aceste reflecţii autorul oferă o cu totul altă soluţie relaţiei dintre 
celor două concepte. În consens cu opţiunile exprimate de Tudor Vianu, Simion Mehedinţi şi 
alţi autori, Rădulescu Motru va scrie despre unitatea culturii şi civilizaţiei:„cultura adevărată 
nu poate să vină decât în urma unei civilizaţii. Numai după ce omul se ridică, prin tehnică, 
prin igienă, prin instituţii juridice şi prin tradiţie religioasă, la o anumită stăpânire asupra 
naturii şi asupra instinctelor bestiale, numai atunci se poate vorbi de posibilitatea originalităţii 
sale culturale. Teoria care susţine raportul invers între cultură şi civilizaţie, nu corespunde 
întru nimic adevărului şi nu face decât să falsifice înţelesul vieţii culturale” (Rădulescu Motru 
1932: 71-72).  

C. Rădulescu Motru a introdus în discursul sociologic două idei de mare fineţe 
analitică cu privire la sensul conceptului de cultură. El a insistat asupra unor distincţii 
fundamentale între gregarism şi solidaritate, pe de o parte, şi între identitatea de deprinderi 
formate prin repetarea actelor conştiente, conceptualizată prin expresia postulatul logic al 
identităţii, care este cea mai scumpă comoară a culturii, şi identitatea de termeni sau de 
informaţii, care poate fi doar o formă fără fond, în absenţa celei dintâi, pe de altă parte.  

Gregarism – solidaritate (Rădulescu Motru 1910: 11-15). O caracteristică a 
semiculturii este conştiinţa de grup bazată pe virtuţile grupului, pe preponderenţa obiceiului, 
denumită gregarism. Indivizii se comportă „ca lumea”, lume ce le absorb individualitatea: ei 
mănâncă ca lumea, îşi fac case ca lumea, se îmbracă ca lumea, se îngroapă ca lumea. După 
sociologul român, unitatea individului cu grupul sau gregarismul are câteva note distincte ce 
deosebesc această stare de „tinereţe” de cultura desăvârşită, căreia îi este specifică 
solidaritatea. 

• Gregarismul este o stare impusă de împrejurări şi de tradiţie în vreme ce 
solidaritatea este opera sacrificiului conştient. 

• Gregarismul este anterior culturii pe când solidaritatea este ţinta culturii. 
• La gregarism unitatea sufletească se produce prin imitaţie, fiind o armonie 

obţinută pasiv, mecanic, în timp ce solidaritatea presupune armonie dobândită 
activ prin lupta cu sine, prin încordarea individului, stăpânire de sine, 
recunoaşterea celorlalţi după cunoaşterea de sine. 

• Fiind o soluţie de supravieţuire naţională a popoarelor tinere, gregarismul a 
permis poporului român menţinerea unităţii limbii, religiei, etnice în vremuri 
de restrişte, când afirmarea individualităţii ar fi primejduit supravieţuirea ca 
grup. 

Experienţa societăţilor dezvoltate care şi-au format o cultură l-a convins pe sociologul 
român că fenomenul culturii este un proces continuu de construcţie instituţională prin 
aplicarea postulatului logic al identităţii.  

Postulatul logic al identităţii semnifică păstrarea unui înţeles identic al noţiunilor. 
Deprinderile care rezultă din aplicarea postulatului identităţii fac posibilă înlocuirea vechilor 
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credinţe privind statornicirea voinţei divine şi a practicilor instinctive cu “încrederea în libera 
discuţiune şi stabilitatea raţionamentului” (Rădulescu-Motru 1904: p.123-124). Popoarele 
apusene au supus controlului conştiinţei raporturile sociale reglementate anterior de obiceiuri, 
tradiţii, superstiţii. Socrate a fost condamnat la vremea sa pentru că şi-a povăţuit concetăţenii 
că ceea ce este rău, bun trebuie să aibă un înţeles identic pentru toţi. Ori în antichitate 
învăţăturile lui Socrate erau percepute ca o erezie, întrucât se considera că aduc o ştirbire 
voinţei atotputernice a zeilor; doar zeii puteau fixa eternul, nicidecum mintea finită a omului. 
În Apus întâlnim “o cooperaţiune socială bazată pe o identitate de deprinderi sufleteşti: viaţa 
politică şi morală, activitatea ştiinţifică şi creaţiile artistice urmează un fir de continuitate. 
Sentimentul responsabilităţii este înrădăcinat în sufletul fiecărui cetăţean. Cetăţeanul 
deliberează asupra afacerilor de stat, fiindcă deliberarea acolo este posibilă şi rodnică” 
(Rădulescu-Motru 1904: p.128). Opinia publică este o realitate ce se impune datorită metodei 
lor de cugetare, transformată în deprindere ce se întăreşte prin practica cotidiană.  

Autorul subliniază că aici este vorba de identitate de deprinderi şi nicidecum de 
identitate de termeni. Poţi răspândi dicţionare foarte bune pentru explicarea valorilor de 
libertate, constituţie, democraţie printre cetăţenii unor societăţi întârziate, la fel cum au 
procedat şi misionarii care au difuzat milioane de evanghelii printre popoarele arhaice din 
Africa. “Cooperaţiunea socială se bazează pe o identitate de deprinderi, iar nu pe o identitate 
de termeni”(p.129). În societatea românească, falsificată prin politicianism, pseudocultură, 
pseudoraţionalizare, noţiunile de parlament, alegător, reprezentant, democraţie, libertate, 
egalitate variază de la individ la individ. Ele trăiesc o viaţă de împrumut, fiind masca altor 
deprinderi. Instituţiile publice funcţionează după principiul real “Ai pe cineva?” la Minister, 
Tribunal, Prefectură, Bancă, Credit. “Acest veşnic cineva face şi desface toate; el este realul, 
actualul” (p.137). O cultură adevărată presupune o educaţie solidă care deprinde indivizii cu 
„stăpânirea de sine, cu munca şi prevederea”, pe când pseudocultura le-a „deschis apetitul 
înainte de a le da mijloacele de a se stăpâni” (Rădulescu Motru 1904: 76-77). 

Strategia dezvoltării sociale legitime a unei societăţi întârziate este identificată de 
autor în individualizarea raporturilor sociale (valorificarea vocaţiilor individuale) cu ajutorul 
“personalităţilor de faptă sau de caracter”. 

Oameni excepţionali de caracter versus oameni excepţionali de idei.  
Există, după autorul român, două categorii de oameni mari. Personalităţi universale 

sau de idei care sunt mari prin înălţimea gândirii lor; ei au un orizont vast şi „ţin facla 
progresului”, ideile lor fiind lesne împărtăşite de orice popor. În schimb personalităţile de 
faptă sau de caracter sunt mari prin „puterea exemplară a faptelor lor”: ei sunt legaţi de 
popoarele lor şi au mai multă influenţă asupra lor. Prin analogie cu viaţa individuală ei sunt 
deprinderile de caracter. Oamenii de faptă sau de caracter „clădesc direct la edificiul culturii 
unui popor. Oamenii de caracter, prin activitatea lor, anticipă deprinderile voluntare de care 
are nevoie viaţa socială pentru a se stabili şi consolida în viitor. Fapta lui serveşte la început 
unui cerc restrâns...în curând cercul se lărgeşte şi ...se transformă într-o deprindere primită şi 
repetată de toţi”, devenind o bază sigură pentru edificiul culturii. De pildă, „primul om care a 
pus sămânţă în pământ şi a aşteptat anotimpul în care sămânţa are să rodească a fost un om de 
mare caracter, fiindcă a dat exemplul unei deprinderi care a folosit apoi extensiunii şi întăririi 
culturii... Un mare caracter a fost, de asemenea, acela care pentru prima oară a pus în practică 
munca industrială” (Rădulescu Motru 1907: 352-353). Dacă tehnica industrială o putem 
împrumuta cu uşurinţă de la oamenii universali sau de idei din ţări avansate, nu acelaşi lucru 
se poate spune despre spiritul de întreprindere, munca disciplinată, spiritul de prevedere. Ori 
fără aceste deprinderi chiar dacă avem industrie, nu avem activitate industrială prosperă. 
„Popoarele învaţă, cu un cuvânt, să gândească de la oamenii universali, dar nu învaţă să 
făptuiască decât de la oamenii lor naţionali” (ibidem: 357). După constituirea statului naţional 
unitar poporul român a depăşit faza în care virtualităţile vocaţionale se realizau aproape 
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exclusiv pe unitatea de natură colectivă, gregară a mulţimii indivizilor în care „stilul e 
poporul” (Rădulescu Motru 1932: 139). 

Românismul şi cultivarea vocaţiilor individuale. După marea unire de la 1918 
începe procesul de punere în valoare a vocaţiilor individuale ale poporului român cu ajutorul 
oamenilor de caracter, proces conceptualizat prin termenul românism. Românismul este 
definit de: credinţa în statornicia pământului şi neamului românesc; promisiunea în întărirea 
comunităţii familiale; dar cea mai importantă caracteristică este „politica de selecţionare a 
valorilor, dreaptă până la cruzime, distrugerea putregaiului în vederea reconstrucţiei 
sănătoase” (Rădulescu Motru 1936: 106).  

Cultivarea aptitudinilor individuale, a caracterelor este o cerinţă vitală a dezvoltării 
naţiunii române în contextul socioeconomic şi geopolitic al sec. XX. Dacă în lumea veche 
erau suficiente virtuţile grupului, „exerciţiul mecanic şi imitaţiunea în grup” pentru 
supravieţuire, altfel stau lucrurile în lumea de acum (sec. XX) când lupta economică a trecut 
pe primul plan în dobândirea prosperităţii. Pentru a reuşi în comerţ, industrie, regim 
parlamentar, educaţie, sănătate se impune o adaptare la virtuţile pe care le cere lupta 
economică: încordare continuă şi uniformă, deprinderea de a reflecta personal, diferenţiere a 
aptitudinilor şi cultivarea abilităţilor individuale, disciplină, etc. 

O familie teoretică înrudită cu sociologia conservatoare o constituie teoriile 
evoluţionist istorice asupra societăţii, statului, naţiunii, având reprezentanţi iluştri: Mihai 
Eminescu, Mihail Manoilescu, Nicolae Iorga, Aurel C. Popovici, A. D. Xenopol. 

4. Teorii evoluţionist istorice asupra societăţii. 
Încadrate de Traian Herseni la categoria sociologia naţionalistă, teoriile evoluţionist 

istorice au aceleaşi fundamente analitice, caracterizate prin organicitate, evoluţie treptată, 
istorism, ca şi sociologia critică; ceea ce le diferenţiază pe primele de aceasta din urmă este, în 
principal, accentul pus pe dimensiunea normativă – idealul naţional – în evaluarea creaţiei 
spirituale, de orice natură ar fi ea.  

4.1. Contribuţii sociologice eminesciene. 
Cel mai de seamă reprezentant al orientării naţionaliste în sociologie a fost poetul 

Mihai Eminescu (1850-1889). Reflecţiile sale sociologice sunt diseminate în articole de 
presă cu caracter polemic din anii 70 şi 80 ai sec. al XIX-lea: Influenţa austriacă asupra 
românilor din Principate (1876), Actualitatea (1877), Abecedarul economic (1877), 
Liberalism şi conservatorism (1878), Dezvoltarea istorică a României (1881), Pătura 
superpusă (1881), Problema evreiască (1881), Articol nesemnat din Timpul (1881), Arta 
guvernării (1882). 

Concepţia sociologică generală împărtăşită de Eminescu este naturalistă şi 
integralistă, cu accent pe natura organică şi evoluţia istorică treptată, fără salturi şi rupturi, a 
societăţii, statului, naţiunii, claselor sociale. El ia poziţie critică faţă de cultura şi sociologia 
raţionalistă: sociologia se bazează „pe un axiom” după care „întâmplările concrete din viaţa 
unui popor sunt supuse unor legi fixe, care lucrează în mod hotărât şi inevitabil”; statul şi 
societatea, afirmă el în articolul Actualitatea din 1877, nu sunt lucruri convenţionale „răsărite 
din libera învoială reciprocă dintre cetăţeni: nimeni nu mai poate susţine că libertatea votului, 
întrunirile şi parlamentele sunt temelia unui stat. De sunt acestea sau de nu sunt, statul trebuie 
să existe şi e supus unor legi ale naturii fixe, îndărătnice, neabătute în cruda lor consecinţă”. 
Eminescu susţinea explicit ideea teoretică opusă raţionalismului atunci când preciza faptul că 
popoarele, ca şi statele nu sunt produsele raţiunii, ale inteligenţei ci ale naturii. Popoarele, 
asemănător albinelor şi furnicilor, care trăiesc în comunităţi prin instincte înnăscute, au avut 
nevoie de un punct stabil pentru eforturile lor comune şi acesta este statul; „şi statul este un 
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aşezământ al naturii şi nu al raţiunii” (Influenţa austriacă asupra românilor din principate, 
1876). 

Eminescu are meritul incontestabil de a fi oferit un indicator relevant al caracterului 
natural, organic şi evolutiv-istoric al unei societăţi: existenţa unui raport echilibrat al 
consumului social faţă de proporţia muncilor depuse pentru obţinerea produselor, adică al 
unui echilibru între producţie şi consum. Dacă o societate nu respectă această lege a 
dezvoltării sale naturale şi încurajează, de pildă, prea mult sporirea consumului pe seama 
producţiei, ea intră într-un proces de involuţie, de degradare şi chiar de distrugere a ţesutului 
social. 

Organismul social şi evoluţia individualităţii. După opinia lui Eminescu se poate vorbi 
de o evoluţie graduală a individualităţii din sânul instinctelor înnăscute: „omul primitiv 
trăieşte din cele dintâi momente în societate, iar când începe a-şi da seamă şi a căuta să 
explice modul de convieţuire şi de conlucrare, se nasc religiile, care stabilesc adevăruri 
morale, sub forme dogmatice sau mitologice”. Cu alte cuvinte, pe măsura apariţiei şi 
dezvoltării religiilor, a moralei, a mitologiei omul se desprinde treptat de sub dominaţia 
organizaţiei naturale „şi-şi lărgeşte cercul de activitate individuală şi abia atunci începe viaţa 
într-adevăr omenească, viaţa liberă” (Liberalism şi conservatorism, 1878). 

Notă. Ar fi interesantă aici o analiză comparată a procesului de desprindere a 
individualităţii din protoplasma conştiinţei comune, aşa cum este el prezentat de M. 
Eminescu, E. Durkheim şi Constantin Stere. 

Stat – Societate. Societatea este văzută de Eminescu, în spiritul filozofiei germane,. ca 
un „câmp al schimbărilor veşnice”, ca un spaţiu al luptelor pentru existenţă şi supremaţie 
dintre indivizi, în vreme ce statul este considerat ca regulatorul acestor lupte ce asigură 
stabilitatea socială. Societatea este terenul individualismului care presupune urmărirea 
propriilor interese individuale sau de grup ale indivizilor coalizaţi în clase sau partide pe 
seama celor comune. Pentru a supravieţui ca unitate organică orice societate are nevoie de o 
armonizare a intereselor contradictorii, funcţiune care îi revine statului. În consonanţă cu 
viziunea sa organicistă şi istoristă, statul este conceput de autor ca o formă superioară 
indivizilor şi claselor; pentru stat indivizii, clasele sociale, partidele politice nu sunt entităţi 
diferite ci ele alcătuiesc „un complex de organe sociale, un individ: naţiunea” (Influenţa 
austriacă asupra românilor din Principate 1876) 

Funcţiunile statului.  
• Reglator al conflictelor dintre indivizi, grupuri, clase, partide politice, având 

putere unificatoare în societate. Statul opreşte exploatarea prea mare a unei 
clase de către alta, „căci toate trăiesc şi înfloresc una de la alta”. 

• Generator al naţiunii prin armonizarea intereselor diferite ale indivizilor şi 
grupurilor sociale. 

• Înfăptuitor de dreptate socială. Statul este înzestrat cu o misiune morală 
fundamentală: el „deprinde clasele superioare la o muncă folositoare care să 
compenseze pe deplin sacrificiile celor inferioare” (ibidem). 

• Garant al progresului unei naţiuni, în măsura în care susţine civilizaţia 
organică sau adevărată. „Civilizaţia adevărată a unui popor consistă nu în 
adoptarea cu deridicata de legi, forme, instituţii, etichete, haine streine. Ea 
consistă în dezvoltarea naturală, organică a propriilor puteri, a propriilor 
facultăţi ale sale” (Dezvoltarea istorică a României 1881). Progresul este 
pentru Eminescu dezvoltarea unei societăţi conform cu legile sale naturale, „cu 
continuitatea sa treptată. A îmbătrâni în mod artificial un copil, a răsădi plante 
fără rădăcină pentru a avea grădina gata în două ceasuri, nu e progres ci 
devastare...Adevăratul progres nu se poate opera decât conservând pe de o 
parte, adăogând pe de alta: o vie legătură între prezent şi viitor, nu însă o serie 
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de sărituri fără orânduială”; el se inspiră din „tradiţiile trecutului, înlătură însă 
inovaţiunile improvizate şi aventurile hazardoase” (Despre program 1880). 

Stat naţional. Întrucât statul întrupează forţele vii ale popoarelor, arăta Eminescu, el 
trebuie să fie naţional. Referindu-se la poporul român, autorul reliefa că este de fundamentală 
importanţă pentru istoria şi dezvoltarea sa actuală predominarea elementului românesc: 
„elementul românesc să rămâie cel determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de stat, ca 
limba lui, înclinările lui oneste şi generoase, bunul lui simţ, c-un cuvânt, geniul lui să rămâie 
pe viitor norma de dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea această dezvoltare” (Problema 
evreiască 1881). 

Viziunea eminesciană asupra societăţii, statului, claselor şi partidelor, prezentată mai 
sus, are ca fundamente analitice teza caracterului legic natural, organic al vieţii sociale, ideea 
evoluţiei istorice graduale a societăţii şi componentelor sale, perspectiva desprinderii 
evolutive a individului de comunitate, a libertăţii din reţeaua determinismului implacabil. 
Suprapunând acest model de factură naturalist-istorică pe evoluţia societăţii româneşti, 
Eminescu a constatat o serie de discrepanţe semnificative, de derapaje istorice de la calea 
normală a evoluţiei sale sănătoase, adică tipice.  

Experienţa românească i-a provocat sociologului o serie de întrebări pline de sens: de 
ce o evoluţie social-istorică naturală a poporului român a fost întreruptă în epoca fanariotă şi 
neofanariotă? prin ce mecanism legea echilibrului dintre producţie şi consum a încurajat o 
selecţie socială negativă, „pe dos”, şi a dus la falsificarea funcţiilor statului român începând 
cu perioada fanariotă şi după aceea? cine este responsabil de disoluţia clasei mijlocii pozitive 
şi de proliferarea uneia neproductive, parazitare? Autorul a conceptualizat aceste derapaje 
istorice şi decalaje faţă de schema normală de evoluţie în următoarele teorii clasice: teoria 
compensaţiei muncii, teoria păturii superpuse, teoria selecţiei sociale negative. O tratare 
comprehensivă a acestora a fost făcută de profesorul Ilie Bădescu în Sociologia eminesciană, 
1994. 

Legea selecţiei sociale negative. O interpretare excelent documentată asupra acestei 
legităţi eminesciene este oferită de profesorul Ilie Bădescu în lucrarea sus amintită: într-un 
mediu social corupt prin influenţă şi dominaţie străină vor fi promovate  în ierarhia socială 
elementele care se adaptează pasiv, uşor şi repede mediului social corupt. Constituirea 
mediului social corupt s-a datorat regimului fanariot, dar a continuat şi după aceea sub forma 
influenţei neofanariote, adică a presiunilor generate de expansiunea economiei fiscal-
comerciale susţinute de pătrunderea capitalului străin, de declasaţi locali, „fanarioţi 
românizaţi”.  Existenţa acestui mediu social corupt duce la obstrucţionarea circulaţiei normale 
a capacităţilor personale sau chiar la inversarea raporturilor fireşti între poziţiile sociale şi 
talentele ocupanţilor acestora: ceea ce circulă vor fi nu calităţile şi capacităţile indivizilor ci 
deficitele competenţelor, absenţa talentelor. Se constituie în felul acesta clasa negativă, 
caracterizată prin incompetenţă şi lipsă de talente, conceptualizată de Eminescu prin termenul 
de pătură superpusă. 

Pătura superpusă. Ea este definită de Eminescu drept „un fel de sediment de pungaşi 
şi de cocote răsărită din amestecul scursăturilor orientale şi occidentale” care încalcă 
sistematic legea organică a echilibrului dintre producţie şi consum; pătura superpusă este 
rezultatul selecţiei sociale negative ce favorizează reprimarea elementelor „viguroase şi 
energice” şi încurajează „ ridicarea linguşitorilor, mincinoşilor, viclenilor”, adică victoria 
„naturilor slabe” asupra „superiorităţii organice”. Caracterul virulent al păturii superpuse se 
amplifică prin acapararea statului şi reproducerea comportamentelor tipice bazate nu pe 
muncă şi producţie ci pe extinderea consumului: creşterea consumului se produce fără 
creşterea corespunzătoare a productivităţii muncii fizice şi intelectuale. Pătura superpusă este 
produsul dependenţei economiei naţionale de capitalul străin şi, totodată, este agentul acestei 
dependenţe.  
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Pătura superpusă versus clasa de mijloc. Pătura superpusă nu se confundă cu clasa de 
mijloc; aceasta din urmă se caracterizează prin raţionalitate, eficienţă, spirit de prevedere, 
disciplina muncii, preţuirea timpului, responsabilitate etc. stând la baza statului adevărat.  
Pătura superpusă este neproductivă, în mare parte alogenă şi produce falsificarea statului prin 
pervertirea structurii claselor pozitive într-o structură clientelară. Ea trăieşte pe seama claselor 
pozitive, îndeosebi a ţărănimii, înmulţindu-şi nevoile de consum fără să compenseze eforturile 
acestor clase productive cu contribuţii proprii de muncă fizică şi intelectuală, încălcând o lege 
naturală a unei societăţi sănătoase, regula compensaţiei muncii. 

Teoria compensaţiei muncii.  
Derivată direct din legea organică a echilibrului dintre muncă şi consum, teoria 

compensaţiei muncii susţine că oricine datorează echivalent de muncă societăţii în care 
trăieşte, în schimbul a ceea ce primeşte. Compensaţia se face prin muncă fizică 
(„muşchiulară”), semnificând producere de obiecte de utilitate necontestată,  sau intelectuală, 
adică facilitarea producerii acestor obiecte. Ţărănimea este clasa pozitivă, adică productivă, 
care produce bunuri necesare traiului; în acelaşi timp ea se caracterizează prin onestitate, 
francheţe, păstrătoare a valorilor naţionale. Tot în clasa pozitivă intră şi aristocraţia veche, 
istorică, de dinaintea epocii fanariote, dar şi profesiile liberale şi anumite categorii de 
meşteşugari şi comercianţi (olteni şi ardeleni itineranţi ce produc şi comercializează produsele 
manufacturate) care nu uzează „spolierea” celor de jos şi nici de monopol. Eminescu descrie 
cu nostalgie vremurile de demult când 80 de boieri compensau eforturile sătenilor, comparativ 
cu situaţia de la finele sec. al XIX-lea când zeci de mii de liberali consumau în exces, pe 
spinarea ţărănimii, mărfuri scumpe din occident, stagii de studii în străinătate a tinerilor, 
costurile exorbitante ale instituţiilor moderne împrumutate din apus. 

Mecanismele prin care clasa superpusă îşi exercită opera distructivă de rupere a 
balanţei dintre trebuinţe şi munca pentru satisfacerea acestora sunt de natură fiscal-
comercială: comerţ internaţional inegal (comercializarea defavorabilă a produselor agricole 
interne), impozite, împrumuturi din apus cu dobânzi mari, speculă, camătă.  

Consecinţele exploatării categoriilor pozitive de către pătura superpusă sunt 
devastatoare pentru populaţie: descreşterea populaţiei din cauza mizeriei şi a demoralizării; 
stingerea meseriilor indigene şi înlocuirea produselor lor cu produse străine; decăderea 
biologică a poporului român. 

4.2. Mihail Manoilescu: concepţia sociologică funcţională a burgheziei româneşti. 
Mihail Manoilescu (1891-1950) a fost cel mai fidel discipol al lui Mihai Eminescu. 

Economist de reputaţie internaţională, om politic şi sociolog, M. Manoilescu a elaborat o 
concepţie sociologică a dezvoltării istorice organice a societăţii româneşti centrată pe 
funcţiunile naţionale ale burgheziei autohtone. Principalele sale lucrări sociologice sunt Rostul 
şi destinul burgheziei româneşti, 1942 şi Teoria protecţionismului şi a schimbului 
internaţional, 1929.  

Autorul a fost influenţat de ideea lui Eminescu privind productivitatea muncii 
naţionale inferioară în agricultură faţă de industrie. Plecând de la analizele eminesciene şi ale 
altor economişti şi sociologi el a sintetizat caracteristicile definitorii ale modelului de evoluţie 
a societăţii româneşti. El subliniază că secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-
lea au fost marcate de două faze ale dezvoltării societăţii româneşti care au imprimat profilul 
structurii sociale: etapa (mercantilistă) comercială declanşată şi susţinută de nevoile 
societăţilor industriale occidentale (1829-1880) şi etapa dezvoltării industriale naţionale în 
regim de protecţie (legi speciale de ocrotire a industriei naţionale, facilităţi vamale, credite de 
stat, comenzi de stat), din 1880 până la sfârşitul perioadei interbelice. Dezvoltarea industrială 
a României, chiar dacă ea s-a făcut în regim de protecţie, precizează reputatul economist şi 
sociolog Mihail Manoilescu, a generat o „prosperitate continuă, graţie căreia şi-a mărit 
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venitul său naţional şi şi-a sporit în mod vizibil buna stare a locuitorilor ei” (Manoilescu 
1939: 256). În 1935 România ajunsese să-şi acopere 70% din nevoile sale industriale din 
resurse proprii. Cu resursele oferite de industrie se pot construi şi susţine instituţiile statului 
român şi civilizaţia modernă (oraşele, căile ferate, îmbrăcămintea populaţiei, etc.) şi 
nicidecum cu „producţia noastră agricolă anemiată, de un randament inferior tuturor celorlalte 
ţări agricole din Europa”: este edificator faptul că „în schimbul internaţional, România vinde 
produsul muncii a zece muncitori agricoli contra produsului muncii unui singur lucrător 
industrial din occident” „Nu se mai poate deci vorbi astăzi de o Românie eminamente 
agricolă” (Manoilescu 1939: 257, 260; 1943: 880). 

Cum influenţează o asemenea evoluţie a economiei româneşti statutul şi profilul 
principalului agent al schimbării sociale, burghezia românească? 

După opinia autorizată a lui M. Manoilescu evoluţia economiei româneşti a creat 
condiţiile pentru „afirmarea geniului tehnic şi organizator al Românilor. O pleiadă de tineri 
ingineri, ieşiţi mai ales din şcolile noastre politehnice de la Bucureşti şi Timişoara, s-au 
aruncat cu mult curaj în industrie, şi-au verificat acolo cunoştinţele tehnice şi şi-au dezvoltat 
spiritul organizator” (Manoilescu 1939: 260). Cu alte cuvinte, industria şi învăţământul s-au 
manifestat ca „şcoli ale creaţiei” pentru clasa de mijloc românească. Desigur, autorul 
menţionat se referea la dezvoltarea industrială a societăţii româneşti ca factor stimulativ al 
constituirii clasei burgheze autohtone. Dacă ne referim, însă, la starea agriculturii româneşti 
situaţia se schimbă; capacitatea de a genera noi necesităţi, de a produce prosperitate şi de a 
genera diversificarea structurii sociale este strâns legată de productivitatea muncii. Ori 
„productivitatea industriei apare de patru ori mai mare decât cea a agriculturii”. Starea 
precară, mai ales din punct de vedere tehnic, a agriculturii explică de ce „în schimbul 
internaţional, România vinde produsul muncii a zece muncitori agricoli contra produsului 
muncii unui singur lucrător industrial din occident” (Manoilescu 1939: 259; 1943: 880).  

M. Manoilescu propune o explicaţie a discrepanţelor dintre dezvoltarea industrială şi 
cea rurală în cunoscuta sa teorie a burgheziei româneşti orientată de criteriul idealului 
naţional. El atrage atenţia asupra instalării unui decalaj între interesele burgheziei şi interesul 
naţional. La începuturile modernizării, în 1848, interesele burgheziei vizau acumularea 
bogăţiei pentru prosperitatea ţării („a îmbogăţi ţara era un ţel patriotic”). În acest scop, arăta 
autorul, principalele realizări ale burgheziei s-au produs în plan tehnic şi urban, în domenii 
precum comerţul, căi de comunicaţie, transporturile, industria, fiind neglijate realizările în 
planul organic şi rural, cum sunt îmbunătăţirile sociale, cultura, sănătatea, tehnicitatea 
agricolă. Autorul îşi bazează investigaţiile pe analize socioeconomice privind: organizarea 
muncii (la nivel naţional, zonal, precum şi în cadrul întreprinderilor); “decapitalizarea” 
activităţilor economice şi creşterea nivelului de socializare al acestora; “industrializarea” 
ţărilor agrare; “organizarea funcţională a naţiunii pe principii corporatiste”. Este ideolog al 
corporatismului în România, instituţionalizat prin “Liga Naţională Corporatistă”, întemeiată în 
1933, în cadrul căreia susţine o intensă activitate de conferenţiar în capitală şi în provincie.  

Contribuţia sociologică fundamentală a lui Manoilescu constă în elaborarea teoriei 
sociologice funcţionale a burgheziei, operaţionalizată la studiul de caz al burgheziei 
româneşti. Principalele componente analitice ale teoriei burgheziei sunt următoarele: 1) ideea 
de clasă, care implică durată şi continuitate prin filiaţiune, permanenţe psihice, stratificare 
ierarhică, corelaţie cu proprietatea, funcţiune naţională proprie; 2) conceptul de funcţie socială 
a clasei, cu referire empirică la burghezie, nobilime, clasa mijlocie, clasa ţărănească, 
muncitorime; 3) categoria sociologică de burghezie, definită prin existenţa “caracterului 
funcţional primitiv al acesteia, care este organizarea producţiei manufacturiere” peste care s-a 
suprapus “spiritul de întreprindere”; 4) ideea structurii burgheziei în două categorii distincte 
profesional- burghezii propriu-zişi (sau marii industriaşi, marii comercianţi, bancherii, marii 
proprietari rurali) şi pseudo-burghezii (cei ce exercită profesii liberale şi care construiesc 
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cadrul juridic, administrativ, tehnic, cultural, necesar organizării muncii şi producţiei); 5) 
precizări conceptuale privind trinomul burghezie, capitalism, liberalism (unde găsim şi o 
evaluare critică privind cronologia stabilită de Şt. Zeletin şi V. Madgearu asupra fazelor 
istorice ale burgheziei şi capitalismului).  

Studiul de caz asupra evoluţiei şi funcţiilor economice şi sociale ale burgheziei 
româneşti pune în lumină o a doua serie de contribuţii teoretice şi metodologice; 6) 
formularea regularităţii sociale a “arderii etapelor” evoluţiei sociale şi economice a societăţii 
româneşti; 7) identificarea unui nivel inegal de dezvoltare a capitalismului în diferite sectoare 
(circulaţie, industrie, comerţ, agricultură); 8) elaborarea a două tipuri de explicaţii a nivelului 
inegal de dezvoltare a diverselor ramuri economice - explicaţia în termenii “ethosului 
colectiv” preluat de la W. Sombart şi explicaţia întemeiată pe “gradul de interes şi felul 
interesului pe care îl găsea în cele patru sectoare (transport, comerţ, industrie şi agricultură) 
clasa socială predominantă”; 9) evoluţia burgheziei româneşti ca proces istoric necesar (în 
concordanţă cu vederile lui Şt. Zeletin); 10) ideea distincţiei dintre interesul naţional şi 
interesul burghez ca instrument original de analiză sociologică a cazului burgheziei româneşti; 
11) ideea superiorităţii intrinseci a industriei, care se menţine şi în regimul protecţionist. M. 
Manoilescu tranşează disputa protecţionism-liber schimbism în favoarea primului termen; 12) 
concepţia satelor exploatate de oraşe prin mecanismul celor două elevatoare: “elevatorul 
direct”, adică furnizarea de către sate a ali-mentelor fără “o contravaloare echivalentă în 
mărfuri”, şi “elevatorul indirect” pe calea importului destinat precumpănitor oraşelor, în ciuda 
contribuţiei substanţiale a satelor la structura exportului care serveşte la plata mărfurilor 
importate; 13) analiza structurii burgheziei româneşti relevă o “formulă structurală” izbitoare: 
«proprietari mulţi, salariaţi puţini, burghezi rarisimi»; 14) “deficitul” de responsabilitate al 
burgheziei româneşti şi funcţiunile ei economice şi sociale în perspectiva modernizării 
societăţii româneşti: organizarea agriculturii, comerţului, industriei după principiile calităţii, 
interesului naţional, solidarităţii; funcţiunea conservării sociale; funcţiunea organizării şi 
administraţiei statului naţional; 15) rolul şi valoarea instituţiilor: valoarea lor educativă; 
oportunitatea instituţiilor “de import” în ţările înapoiate; 16) rolul cultural al burgheziei 
române; evaluări critice; 17) burghezia română: clasă şi/sau elită; problema selecţiei şi 
circulaţiei elitelor; analiza comparată între burghezia română, germană, franceză, americană; 
18) spiritul capitalist la români: ierarhia sui-generis a valorilor burgheziei româneşti 
(preocuparea pentru rang, confort şi securitatea traiului) în contrast cu cea occidentală 
(centrată pe avere, confort şi, la sfârşit, rang); 19) alte valori ale burgheziei: familia, 
patriotismul, religia; 20) criza liberalismului şi ca-pitalismului şi erodarea statutului 
burgheziei; distincţia clasă-corporaţie; soluţia corporatistă.  

Legitimarea ştiinţifică pe plan internaţional a concepţiilor economice şi sociologice 
formulate de M. Manoilescu. a fost mai pronunţată decât cea internă. Autorul a fost invitat să 
conferenţieze în diferite instituţii academice şi economice din Franţa, Austria, Italia, Elveţia, 
Germania, Spania, Portugalia, Ungaria, Bulgaria. I s-a propus să conducă Comitetul de 
iniţiativă pentru unificarea “Vocabularului internaţional al ştiinţelor economice” (al cărui 
iniţiator a fost). A fost membru al unor prestigioase instituţii ştiinţifice internaţionale: “The 
Econometric Society” - SUA; “Institut International de Finances Publiques” - Franţa; 
“Académie Diplomatique Internationale” – Belgia. Destinul tragic al autorului, ucis în temniţă 
de comunişti, a influenţat circulaţia operei sale în România. Lucrările au fost interzise şi 
trecute în fonduri speciale, inaccesibile publicului cititor. Patriotismul, contribuţiile sale 
ştiinţifice de mare importanţă, prestigiul internaţional n-au fost suficiente în faţa urii faţă de 
cel care, după mărturia unor istorici, în urma semnării, în numele guvernului român, 
Dictatului de la Viena, a leşinat.  
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5. Alternativa poporanistă şi ţărănistă la dezvoltarea capitalistă a 
societăţii româneşti. 

Principalii teoreticieni ai modelului dezvoltării întemeiate pe solidarităţi proprii, 
specifice identităţii culturale, etnice a colectivităţii umane, aparţin romanticii germane, 
narodnicismului rusesc, poporanismului şi ţărănismului. Aceasta reprezentare constituie, în 
esenţă, o critică a modelului dezvoltării capitaliste prin contestarea împrumutului extern ori, 
în cel mai bun caz, prin admiterea introducerii selective, cu discernământ, a formelor 
(instituţiilor şi principiilor) străine; în acelaşi timp, adepţii acestei reprezentări consideră 
legitimă dezvoltarea organică a societăţii, înrădăcinată în tradiţie, stăpânirea pământului, 
aşezămintele vechi, ortodoxie etc. ca o premisă favorabilă pentru dezvoltarea unei comunităţi 
naţionale adecvate profilului ţărănesc al societăţii româneşti. 

Printre susţinătorii cei mai avizaţi ai reprezentării tradiţionale a modernităţii susţinute 
de solidarităţi specifice se numără fondatorii sociologiei poporaniste şi ţărăniste Constantin 
Stere (18651936), Garabet Ibrăileanu (1871-1936),Virgil Madgearu (1887-1940), Mihai Ralea 
(1896-1964) şi, în unele privinţe, Mihail Manoilescu. Teza fundamentală a sociologiei 
poporaniste şi ţărăniste o constituie ideea că “evoluţia agriculturii urmează calea ei proprie”, 
iar societăţile cu un mediu social pregnant agrar-ţărănesc vor urma forma de organizare 
economică de tip familial, care nu utilizează forţa de muncă salariată şi căreia îi corespunde o 
psihologie şi o concepţie specifică despre profit, salariu, rentă etc. “Economia ţărănească, 
preciza M. Manoilescu, este acapitalistă şi aproape anticapitalistă”. Pentru ca să fie sprijinită, 
sunt necesare mijloace specifice care se plasează “alături” de capitalism, în organizarea 
cooperatistă (Manoilescu, 1942, p.127). 

5.1. Poporanismul în sociologie: contribuţiile lui C. Stere. 
Susţinând teza utilităţii şi viabilităţii proprietăţii mici şi mijlocii, C. Stere, 

întemeietorul sociologiei poporaniste, a formulat modelul structural al clasei de mijloc 
adecvat unei societăţi ţărăneşti: “O ţărănime liberă şi stăpână pe pământurile ei; dezvoltarea 
meseriilor şi a industriilor mici cu ajutorul unei intense mişcări cooperatiste la sate şi oraşe; 
monopolizarea de către stat, în principiu, a industriei mari (afară de cazuri excepţionale, unde 
ea s-ar putea dezvolta de la sine fără prejudicii pentru viaţa economică), aceasta este formula 
progresului nostru economic şi social ce ne-o impun condiţiile înseşi ale vieţii noastre 
naţionale. Pentru vremurile pe cari le poate străbate gândul nostru, în împrejurările concrete 
ale dezvoltării noastre istorice nu avem înaintea noastră altă cale” (C. Stere, 1996, p.225). 
Mihai Ralea îl aprecia pe C.Stere drept simbolul etic al democraţiei româneşti. “Timp de 
treizeci de ani, arăta Ralea, toate partidele au trăit din programul său. Cooperatism, ţărănism, 
constituţionalism, contencios administrativ, agrarianism, libertăţi publice, expropriere, vot 
universal - în toate aceste reforme de idei a fost un precursor”.  

Poporanismul a constituit un curent politico-ideologic şi literar influent în anii 1893–
1914, datorită activităţii lui C. Stere şi G. Ibrăileanu şi a publicaţiilor “Adevărul” (1893), 
“Evenimentul Literar” (1894) şi îndeosebi “Viaţa Românească” (seria I, 1906–1916, seria a 
II-a, 1920–1940). Cristalizarea doctrinei poporaniste s-a înfăptuit treptat, începând cu 
influenţa mişcării narodnice (poporaniste) ruseşti, în care a fost atras în tinereţe C. Stere. 
Narodnicismul, după înseşi analizele lui C. Stere, era mai mult o stare de spirit intelectuală şi 
emoţională decât o doctrină precisă, având următoarele “elemente constitutive”: iubirea 
nemărginită pentru popor şi luminarea maselor muncitoare şi producătoare. Între poporanism 
(narodnicism) şi socialism, observa C. Stere, sunt raporturi de întrepătrundere; idealul 
mişcării narodnice este socialist, luând naştere în Europa pe temelia mişcărilor muncitoreşti, 
dar acest ideal a fost introdus în Rusia de sus, de către păturile culte, masele fiind aici “inerte, 
nepăsătoare”, spre deosebire de Apus unde ele sunt organizate şi conştiente. Poporanismul 
este mai îngust decât socialismul, deoarece cuprinde numai pătura cultă, iar pe de altă parte, el 
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este mai larg decât socialismul, întrucât nu toţi poporaniştii sunt socialişti (a fi socialist 
semnifică a îm-părtăşi “o teorie istorico-socială şi un ideal foarte bine definit”), în vreme ce 
toţi socialiştii din pătura cultă sunt şi poporanişti. C.Stere. a izbutit să transforme 
poporanismul dintr-o stare de spirit într-o doctrină articulată teoretic, având la bază sociologia 
sa poporanistă. Sursele sociologiei poporaniste la C. Stere sunt atât exogene, cât şi endogene. 
Izvoarele externe ale acestei sociologii sunt analizele critice ale experienţelor cruciale ale 
autorului: experienţa narodnică şi experienţa coloniilor universitare engleze de tipul 
“University Extension Movement”. Sursele endogene ale sociologiei poporaniste a lui C.S. 
sunt diagnozele sale asupra structurii social-economice, demografice, etnice a societăţii 
româneşti, dublate de analizele critice comparative ale experienţei democraţiei rurale din 
Ardeal şi din Regat, cu deosebire a contribuţiei Societăţii “Astra” şi a “Casei Centrale” la 
organizarea creditului şi economiei ţărăneşti; tot aici intră şi re-flecţiile sale asupra 
principiilor democratice ale organizării Bisericii din Ardeal. Studiul sociologic al structurii 
sociale a societăţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea atestă, în viziunea lui C. Stere, câteva trăsături fundamentale ale stadiului său de evoluţie, 
care pot fi exprimate cel mai adecvat de doctrina sociologică poporanistă expusă în suita de 
studii Social democratism sau poporanism?, apărute în “Viaţa Românească” din 1907 şi 1908. 

1) Caracterul social al populaţiei: existenţa populaţiei majoritare ţărăneşti, ţărănimea, 
tendinţele ei sociale, chestiunea agrară nu pot fi subordonate altor probleme, ci aceste 
chestiuni constituie «singura problemă proprie ce se impune... a fi rezolvată de către societate 
- şi rezolvată conform cu tendinţele sociale ale ţărănimii, conform cu interesele ei şi în sensul 
evoluţiei proprii a producţiei agricole».  

2) Gradul de dezvoltare economică a societăţii româneşti atestă caracterul ei agrar şi 
lipsa industriilor mari. Sub influenţa literaturii agrariene influente în epocă, mai ales a 
argumentelor susţinute de Ed. David, Al. Ciajanov, Nikolaiov, Mihailovski, Cernâşevski, C. 
Stere a susţinut imposibilitatea industrializării României şi deci a căii europene de evoluţie a 
societăţii româneşti, din pricina lipsei pieţei de desfacere externe.  

3) Fiinţa naţională este capitală pentru România, consideră C. Stere. Orice grupare 
etnică poate juca un rol activ în dezvoltarea civilizaţiei omeneşti doar «dacă ea se constituie 
ca naţiune, dezvoltându-şi însuşirile spiritului său propriu, geniul său naţional, altfel ea 
rămâne condamnată la sterilitate, la o imitaţie de “forme goale” fără reală viaţă intelectuală, 
fără putere creatoare».  

4) Străin de problema naţională, socialismul, născut din împrejurări diferite de 
condiţiile societăţii româneşti, nu are, în concepţia lui C. Stere, legitimitate aici. El nu duce 
«lupta pentru caracterul naţional al culturii ca factor al civilizaţiei universale». În acelaşi timp, 
socialismul nesocoteşte şi chestiunea evreiască, care, după opinia lui C.Stere, nu este «una 
religioasă, nici de rasă, ci ea este o problemă culturală şi una demografică».  

5) Pe plan politic, socialismul îi apare lui C. Stere nelegitim şi din pricină că el este o 
doctrină revoluţionară. Or, în România «nu se poate risca o acţiune revoluţionară fără a 
primejdui serios independenţa ţării, prin posibilitatea intervenţiilor din afară», atingând «la 
rădăcină puterea însăşi a statului». 

6) Calea de urmat pentru România este, în optica lui C. Stere, desăvârşirea realităţii 
existente care poate duce la “o democraţie rurală”, adică la împlinirea “crezului poporanist”, 
prezentat mai înainte: «O ţărănime liberă şi stăpână pe pământul ei; dezvoltarea meseriilor şi a 
industriilor mici, cu ajutorul unei intense mişcări cooperatiste la sate şi în oraşe; 
monopolizarea de către stat, în principiu, a industriei mari (afară de cazuri excepţionale, unde 
s-ar putea dezvolta de la sine, fără prejudicii pentru viaţa economică); aceasta este formula 
progresului nostru economic şi social ce ne-o impun condiţiile înseşi ale vieţii noastre 
naţionale». 
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7) O contribuţie a sociologiei poporaniste la înţelegerea dezvoltării clasei de mijloc 
constă în identificarea unor mecanisme sociale ale deteriorării relaţiilor şi condiţiilor de viaţă 
ale claselor şi indivizilor, cum sunt procesele de înstrăinare care se dezvoltă în cadrul 
civilizaţiei urbane capitaliste, pricinuite de fenomenele reificării esenţei umane, ale 
stereotipiei muncii parcelare. Poporaniştii au militat cu pasiune pentru idealul omului 
armonios dezvoltat, aflat la antipodul deformărilor patologice ale civilizaţiei capitaliste, 
urbane, industriale, şi acesta nu poate fi decât ţăranul român aparţinând marii familii a clasei 
mijlocii ţărăneşti. Sunt deosebit de sugestive diagnozele critice ale lui Stere, exprimând 
sărăcirea extremă a relaţiilor sociale capitaliste, golirea de conţinut uman a raporturilor de 
muncă: “om - ciocan”, “om - roată”, “om - spadă”, “om - condei”, “om - carte”, toţi fiind în 
contradicţie cu homo sapiens dezvoltat armonios. Mult mai aproape de acest ideal este viaţa 
ţăranului care “în adevăr are toate elementele unei vieţi pline, omeneşti: el munceşte, simte, 
cugetă, la el lucrează deopotrivă trupul, inima, capul” (Stere, 1921, p.43-46). 

8). Sociologia poporanistă a constituit “prima critică radicală a evoluţionismului 
sociologic marxist” şi cea dintâi afirmare a “rolului evoluţionar al clasei mijlocii” (Bădescu, 
Dungaciu, Baltasiu, 1996, p.82). Ca alternativă la sociologia marxistă, observa I. Bădescu, 
sociologia poporanistă a formulat două teze fundamentale: prima, întreaga organizare socială 
ierarhică a omenirii s-a născut prin superpunere; peste “elementul ţărănesc nediferenţiat 
social, conservator s-au superpus pe rând, în istorie, feluritele rânduieli ierarhice, de clasă şi 
de castă; a doua, “sistemul capitalist, în speţă proletariatul industrial, s-au ridicat pe ruina 
parţială a gospodăriei ţărăneşti, nu doar în Răsărit, ci şi în apus” (Ibidem, p.85). 

9) Evaluând modelul poporanist şi ţărănist asupra structurii şi direcţiei de evoluţie a 
societăţii româneşti, Eugen Lovinescu şi Şt. Zeletin observau, nu fără temei, caracterul său 
hibrid, dualismul său structural: o structură social-economică medievală pe care s-a altoit o 
formulă de democraţie politică revoluţionară (Lovinescu, 1972, p.314,315); “sus” instituţiile 
democratice ale burgheziei capitaliste, “jos” viaţa economică a vechiului regim (Zeletin, 
1991, p.19). O critică incisivă a perspectivei sociologice poporanistea venit şi din orizontul 
gândirii marxiste. C.D. Gherea, C. Racovscki, L. Pătrăşcau, L. Rădăceanu au subliniat erorile 
de diagnoză şi prognoză ale structurii şi devenirii societăţii româneşti de pe poziţiile 
poporaniste (şi ţărăniste), aducând clarificări în ceea ce priveşte caracterul fundamental 
capitalist al acesteia, procesele de diferenţiere, concentrare, pauperizare din lumea satului, 
necesitatea industrializării ţării ş.a. După C.D. Gherea, poporaniştii grupaţi în jurul revistei 
“Viaţa Românească” sunt vulnerabili teoretic şi metodologic; adoptând “metoda superficială 
şi sentimentalo-fantezistă a poporanismului doctrinar rusesc” nu pot vedea clar problemele 
ţării, inclusiv problema rurală. Printre greşelile cele mai importante ale poporaniştilor, Gherea 
evidenţiază următoarele: considerarea greşită a relei împărţiri a proprietăţii, în speţă a 
latifundiilor, drept cauză a problemei agrare şi nu ca un rezultat firesc al regimului nostru 
economic; convingerea eronată a poporaniştilor că prin reforma de la 1864 s-au desfiinţat 
relaţiile iobăgiste şi s-au instaurat relaţii de producţie economico-burgheze; oferirea de 
“remedii sociale paleative” la problema agrar-ţărănească: ameliorări funciare, instituţii 
poporaniste - băncile populare, Casa Rurală, obştiile ţărăneşti, cursuri agrozootehnice etc.; 
greşeala poporaniştilor de a propune aceste “măsuri de ocrotire a proprietăţii mici”, când, în 
realitate, “această proprietate noi nu o avem încă”. După E. Lovinescu şi Şt. Zeletin, 
poporanismul are caracter hibrid, susţinând altoirea unui regim politic modern (democraţia 
parlamentară, rurală) pe un regim economic medieval (stat de mici gospodării rurale). 
Poporanismul, susţine E. Lovinescu, “întoarce spatele oraşului” şi nu vede în burghezie 
fermentul civilizaţiei româneşti. Poporanismul, îndeosebi prin C. Stere, este în optica lui Şt. 
Zeletin, exotic prin origine şi caracter, o “plantă parazitară ce-şi trage aparenţa de viaţă sevei 
trase din mişcarea naţionalistă”. H. Sanielevici, care consacră o lucrare poporanismului, 
vizând în principal concepţia lui C. Stere, consideră acest curent drept “un complot al 
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oligarhiei noastre neofeudale şi protecţioniste în contra industrializării ţării” şi a “burgheziei 
libere”.  

5.2. Ţărănismul sociologic: contribuţiile lui V. Madgearu şi M. D. Ralea. 
Ideile poporaniste au stat la baza sociologiei ţărăniste constituite după primul război 

mondial prin eforturile lui Virgil Madgearu, M. Ralea şi, în parte, Mihail Manoilescu. V. 
Madgearu este cel ce a fundamentat teoria sociologică ţărănistă ca un ansamblu coordonat de 
concepte şi teze sociologice: teza “formaţiunii sociale deosebite” a societăţii româneşti, 
întemeiată pe un autentic “intermundium” ţărănesc; concepţia structurii necapitaliste a 
economiei agrare familiale; teza trăiniciei gospodăriei familiale ţărăneşti şi a superiorităţii ei 
faţă de cea capitalistă; idealul antiindustrialist; teza cooperaţiei necapitaliste.  

V. Madgearu argumentează poziţia teoretică fundamentală a sociologiei ţărăniste după 
care evoluţia societăţilor cu mediu social pregnant agrar-ţărănesc urmează o cale proprie, 
necapitalistă, bazată pe “proprietatea de muncă” ţărănească de tip familial care nu utilizează 
forţa de muncă salariată şi căreia îi corespunde o psihologie şi o concepţie specifică despre 
profit, salariu, rentă (Madgearu, 1936). La rândul său, M. Ralea susţinea că ţăranul este, 
pentru geografia românească, expresia “legilor necesare ale determinismului social”. “Suntem 
o ţară în majoritate de ţărani şi istoria ne arată că toate societăţile manifestă fizionomia 
elementelor lor dominante în producţia lor economică. Simpatic sau antipatic, ţăranul e o 
realitate” care trebuie acceptată de oricine o examinează dintr-un unghi sociologic (Ralea, 
1928). 

Vom schiţa principalele contribuţii ale sociologiei ţărăniste. 
a) Cercetările personale de mare probitate ştiinţifică, ca şi datele furnizate de 

monografiile sociologice, i-au îngăduit lui V. Madgearu să formuleze aprecieri nuanţate şi 
originale privind interdependenţa între suprapopulaţia agricolă relativă, densitatea rurală, 
nivelul de trai al gospodăriilor ţărăneşti şi structura socială a ţării, care infirma, nu de puţine 
ori, presupoziţiile teoretice ale sociologiei sale. 

b) Relaţionarea problemei ţărăneşti la instituţiile sociale - statul, creditul, cooperaţia, 
şcoala etc. - poate fi apreciată ca o contribuţie, cu note originale, a sociologiei ţărăniste, mai 
ales dacă o raportăm la stadiul cercetării diferenţierii şi structurii sociale de către şcolile 
sociologice din străinătate. După afirmaţiile unor cunoscuţi istorici ai sociologiei, doar în 
ultimele decade conceptul de stat, de pildă, a penetrat în problematica diferenţierii sociale şi a 
claselor sociale; atât modelul funcţionalist pluralist, cât şi modelele de clasă ale stratificări 
operau pe terenul societăţii, statul fiind considerat fie ca o funcţiune a claselor, fie ca ceva 
separat sau “deasupra” societăţii, neputând fi uşor incorporat în modelul general (Parkin, 
1978, p.616) 

c) Introducerea în instrumentarul analizei structurii de clasă a ţărănimii a unor 
variabile demografice, precum vârsta şi mărimea familiilor ţărăneşti, a proceselor de 
diferenţiere demografică (Madgearu, 1936, p.62 şi urm.) a contribuit la rafinarea şi 
îmbogăţirea indicatorilor de dezvoltare socială şi evaluare a configuraţiei clasei mijlocii 
ţărăneşti în sociologia din ţara noastră, în ciuda exagerării rolului factorilor demografici şi a 
neglijării proceselor de diferenţiere socială. 

d) O contribuţie originală a sociologiei ţărăniste este şi “teoria societăţii ţărăneşti 
active”, aptă să germineze o clasă de mijloc robustă, creatoare din punct de vedere istoric, 
aflată la antipodul unor puncte de vedere, cu circulaţie în epocă, care caracterizau masele 
ţărăneşti în termeni de pasivitate, inerţie, conservatorism. Sunt relevante, în acest context, 
aprecierile cunoscutului sociolog Şt. Zeletin asupra pasivităţii funciare a maselor ţărăneşti: “În 
prefacerea vechiului nostru regim ţărănimea a fost o simplă masă pasivă... În această ciocnire 
cu stăpânii ei străvechi ţărănimea română se înfăţişează ca orice forţă oarbă şi elementară a 
naturii. Ea nu ştie ce vrea, nu pricepe limpede ce să ceară şi în ce chip să urmărească 
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înfăptuirea vagelor ei dorinţe” (Zeletin 1991, p.43). Faţă de opinia lui Zeletin cu privire la 
caracterul inert al ţărănimii, punctele de vedere poporaniste şi ţărăniste apar mai suple, mai 
nuanţate. Căci, să nu uităm că, aşa cum subliniază unii specialişti contemporani, teoreticienii 
agrarieni au condiţionat înfăptuirea idealului lor ţărănist de două reforme esenţiale: 
“democratizarea vieţi publice şi rezolvarea problemei ţărăneşti. 

e) Dezvoltând ideea, de inspiraţie marxistă, privind prioritatea cauzelor economice în 
existenţa claselor sociale, M.D. Ralea a formulat, în teza sa de doctorat, o tipologie care 
deviază de la modelul poporanist-ţărănist, de deosebită relevanţă pentru analiza 
transformărilor structurale ale societăţii în care clasa de mijloc este depozitara unui nou tabel 
de valori: este vorba de încorporarea ideii sale asupra structurii de clasă într-o concepţie 
cuprinzătoare a revoluţiei sociale, alcătuită din trei secvenţe: “revoluţia-program”, “revoluţia-
mijloc” şi “revoluţia-organ”. Ceea ce conferă identitate unei revoluţii sociale şi o diferenţiază 
de reformă, răscoală, conspiraţie etc. este implicarea clasei sociale care nu a avut până atunci 
puterea, promovarea unui program de transformare socială şi cucerirea puterii de către clasa 
respectivă. Sunt relevatoare precizările pe care le face Ralea cu privire la “constituirea 
proletariatului sub formă de clasă revoluţionară”, capabilă să impună grupului întreg un nou 
etalon de valori (Ralea, 1930), considerente care se înscriu în orizontul teoretic al gândirii 
marxiste, de care a fost influenţat autorul atunci când şi-a elaborat teza de doctorat la Sorbona. 

f) O altă idee importantă pentru concepţia dezvoltării sociale a fost dezvoltată de Ralea 
în termenii unor mecanisme de transformare a claselor sociale, inclusiv ale clasei de mijloc 
(Ralea, 1926, p.133): importanţa numărului indivizilor care transformă sectele în clase 
sociale; creşterea cantităţii tinde să împartă o clasă în noi formaţiuni, ca de pildă “elita 
uvrieră”; lupta de clasă - factor de transformare a claselor. 

g) Evaluând modelul poporanist şi ţărănist asupra structurii şi direcţiei de evoluţie a 
societăţii româneşti, Eugen Lovinescu şi Şt. Zeletin observau, nu fără temei, caracterul său 
hibrid, dualismul său structural: o structură social-economică medievală pe care s-a altoit o 
formulă de democraţie politică revoluţionară (Lovinescu, 1972, p.314,315); “sus” instituţiile 
democratice ale burgheziei capitaliste, “jos” viaţa economică a vechiului regim (Zeletin, 
1991, p.19). O critică incisivă a perspectivei sociologice de factură romantic-agrariană 
poporanistă şi ţărănistă a venit şi din orizontul gândirii marxiste. C.D. Gherea, C. Racovscki, 
L. Pătrăşcau, L. Rădăceanu au subliniat erorile de diagnoză şi prognoză ale structurii şi 
devenirii societăţii româneşti de pe poziţiile poporaniste şi ţărăniste, aducând clarificări în 
ceea ce priveşte caracterul fundamental capitalist al acesteia, procesele de diferenţiere, 
concentrare, pauperizare din lumea satului, necesitatea industrializării ţării ş.a. 

Gânditorii de orientare poporanistă şi ţărănistă au introdus în circuitul de idei o seamă 
de conceptualizări privind mecanismele dezvoltării unei clase de mijloc de natură ţărănească, 
necapitalistă şi totodată modernă, rolul şi funcţiile instituţiilor politice, culturale în 
cristalizarea poziţiei clasei sociale de mijloc ţărăneşti. 

Evaluând recent contribuţia teoretică a sociologilor poporanişti şi ţărănişti, I. Bădescu 
apreciază efortul lor de a regândi legea standard a evoluţiei capitaliste şi de a formula, cu circa 
cinci decenii în avans faţă de neoevoluţioniştii americani, ideea “potenţialului evoluţionar” al 
societăţilor ţărăneşti, invalidând “mitul evoluţionismului unilinear” (Bădescu şi colab., 1996, 
p.82-102, 161-165). 

6. Perspectiva sociologică socialistă: C. Dobrogeanu-Gherea 
Sociolog, critic literar, filosof şi om politic, C. Dobrogeanu-Gherea (1855-1920) a 

avut la naştere numele Mihail Nikitici Kass (Solomon Katz), urmat de pseudonime: 
Constantin Dobrogeanu, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Caius Grachus, De la Olt, Ioan 
Gherea, Robert Jinks. Evreu din Ucraina, a fost implicat în mişcarea narodnică. La 19 ani 
(1875) trece graniţa în România şi, temporar, se stabileşte la Iaşi. Exercită munci pasagere: 
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salahor, vopsitor de acoperişuri, muncitor într-un atelier de calapoade pentru cizmărie, pietrar, 
pavator. Are legături strânse cu emigranţii politici ruşi, participând la activitatea lor 
conspirativă. În 1876 se stabileşte la Bucureşti, unde deschide un atelier de arămărie, apoi, 
definitiv, la Ploieşti, unde, la scurt timp, i se naşte primul copil, Ştefania, viitoarea soţie a 
criticului literar Paul Zarifopol. Între 1877–1878 organizează o reţea de spălătorii pentru 
“Crucea Roşie” rusească la Ploieşti, Buzău şi Brăila, folosind un paşaport american fals, pe 
numele Robert Jinks. În octombrie 1878 este răpit de agenţii poliţiei secrete ţariste şi 
transportat pe ascuns în Rusia, la Petersburg. Este încarcerat în fortăreaţa Petropavlovsk, apoi 
deportat la Mezen, lângă Marea Albă, de unde reuşeşte să evadeze. În septembrie 1879 este 
din nou în România, la Bucureşti, apoi se stabileşte la Ploieşti, obţinând concesiunea 
restaurantului gării. I se naşte al doilea copil, Alexandru, viitor militant socialist şi comunist 
român (asasinat în URSS în 1937). În 1885, familia se măreşte cu al treilea copil, Ionel, viitor 
filosof, estetician şi eseist român. Afacerile îi prosperă, devenind, spre sfârşitul vieţii, 
proprietarul unui alt restaurant (în Bucureşti), dispunând de conturi în numeroase bănci şi 
investiţii în acţiuni, vilă la Sinaia etc. Sprijină constant pe revoluţionarii ruşi în trecere prin 
România şi susţine cu fonduri mişcarea socialistă din România. Este împământenit prin legea 
votată de Senat, la 5 iunie 1890. În 1916 pleacă în Elveţia şi se stabileşte la Zürich, de teama 
poliţiei ţariste. Revine în ţară în 1919.  

Traiectoria legitimării lui intelectuale în societatea românească din ultimele două 
decenii ale secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, acoperă câteva secvenţe 
specifice, care-i conferă identitate în mediul social şi cultural al epocii: afirmarea sa cu 
prioritate în planul gândirii social-politice marxiste; structurarea operei în funcţie de 
dezbaterile politico-ideologice şi ştiinţifi-ce majore ale epocii; conturarea unei strategii de 
legitimare intelectuală a autorului în cultura vremii (debutul publicistic); utilizarea analizei 
economice marxiste şi excursului socioistoric ca mijloace semnificative de afirmare a 
discursului său în publicul epocii; afilierea la tradiţia ştiinţifică în domeniile abordate şi 
asocierea prestigioasă cu autorii consacraţi pentru a facilita legitimarea operei; prezentarea 
sugestivă a contribuţiei teoretice ca mijloc de propulsare a ideilor spre vârful disciplinelor 
sociale; folosirea polemicii cu oponenţi semnificativi ca o cale de creştere a potenţialului de 
penetrare a vederilor autorului în publicul vremii; utilizarea de tipare de gândire împărtăşite 
de intelectualitatea românească a epocii ca mijloc de impunere a autorului în cultura societăţii; 
folosirea serialului publicistic ca tehnică de penetrare în conştiinţa publicului; colaborarea 
intelectuală şi accesul la suportul instituţional ca surse esenţiale de legitimare a operei ca o 
contribuţie semnificativă în contextul sociocultural al ţării. C.Dobrogeanu-Gherea a deţinut o 
poziţie influentă în epocă şi prin accesul la publicaţii de cultură şi politice. Iniţiază apariţia 
revistei “Literatură şi Ştiinţă” (1893-1894), îndrumă şi participă activ la editarea 
“Contemporanului”, “Criticii sociale”, precum şi a publicaţiilor socialiste ale PSDMR: 
“Drepturile Omului”, “Munca”, “Democraţia Socială”, “Lumea Nouă” ş.a. Capitalul său 
cultural sporeşte prin colaborări la publicaţii peste hotare: “L’čre nouvelle”, în revistele 
pariziene “La revue socialiste” şi “La revue sociologique” (Paris, 1893). Participă la schimbul 
de idei în epocă, având legături personale cu socialişti ruşi ca G.V. Plehanov, V. Zasulici, cu 
socialişti germani, precum K. Liebknecht, Rosa Luxemburg, K. Kautski, Clara Zetkin, cu 
personalităţi socialiste bulgare, ca D. Blagoev, sârbe, cum era D. Tuţovici ş.a.  

Problema teoretică şi practică cea mai controversată în epocă, care constituie şi 
dominanta tematică a operei sale, priveşte evaluarea stadiului de dezvoltare a societăţii 
româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Întreprinde o analiză aprofundată, a 
societăţii româneşti din veacul trecut, pe care o cristalizează în faimoasa teorie asupra 
neoiobăgiei, cu un larg răsunet în gândirea românească. Principalele sale lucrări sociologice 
sunt Neoiobăgia. Studiu economico-sociologic al problemei noastre agrare, Bucureşti, 1910 şi 
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Asupra socialismului în ţările înapoiate, în “Bazele social-democraţiei” de K. Kautsky, 
traducere de B.C. Albu, cu o prefaţă de Constantin Dobrogeanu-Gherea, Bucureşti, 1911. 

Teoria neoiobăgiei. Această teorie constituie, în viziunea fondatorului ei, o expresie 
sintetică a structurii agrare, de clasă, a societăţii româneşti din secolul trecut, care 
esenţializează pârghiile sale fundamentale de dezvoltare, mobilitate, stratificare socială. Ea 
este definită de autor ca “o întocmire economică şi politico-socială agrară particulară ţării 
noastre”, care consistă din patru termeni: raporturi de producţie în bună parte iobăgiste, pre-
capitaliste; o stare de drept liberalo-burgheză, prefăcută în iluzie şi minciună, lăsând pe ţăran 
la discreţia proprietarului de pământ; o legislaţie tutelară, care decretează inalienabilitatea 
pămân-turilor tărăneşti şi “reglementează” raporturile dintre proprietari şi ţărani, raporturi 
izvorâte din primii doi termeni; insuficienţa pământului aşa-zisului mic proprietar ţăran pentru 
munca şi întreţinerea familiei sale, fapt care-l sileşte să devină “vasal” al marii proprietăţi. 
“Această întocmire am numit-o neoiobăgie, deoarece conservă fondul esenţial al vechii 
iobăgii, dar cu un amestec necesar şi fatal de elemente capitaliste, o iobăgie nouă”.  

Teoria neoiobăgiei conţine câteva inovaţii teoretice şi metodologice în cercetarea 
mecanismului de funcţionare a organismului social global, care era societatea românească a 
veacului al XIX-lea: a) “decuparea” din ansamblul social a unui segment hotărâtor pentru 
funcţionarea întregului sistem, a cărui analiză minuţioasă i-a oferit “secretul intim” (K. Marx) 
al stării de înapoiere a societăţii româneşti - ”regimul neoiobag”; b) ideile “nonvalorii 
pământurilor ţărăneşti” care producea lipsa relativă de pământ, precum şi “proletarizarea 
neoiobăgistă”, cu efecte în direcţia fărămiţării şi transformării loturilor ţărăneşti în nonvalori; 
c) tezele referitoare la geneza, determinismul şi diferenţierea intereselor sociale, “ocultismul” 
instituţiilor ca dizolvant cultural al raporturilor de producţie neoiobage, anticipând noile 
căutări în sociologia rurală românească, care acreditau ideea potenţialului activ, creator al 
maselor ţărăneşti în istoria naţională.  

În legătură organică cu teoria neoiobăgiei, C. Dobrogeanu-Gherea a formulat şi teoria 
despre “dezvoltarea ţărilor înapoiate în orbita celor înaintate”, ca fundament ştiinţific al 
programului social-democraţiei române.  

Legea orbitării. O sinteză relevantă a conţinutului inedit al teoriei sale este realizată 
în studiul Asupra socialismului în ţările înapoiate. El evocă “două particularităţi foarte 
importante pentru felul evoluţiei ţărilor înapoiate” în perimetrul celor avansate. “Prima 
priveşte timpul în care se face evoluţia: evoluţia ţărilor înapoiate se face într-un timp mult mai 
scurt ca al celor înaintate, şi a doua, caracterul însuşi al acestei evoluţii e de multe ori 
fundamental schimbat... În ţările înapoiate, semicapitaliste, contrar celor ce s-au întâmplat în 
ţările înaintate capitaliste, e substratul acesta economic care se dezvoltă în urmă şi sub 
influenţa chiar a noilor forme politice şi juridice sociale”. Teoriile neoiobăgiei şi orbitării 
reprezintă creaţia sociologică de “vârf” a lui C. Dobrogeanu-Gherea, elaborările sale cele mai 
reprezentative pentru ştiinţa generală a societăţii. Prin aceste teorii, C. Dobrogeanu-Gherea a 
formulat unele intuiţii privind diferenţa dintre stadiul de evoluţie şi epoca istorică, modul 
dominant de producţie etc., care vor fi dezvoltate în concepţiile neoevoluţionismului din 
deceniul al şaptelea şi al optulea al secolului nostru. Contribuţia sa sociologică este mult mai 
largă şi mai diversificată, acoperind toate tipurile de activitate teoretică a disciplinei. 
Principalele tipuri de demersuri sociologice din lucrările mai importante sunt edificatoare 
pentru evaluarea modului de adaptare a operei lui C. Dobrogeanu-Gherea la cerinţele 
academice şi extraa-cademice, teoretice şi practice, generale şi concret-istorice: preluări şi 
precizări de idei, teorii, concepte clasice: producţia colectivă (în devălmăşie), “apropriaţiunea 
în devălmăşie”, instituţia salariatului, teoria agiului, libertatea muncii, egalitatea politică, 
egalitatea socială, sclavia, socialismul de stat, plusvaloarea, revoluţia, socialismul ştiinţific, 
materialismul istoric, anarhismul, progresul social etc.; evaluarea critică a teoriilor, 
concepţiilor, curentelor politico-ideologice, cultural-ştiinţifice (critica poporanismului, 
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liberalismului, junimismului, tezismului, anarhismului, economismului, materialismului 
vulgar - “economic” -, şcolii revizioniste etc.); formularea de probleme de cercetare cu 
semnificaţie socială ridicată: diagnoza neoiobagă a societăţii româneşti, statutul mişcării 
socialiste în societatea românească, criza economică, rolul păturii culte în mişcarea socialistă, 
în transformările sociale, condiţia “proletarilor intelectuali”, teoria salariilor, dictatura 
proletariatului, rolul istoric al proletariatului, al democraţiei române, cauzele sociale ale 
războaielor, caracterul de clasă al moralei, valorizarea moralei clasei muncitoare, 
determinarea social-istorică a religiei, a misticismului, funcţia compensatoare a culturii (cazul 
pesimismului eminescian) etc.; formularea de concepte, metode, perspective inedite de 
investigaţie: neoiobăgia, orbitarea ţărilor înapoiate în perimetrul celor dezvoltate, chestionarul 
de analiză sociologică a operei de artă în patru puncte (denumit de Lovinescu “tetralog”), 
funcţiile culturii (critică şi modelatoare), corelaţia societate-cultură (instrument antidogmatic) 
etc. 

Imaginea care rezultă din prezentarea operei teoretice a lui C. Dobrogeanu-Gherea 
relevă persistenţa eforturilor sale de teoretizare a globalităţii organismului societăţii româneşti 
din veacul trecut, asociate cu preocupările de reformulare a teoriei sociale în dialog cu 
societatea modernă, în vederea propulsării vocaţiei teoretice a ştiinţelor sociale, a sociologiei. 
Calitatea discursului sociologic, adâncimea analizelor sociologice, perspectiva materialist-
istorică introdusă în cercetare, pe de o parte, şi substanţialul sprijin instituţional, pe de altă 
parte, au impus concepţia lui C. Dobrogeanu-Gherea publicului românesc al epocii. Teoria lui 
asupra neoiobăgiei şi teoria orbitării au generat decenii de-a rândul controverse ideologice. 
Punctul critic asupra căruia s-au purtat cele mai mari polemici privea rolul şi statutul 
factorului intern (al forţelor şi relaţiilor de producţie în dezvoltarea societăţii româneşti) şi 
momentul de debut al evoluţiei ţării spre capitalism. Contestarea cea mai vehementă a rolului 
factorului intern în dezvoltarea agriculturii româneşti, din concepţia gheristă, a fost făcută de 
S. Timov în lucrarea Anti-neoiobăgia (1928), care ajunge să eticheteze concepţia lui C. 
Dobrogeanu-Gherea ca “nemarxistă” şi “antimarxistă”. Lucreţiu Pătrăşcanu, Lotar 
Rădăceanu, sociologi de formaţie marxistă, evaluează critic concepţia lui C. Dobrogeanu-
Gherea privind evoluţia societăţii româneşti. Numeroşi exegeţi şi comentatori de prestigiu 
atestă valoarea concepţiei sale sociologice: Şt. Zeletin, G. Ibrăileanu, E. Lovinescu, Ş. 
Voinea, Z. Ornea, D. Hurezeanu, H. H. Stahl, M. Constantinescu, O. Bădina, E. Gall, A. Mihu 
ş.a.  

7. Şcoala sociologică de la Bucureşti. 
În perioada interbelică sociologia romînească atinge apogeul dezvoltării sale prin 

constituirea primei şcoli sociologice, în înţelesul modern al termenului, de către Dimitrie 
Gusti şi principalii săi colaboratori: Henri H. Stahl, George Vlădescu-Răcoasa Traian Herseni, 
Mircea Vulcănescu, Anton Golopenţia. 

7.1. Premise şi context. 
Fondatorul Şcolii de la Bucureşti a fost Dimitrie Gusti (1880-1955) împreună cu 

principalii săi discipoli. Sociolog şi om politic român, D. Gusti a avut o traiectorie 
profesională bogată. A urmat şcoala primară şi Liceul “Institutele Unite” din Iaşi (1891–
1898), unde are profesori iluştri: Al. Philippide, A.D. Xenopol, P. Poni ş.a. Se înscrie la 
Facultatea de Litere, Drept şi Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, pe care o frecventează un an 
(1898–1899). Între 1899–1900 este student al Universităţii din Berlin; ulterior se transferă la 
Universitatea din Leipzig, pe care o frecventează între 1900–1904. Obţine titlul de doctor cu 
teza “Egoism şi altruism. Asupra motivării sociologice a voinţei practice”, la Facultatea de 
Filosofie a Universităţii din Leipzig (1904), publicată în acelaşi an, în revista 
“Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie”, condusă de P. Barth. În 
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1905 revine la Universitatea din Berlin, unde studiază sociologia, dreptul, economia politică şi 
statistica. Participă la “seminarul criminalistic”, condus de Fr. von Liszt, unde prezintă 
comunicarea “Die Donau Frage” (“Chestiunea Dunării”). Finalizează două etape ale 
doctoratului în drept: teza asupra fundamentelor dreptului de presă (1908) şi exegeza din 
corpus juris şi corpus canonici, renunţând la susţinerea examenului oral. În 1910, devine 
profesor agregat definitiv la catedra de istoria filosofiei antice, etică şi sociologie a 
Universităţii din Iaşi, unde predă “Introducere la cursul de istoria filosofiei greceşti, etică şi 
sociologie”, în care se regăsesc câteva angajamente programatice ale viitoarei Şcoli 
sociologice de la Bucureşti: ideea seminarului sociologic modern, ideea “monografiilor 
sociologice şi etice” ca formulă de analiză sintetică a unei probleme, teza necesităţii teoriei 
sociologice ca fundament analitic al cunoaşterii monografice. Are o concepţie modernă asupra 
învăţământului, pe care-l renovează apelând la instrumente moderne, precum: seminarul de 
sociologie şi etică şi biblioteca de sociologie, conferindu-i o dublă finalitate, didactică şi 
reformatoare, după modelul marilor institute şi seminarii din Occident.  

Sesizează faptul că împrejurările social-istorice de după război au creat un mediu 
foarte favorabil dezvoltării punctului de vedere sociologic: problemele sociale ridicate de 
unificarea economică, politică, administrativă nu mai ţineau de “tehnica politică, nici de 
resortul unor discipline parţiale, ca economia politică sau ştiinţa financiară, ci au fost 
probleme totalitare care cereau soluţii de ansamblu, de largă colaborare între ştiinţe şi de 
cuprinzătoare perspective de cunoaştere” ce puteau fi oferite de “sociologie ca ştiinţă de 
sinteză a societăţii”. Sociologia era astfel investită cu vocaţie reformatoare, având ca expresie 
practică autoorganizarea competenţelor, ceea ce presupunea organizarea liberă a specialiştilor 
în instituţii şi “parlamente speciale”. Se pleca de la premisa că o formă superioară a 
competenţei este “competenţa desinteresată a oamenilor de ştiinţă care au în vedere doar 
interesele generale şi permanente ale naţiunii”, spre deosebire de “competenţa profesionistă 
care este întotdeauna interesată”. Autoorganizarea competenţei dezinteresate a stat la baza 
“Asociaţiei pentru Ştiinţa şi Reforma Socială” (1919), transformată, în 1921, în “Institutul 
Social Român” (ISR). Conceput simultan ca for de dezbatere, documentare, informare şi 
cercetare ştiinţifică, ISR întruneşte colaborarea a peste 98 de personalităţi din ţară şi din 
străinătate la secţiunile: agrară, financiară, comercială, industrială, juridică, administrativă, 
politică, igienă socială, demografie, culturală, teorie politică şi socială, politică externă, 
sociologie, probleme feminine. Rezultatele ac-tivităţii ştiinţifice erau publicate în buletine de 
secţie şi în volume tematice. Este membru corespondent (1918), membru activ (1919) şi 
preşedinte al Academiei Române (între 1944-1946). În discursul de recepţie “Fiinţa şi menirea 
academiilor” (10 iunie 1925) formulează teza socializării ştiinţelor sociale şi a celor naturale 
înfăptuite de cel mai înalt for ştiinţific al ţării, care devine academia militans. Academia este 
concepută ca un “arhitect al spiritului naţional”, abilitat să evite primejdia specializării 
excesive a creaţiei ştiinţifice prin transformarea sa dintr-un for de consacrare într-o instituţie 
metodologică centrală care organizează cercetarea ştiinţifică colectivă după criterii 
interdisciplinare. În 1945 creează o “federaţie” a ştiinţelor exacte şi sociale aparţinând 
Academiei, denumită Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, care avea drept obiectiv 
esenţial coordonarea şi planificarea cercetării ştiinţifice care să servească la dezvoltarea 
statului naţional. La 1 noiembrie 1920 este transferat la catedra de sociologie, etică, politică şi 
estetică a Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Organizează seminarul 
de sociologie, avându-l ca asistent pe G. Vlădescu-Răcoasa, şi începe opera de creare a primei 
şcoli de sociologie din România, în înţelesul modern al termenului.  

Un rol decisiv în crearea Şcolii sociologice de la Bucureşti l-au avut trei etape ale 
formaţiei sale ştiinţifice şi culturale: Lecţia germană, Lecţia franceză şi Lecţia românească. 

Lecţia germană a început cu experienţa dobândită de D. Gusti la Laboratorul de 
psihologie experimentală de la Leipzig, coordonat de W. Wundt (1832-1920) şi a continuat cu 
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pregătirea sa în seminariile de economie politică conduse de K. Bucher (1847-1930) şi G. 
Schmoller (1838-1917), de istorie culturală a lui K. Lamprecht (1856-19159, în seminarul 
criminalistic ţinut de F. Liszt (1851-1919), precum şi în lecţiile de statistică cu F. Tonnies 
(1855-1936). Influenţa culturii germane filosofice, psihologice, istorice, juridice asupra lui 
Gusti poate fi depistată în configuraţia sistemului monografiei sociologice prin câteva „urme” 
semnificative. 

Sociologul român a analizat şi reţinut cinci descoperiri ale lui W. Wundt, care şi-au 
păstrat valabilitatea şi astăzi (Gusti, 1971, 105-108): principiul sintezei creatoare sau al 
creşterii energiei spirituale, dovedit experimental, prin care fiecare complex născut din simple 
reprezentări sau sentimente este ceva nou, cantitativ şi calitativ, ce depăşeşte suma 
elementelor componente; creşterea energiilor spirituale rezultate din principiul „heterogoniei 
scopurilor”, constatată experimental în actele de voinţă (cu alte cuvinte, acţiunile finale 
depăşesc motivele iniţiale ale voinţei, pe parcursul acţiunii apărând evenimente noi, motive 
noi ce produc noi efecte, o „schimbare de axă” ce poate fi exprimată prin dictonul „tu crezi că 
trăieşti şi devii trăit”); principiul voluntarist al apercepţiei şi actualităţii (Gusti nu a redus toate 
fenomenele sufleteşti la voinţă, cum a procedat Schopenhauer, şi nici nu a desprins voinţa de 
conştiinţă); principiul „analizelor relaţioniste”; „principiul contrastelor psihice şi al întăririi 
contrastelor, considerat de G. Tarde ca lege istorică”. 

D. Gusti şi-a însuşit aceste principii wundtiene încorporându-le în propriul edificiu 
teoretic după un proces foarte serios de distilare logică critică a acestei experienţe. Astfel, 
după cum singur mărturiseşte, el a apreciat la psihologul german înţelegerea realităţii sociale 
ca totalitate voluntară, căreia îi este proprie puterea de actualizare, ideile şi sentimentele 
acţionând ca motive ale voinţei colective. De asemenea el a preluat de la W. Wundt şi de la K. 
Bucher teza că prin cercetarea „manifestărilor” concrete ale psihologiei popoarelor trăind în 
„viaţă socială”, respectiv prin studierea limbii, obiceiurilor, religiei, dreptului, artei, se poate 
depista viaţa psihosocială a popoarelor respective, studiile etnologice putând înlocui cu succes 
testele de laborator care erau imposibil de aplicat marilor creaţii omeneşti. În acelaşi timp D. 
Gusti a evaluat critic experienţa lui Wundt, făcând două observaţii de mare fineţe analitică: a) 
psihologia experimentală centrată pe viaţa sufletească a individului ar fi trebuit să servească 
ca fundament indispensabil cercetării vieţii sociale. Dar la Wundt nu se face legătura între 
tratarea problematicii psihologiei popoarelor cu rezultatele psihologiei experimentale; b) 
psihologia popoarelor descrisă de Wundt nu pleca de la popor sau de la naţiune, ci doar de la 
manifestările lor variate, ignorându-se o resursă explicativă esenţială (Bădescu şi Ungheanu, 
2000, 446-471).  

Lecţia franceză s-a resimţit cu precădere în câteva accente fundamentale ale operei 
gustiene. Ideea socializării ştiinţelor şi a viziunii multidisciplinare era practicată de 
cercetătorii grupaţi în jurul reputatei reviste L’Annee Sociologique, fondată de E. Durkheim în 
1897. Sociologul român, care a studiat un an de zile în Franţa cu E. Durkheim (1858-1917) şi 
G. Tarde (1843-1904), a sesizat ideea fecundă a Şcolii sociologice conduse de E. Durkheim 
de a asocia spiritul sociologic cu istoria, etnologia, economia politică, ştiinţele juridice şi de a 
lucra multidisciplinar, prin eforturi de cooperare între specialişti cu formaţii diferite. Dar, aşa 
cum bine observă H. H. Stahl (1971, 80-81), el nu va fi satisfăcut de soluţia franceză a 
cooperării diverselor specialităţi prin eforturi juxtapuse, fiecare concentrându-se asupra 
punctului de vedere al specialităţii, urmând post festum să se conecteze rezultatele, eventual 
prin elaborarea unor culegeri de studii asupra temei în cauză. O altă moştenire franceză se 
referă la valorizarea cercetărilor monografice zonale asupra familiilor muncitorilor europeni 
efectuate de Şcoala lui Fr. Le Play (1806—1882). Profesorul Gusti a apreciat (Gusti 
1934/1968, 300-302) acest „vast repertoriu de fapte descrise cu îngrijire”, însă s-a delimitat 
critic de „teoriile foarte discutabile” în lumina cărora au fost comentate datele empirice, de 
reducţionismul metodei monografice practicat de Le Play, care se centra pe studiul bugetelor 
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de încasări şi cheltuieli ale familiilor de lucrători. În al treilea rând, elevul român al lui 
Durkheim şi-a însuşit regulile metodei sociologice durkheimiene, încorporându-le în „micul 
său tratat de observaţie (Gusti 1934/1968, 312-321), nu însă înainte de a adăuga o regulă 
străină pozitivismului francez, de provenienţă fenomenologică germană, care privea caracterul 
intuitiv al observaţiilor de teren, dezvăluit prin „scormonirea de sensuri, nu printr-o 
înregistrare pasivă”, „prin trăire sau pe cale intelectuală”. Există însă un filon al sociologiei 
clasice franceze, care l-a înrâurit semnificativ pe fondatorul Şcolii de la Bucureşti, ignorat de 
critica de specialitate, poate şi pentru că Gusti însuşi nu a făcut nici o referire, nici o menţiune 
expresă la această moştenire. Este vorba de unele intuiţii similare ale sensului priorităţii 
întregului asupra elementelor sale constitutive, identificabile în sociologia lui A. Comte 
(1798-1857), E. Durkheim şi D. Gusti. Foarte probabil că teoria organismului social şi legea 
preponderenţei sociale a forţei materiale elaborate de A. Comte (o foarte bună prezentare a 
acestora de află în Bădescu, 1994, 73-86; Ungureanu, 1990, 73-80) precum şi ideile program 
privind prioritatea istorică şi prioritatea logică a societăţii asupra individului, elaborate de 
Durkheim, au produs o impresie puternică asupra autorului român. Dovada o constituie 
afinitatea de-a dreptul obsesivă a concepţiei gustiene faţă de ideea metodologică a 
interdependenţei părţilor totului social şi a supradeterminării elementelor constitutive de către 
sistemul social.  

Lecţia românească este semnificativă prin, cel puţin, două resurse esenţiale de care a 
beneficiat profesorul Gusti. În primul rând este vorba de studiile asupra satelor româneşti şi a 
problemei agrar-ţărăneşti, efectuate de diferiţi specialişti precum şi de mişcarea monografiilor 
sociologice săteşti ( o prezentare excelentă a literaturii monografice a satelor româneşti se află 
în Ion Chelcea, 1934/1991; 2002). În al doilea rând sunt de menţionat activităţile de reformare 
a vieţii satelor româneşti inaugurate de gânditori şi politicieni paşoptişti precum N. Bălcescu, 
B. Catargiu, Ion Ionescu de la Brad şi continuate de tradiţia haretistă de ridicare a satelor prin 
bănci, şcoli, biblioteci, spitale, cooperative, obştii de cumpărare şi arendare a moşiilor de către 
ţărani. D. Gusti a considerat aceste tradiţii drept premise cognitive şi pragmatice ale propriului 
său sistem de sociologie monografică şi ale acţiunii culturale de reformare socială a satului 
românesc. 

7.2. Paradigma. 
Şcoala sociologică de la Bucureşti este marcată de câteva momente decisive în 

conturarea identităţii sale: crearea sistemului monografiei sociologice, care a servit ca 
fundament analitic al cercetării nemijlocite a satelor; diversificarea tipologică a cercetărilor 
monografice şi codificarea experienţei metodice de cercetare; constituirea comunităţii 
sociologice moderne a echipelor monografice (dispunând de structuri de comunicare, 
autoritate, cunoaştere “tacită”, căi de legitimare); constituirea valorilor împărtăşite în comun 
de membrii şi discipolii Şcolii monografice. 

Sistemul sociologic gustian este un ansamblu articulat de teorii, concepte, teze: teoria 
voinţei sociale, teoria cadrelor şi manifestărilor, conceptele de unitate socială, relaţii şi 
procese sociale, legea paralelismului sociologic, conceptul de interdisciplinaritate, legea 
dreptăţii, idealului, circuitului social.  

Teoria voinţei sociale este dimensiunea cea mai contestată şi etichetată în anii de 
după război, sub presiunea normativă a concepţiei marxiste. Teoria voinţei sociale deţine un 
loc central în concepţia gustiană. Voinţa socială constituie esenţa vieţii sociale şi principiul 
său explicativ (vezi: Ştiinţele sociale, sociologia, politica şi etica în interdependenţa lor 
unitară: Prolegomene la un sistem, 1909–1910; Despre natura vieţii sociale, 1910; Realitate, 
ştiinţă şi reformă socială, 1919; Sociologia monografică, ştiinţă a realităţii sociale, 1934; 
Problema sociologiei. Sistem şi metodă. Trei comunicări, 1940). Voinţa este înzestrată de 
D.G. cu capacitatea uimitoare de a crea unitatea socială, deci de a îndeplini o funcţiune 
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morală primordială, în virtutea constituţiei sale intime, a morfologiei sale. Preluând distincţia 
kantiană a voinţei ca impuls şi ca mobil, D. Gusti dezvoltă ideea dublei determinări a voinţei 
sociale, şi anume: motivarea afectivă şi raţională a acesteia. Motivarea afectivă se exprimă 
prin trei afecte tipice: iubirea de sine, simpatia şi religiozitatea. Iubirea de sine, care este un 
afect însoţitor al conştiinţei de sine, se proiectează în afară sub forma simpatiei, devenind 
factor de creaţie socială de comunitate; prin simpatie, omul surprinde identitatea sa cu alţi 
oameni şi astfel ia naştere conştiinţa de grup. Iubirea de sine şi simpatia se găsesc unite printr-
o “sinteză creatoare” (W. Wundt) într-un afect superior: frica respectuoasă sau veneraţia faţă 
de necunoscut, care implică subordonarea conştientă a propriu-lui eu faţă de puterile naturii şi 
societăţii, recunoscute ca mai înalte (respectul social, stima etc.). Motivarea raţională a 
voinţei este, în esenţă, o succesiune progresivă de reprezentări ale scopului şi mijloacelor 
pentru atingerea lui: mobilurile perceperii (care aparţin “voinţei neevoluate, instinctive”, 
individul neavând reprezentarea scopului, recurgând la mijloacele ce-i stau la îndemână); 
mobilurile intelectului (“inteligent se dovedeşte omul care caută cu perspicacitate mij-loacele 
adecvate ţelului”, specific acestei motivări fiind alegerea mijloacelor); mobilurile raţiunii 
(raţional este cel care stăpâneşte atât scopurile, cât şi mijloacele, specifică fiind aici alegerea 
scopurilor). În funcţie de reprezentarea scopului şi mijloacelor se deosebesc trei trepte de 
evoluţie a voinţei sociale: voinţa scurtă sau embrionară a omului supus impulsurilor, voinţa 
slab dezvoltată (a celor care ştiu a alege mijloacele) şi voinţa lungă (a celor care stăpânesc 
perspectiva scopurilor). “Unitatea armonic concentrată a afectelor fundamentale şi a 
mobilurilor tipice” formează conceptul de personalitate.  

Personalitatea poate fi o posibilitate (o realitate) sau este pe cale de desăvârşire după 
cum afectele fundamentale se găsesc în stare embrionară sau dezvoltată. Din teoria voinţei 
decurge o consecinţă epistemologică importantă: orice evaluare a motivelor acţiunii 
indivizilor şi grupurilor trebuie să “considere sintetic” întreg conţinutul tipic al voinţei şi nu 
doar unele impulsuri sau motive în dauna altora. Interpretări eronate se observă, după D. 
Gusti, în cazul utilitarismului care pune preţ pe îmbinarea iubirii de sine cu mobilurile 
raţionale, ignorând celelalte componente ale morfologiei voinţei; la rândul lor, hedonismul 
accentuează asupra iubirii de sine şi mobilurilor perceptibile, etica creştină preţuieşte doar 
afectul veneraţiei, etica lui Schopenhauer se bazează pe milă (o formă a simpatiei) etc. Voinţa 
socială, în unitatea afectelor şi mobilurilor sale, constituie causa causans a vieţii sociale, dar 
căreia îi lipseşte materialul asupra căruia se exercită “imboldul de socializare al voinţei”.  

Acest material este constituit din “unitatea mediului” sau a “cadrelor vieţii sociale”, 
care definesc virtualităţile, putinţele de devenire ale vieţii societăţii, cu alte cuvinte “mediul”: 
“natura sau cadrul cosmic şi viaţa sau cadrul biologic formează cadrele naturale, asociale”; 
“timpul sau cadrul istoric, şi conştiinţa sau cadrul psihic formează cadrele imanente sociale”. 
Cadrele provoacă reacţii ale voinţei, indicând o posibilitate, nu o necesitate. Mecanismul vieţii 
sociale este doar “declanşat” de cadre, dar “reacţiunea se săvârşeşte după o structură proprie 
voinţei”, de pildă, “dovada”.poporului grec din lucrările lui Taine, popor care “a decăzut şi s-a 
strâns” cu toate că insulele au rămas aceleaşi.  

Sub presiunea cadrelor, voinţa socială se actualizează în patru tipuri de manifestări: 
economice, spirituale, etico-juridice şi politico-administrative. Teoria manifestărilor vieţii 
sociale: manifestările economice şi spirituale sunt constitutive vieţii sociale, în timp ce 
manifestările etico-juridice şi politico-administrative sunt regulative sau funcţionale. 
Categoriile constitutive spirituale sunt “valori scopuri”, adică “în sine şi pentru sine”, în 
vreme ce categoriile regulative sunt valori mijloace.  

Legea paralelismului sociologic reglementează natura raporturilor dintre cadre, 
manifestări şi voinţa socială: acestea sunt raporturi de interdependenţă, coexistenţă, şi nu de 
subordonare logică. După D. Gusti, există un întreit paralelism: în interiorul cadrelor şi 
manifestărilor şi între cadre şi manifestări. Între ele se stabileşte “o ordine funcţională”, ceea 
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ce semnifică mai mult decât o corelaţie rece între ele, şi anume o “solidaritate iniţială şi vie” 
între categoriile constitutive şi cele regulative ale vieţii sociale, dat fiind că părţile 
componente se leagă între ele, trăind în, prin şi pentru “totul ce le dă viaţă şi sens”. Spre 
deosebire de determinismul marxist sau de alte determinisme particulare, paralelismul 
sociologic gustian semnifică ideea că “nici una din împrejurările care condiţionează (cadrele) 
faptele sociale nu constituie însă, luată în parte, o cauză a vieţii unităţii investigate, ci numai o 
condiţie a ei. Cauzală este numai acţiunea concomitentă a tuturor condiţiilor (cadrelor), adică 
expresia voinţei sociale ca totalitate vie”.  

Unităţile sociale sunt “ansambluri de manifestări cu oarecare stabilitate şi 
consistenţă”. După “gradul de consistenţă, obiectivare şi durabilitate”, ele se clasifică în 
comunităţi, instituţii şi grupări. Comunităţile prezintă un grad maxim de integrare; ele contro-
lează membrii în chip absolut, aceştia neputând înrâuri şi nici părăsi grupul. Instituţiile sunt 
“unităţi de stări şi funcţiuni cu viaţă autonomă, independentă de cea a indivizilor”. Intrarea 
indivizilor este facultativă, dar, odată intraţi, ei sunt constrânşi să se supună normelor 
acestora. Grupările sunt unităţi flexibile în care indivizii pot să intre, să iasă după voie sau să 
le modifice. Raporturile sociale sunt fenomene de interacţiune între familii, grupuri, 
vecinătăţi, generaţii etc. Faptele sociale în evoluţie, disoluţie, transformare constituie 
procesele sociale.  

Principiul interdisciplinarităţii are două sensuri principale la D. Gusti: de sinteză a 
unor puncte de vedere aparţinând ştiinţelor sociale particulare şi a sociologiilor parţiale în 
vederea edificării unei sociologii sistematice şi de cuprindere unitară, panoramică, a tuturor 
fenomenelor şi proceselor unei unităţi sociale prin cooperarea specialiştilor şi sociologilor de 
pe poziţiile integratoare ale sociologiei. Al doilea sens se referă la transformarea sistemului 
sociologic gustian în “unealtă de lucru” prin operaţionalizarea acestuia în ipoteze şi metode de 
investigaţie empirică marchează naşterea monografiei sociologice.  

7.3. Monografia sociologică. Cercetările monografice 
Monografia sociologică a fost înţeleasă ca sistem sociologic şi, simultan, instrument 

de lucru, care face posibilă confruntarea sistematică dintre teorie şi realitate, “un mijloc 
simplu de cunoaştere integrală şi amănunţită a realităţii, fără de care sociologia ca ştiinţă nu 
este posibilă”. Şcoala monografică gustiană a experimentat câteva tipuri fundamentale de 
ipoteze ale cercetării monografice: ipoteza monografiei exhaustive sau integrale, testată şi 
definitivată în campaniile monografice succesive de la Goicea Mare, jud. Dolj (1925), Ruşeţu, 
jud. Brăila (1926), Nereju, jud. Vrancea (1927), Fundu Moldovei, jud. Câmpulung (1928), 
Drăguş, jud. Făgăraş (1929, 1932, 1933, 1938, 1974), Runcu, jud. Gorj (1930), Cornova - 
Basarabia (1931); ipoteza monografiei centrate pe o problemă-cheie, experimentată de 
Institutul Social Banat-Crişana şi reluată de cercetările echipelor studenţeşti conduse de D.G. 
după 1934; ipoteza “monografiei sumare de sat” şi a cercetării comparative a comunităţilor, 
reprezentând o variantă mai restrânsă a monografiei centrate pe o problemă-cheie, focalizată 
pe patru teme: sănătate, muncă, minte şi suflet; ipoteza monografiei sociologice zonale cu şi 
fără sat-pilot, precum şi ipoteza monografiei tematice.  

Rezultatele semnificative ale monografiei sociologice integrale sau exhaustive: M. 
Vulcănescu, Teoria şi sociologia vieţii economice, 1932; Tr. Herseni, Teoria monografiei 
sociologice, 1934; H. H. Stahl, Tehnica monografiei sociologice, 1934; H. H. Stahl, Şcoala 
monografiei sociologice, 1936; H. H. Stahl, Nerej, un village d’une région archaique, 1939, 3 
vol.; D. Gusti., Tr. Herseni (coord.), Îndrumări pentru monografiile sociologice, 1940; D. 
Gusti., Problema sociologiei, Sistem şi metodă, 1940; D. Gusti, Cunoaştere şi acţiune în 
serviciul naţiunii, 1940, 2 vol.; I. Conea (coord.), Clo-potiva, un sat din Haţeg, 1940. Unul 
dintre cele mai semnificative rezultate ale cercetării monografice integrale este Enciclopedia 
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României (4 vol., 1938–1939) coordonată din punct de vedere ştiinţific de D. Gusti împreună 
cu M. Vulcănescu, A. Golopenţia, H. H. Stahl.  

Rezultate semnificative ale monografiei sumare: A. Golopenţia, D.C. Georgescu, 60 
de sate româneşti cercetate de echipele regale studenţeşti în vara 1938, Bucureşti, I.S.S.R., 
1941; A. Golopenţia, Românii de la est de Bug, 2 vol. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006. 

Ipoteza monografiei tematice a fost concepută în cadrul Şcolii sociologice de la 
Bucureşti pentru a fundamenta analiza unei teze sau, probleme sociale cât mai complex şi mai 
complet pe baza schemei cadrelor şi manifestărilor, dar fără referire specială la o arie spaţială 
(deşi aceasta din urmă nu era exclusă). Rezultate: D.C. Georgescu, L’alimentation de la 
population rurale en Roumanie, în vol. “La vie rurale en Roumanie”, Bucureşti, 1939; A. 
Golopenţia, Starea culturală şi economică a populaţiei din România, în “Revista de Igienă 
Socială”, an X, nr. 1–6, 1940; L. Apolzan, Portul şi industria casnică textilă în Munţii 
Apuseni, Bucureşti, 1944; X. Costa-Foru, Cercetarea monografică a familiei. Contribuţie 
metodologică, Bucureşti, 1945; Tr. Herseni, Pro-bleme de sociologie pastorală, Bucureşti, 
1941; H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devalma-şe româneşti, 3 vol., Bucureşti, 
1958–1965.  

Sistemul sociologic fundamentează din punct de vedere analitic programul de cercetări 
monografice al echipelor sociologice. Echipele monografice au constituit comunităţi 
ştiinţifice moderne, întemeiate pe raporturi de cooperare şi ucenicie ştiinţifică, pe împărtăşire 
de valori comune. Echipele monografice erau interdisciplinare. Echipele studenţeşti de 
acţiune culturală (1934–1940) constituie o inovare a relaţiilor sociologiei cu exigenţele 
societăţii. D. Gusti instituie o nouă formulă, a echipelor studenţeşti, orientate prioritar spre 
acţiune socială, adică spre cercetarea corelată a problemei sociale a satelor. 

De numele lui D. Gusti se leagă şi instituirea formală a Serviciului Social în 
octombrie 1938, care constituie o modalitate de generalizare a experienţei echipelor culturale 
studenţeşti şi are o funcţionalitate complexă: mijloc de pedagogie socială prin care 
intelectualitatea primea o formaţie de “activişti sociali”; instrument de cunoaştere ştiinţifică a 
problemelor ţării; mijloc de organizare a “centrelor model” în sate şi oraşe; for de coordonare 
a tuturor institutelor de acţiune socială. Împrejurările interne şi internaţionale au fost 
neprielnice funcţionării acestei instituţii, ducând la suspendarea Serviciului Social în 
octombrie 1939.  

Una dintre contribuţiile de prestigiu ale lui D. Gusti priveşte sociologia naţiunii şi a 
identităţilor etnice. Raportul între naţiune şi etnicitate este văzut în termenii de realitate 
culturală versus identitate virtuală. În timp ce “naţiunea” este o “unitate socială autonomă de 
scop şi mijloace”, altfel spus o “comunitate culturală”, “etnicitatea” constituie doar o 
“realitate virtuală”, o condiţie de viaţă a naţiunii încadrată de el la capitolul “cadrele vieţii 
sociale”. Alte priorităţi ştiinţifice ale sociologiei gustiene sunt contribuţiile la dezvoltarea 
sociologiei ştiinţei, în principal la teoria comunităţilor sociologice şi a instituţionalizării 
funcţiei reformatoare a sociologiei, precum şi contribuţiile la codificarea metodelor cercetării 
nemijlocite de teren (field work) a comunităţilor ţă-răneşti.  

7.4. Modelul gustian al cauzalităţii sociologice: sinteză creatoare între tradiţia 
fenomenologică şi teoriile sociologice deterministe.  

Punctul de plecare în elaborarea modelului cauzalităţii sociologice a fost analiza 
critică cuprinzătoare, întreprinsă de fondatorul Şcolii de la Bucureşti, a ştiinţelor sociale 
particulare şi a sociologiilor de ramură. Urmând metodologia kantiană a deducţiei 
transcendentale (Herseni,1934, 98-99)), Gusti a reţinut, aşa cum am văzut, patru categorii ce 
îndeplinesc funcţiunea de „condiţie generală  a priori sub care lucrurile pot deveni obiecte ale 
cunoaşterii noastre în general” (Im. Kant). Acestea sunt cadrele voinţei sociale: cadrul cosmic 
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(mediul natural geografic), cadrul biologic (factorii biologici, demografici, rasiali), cadrul 
istoric (cultura moştenită) şi psihic (psihologie colectivă, opinie publică).  

O radiografie a viziunii lui Gusti asupra cauzalităţii sociologice arată un demers 
creator de prelucrare analitică a tradiţiilor deterministe de explicare cauzală a fenomenelor 
sociale (legi cauzale de tip geografic, biologic, istoric, psihologic), cu un adaos necesar de 
contrapondere subiectivă (motivarea afectivă şi raţională a voinţei sociale), având funcţia de a 
relaxa şi relativiza cauzalitatea rigidă, mecanicistă. Spre deosebire de explicaţiile deterministe 
oferite de „sociologiile parţiale”, unde apariţia cauzei este totdeauna urmată de producerea 
efectului, modelul cauzal gustian este conceptualizat în termeni de condiţionare, în care cauza 
clasică apare sub ipostaza de virtualităţi, indeterminare, probabilitate, fascicol de posibilităţi. 
Cadrele nu au capacitatea de a determina în chip univoc transformări (manifestări) sociale, ele 
nu indică niciodată, în chip nemijlocit, o necesitate, ci doar „un câmp de virtualităţi ce 
urmează să fie actualizate” de puterile voinţei sociale (Gusti, 1946, 54). Cercetările pe teren 
cu instrumentarul cadrelor şi manifestărilor voinţei sociale au furnizat dovezi în acest sens, 
constând în numeroase situaţii în care în aceleaşi cadre apar manifestări diferite sau în cadre 
diferite apar manifestări asemănătoare (Gusti, 1946, 53). De pildă, coloniştii moţi de lângă 
Timişoara, observă Gusti, continuă să profeseze meseriile de „negustori ambulanţi săraci în 
câmpiile mănoase ale Banatului”, iar coloniştii macedoneni din Dobrogea „perseverează în 
păstorit şi comerţ în mijlocul tătarilor şi turcilor agricultori”. 

Pentru autorul sistemului monografiei sociologice factorii de mediu natural şi social, 
luaţi în sine, nu au semnificaţie sociologică explicativă, nu intră în categoria cadrelor voinţei 
sociale, întrucât nu satisface cerinţa relaţiei dintre circumstanţele naturale şi sociale şi viaţa 
socială. Această relaţie este multiformă: provocarea de acţiuni şi reacţii, luptă necontenită, 
influenţă reciprocă, constrângere, presiune, conformism, autonomie, inovaţie, supravieţuiri, 
etc. „Mecanismul vieţii sociale e doar declanşat, dezlănţuit de cadre, dar reacţiunea se 
săvârşeşte după o structură care-i aparţine” voinţei sociale (Herseni, 1934, 100). Izbindu-se de 
împrejurările diferite de mediu, precizează Gusti, voinţa socială este înrâurită în expansiunea 
ei, dar în acelaşi timp ea câştigă o resursă esenţială şi anume materialul de care se serveşte 
pentru a crea manifestările spirituale, economice, etico-juridice şi politico-administrative. 

Nu mai puţin originală este şi viziunea lui Gusti asupra teoriei manifestărilor voinţei 
sociale. Definite drept categorii a priori care structurează realitatea socială, manifestările 
economice şi cele spirituale constituie substanţa vieţii sociale, în vreme ce manifestările 
juridice şi politice alcătuiesc funcţiunea acesteia. Tipologia manifestărilor gustiene îşi află 
izvorul de inspiraţie in filozofia kantiană. Tr. Herseni prezintă raportul dintre cele două tipuri 
de manifestări formulat de D. Gusti ca un răspuns kantian: activitatea economică si spirituală 
fără reglementarea juridică si ierarhizarea etică ar fi o activitate oarbă, haotică; activitatea 
juridică, morală, politică si administrativă fără o materie pe care să o organizeze ar fi o 
activitate lipsită de conţinut, goală (Herseni, 1934, 102). 

Prin acest sistem sociologic D. Gusti a deschis o nouă direcţie în cercetarea 
complexităţii omului sub tripla lui ipostază de personalitate, societate şi cultură. Două dintre 
inovaţiile sale metodologice au atras atenţia comunităţii ştiinţifice, prezentând relevanţă şi 
astăzi: legea paralelismului sociologic şi principiul interdisciplinarităţii. 

Legea paralelismului sociologic îl plasează pe D. Gusti pe poziţia integralismului 
metodologic, cu unele note specifice în s-au „topit” influenţe teoretice alternative, provenind 
din şcolile germană şi franceză. În această lege D. Gusti a prelucrat cu măiestrie ideile 
sociologice franceze privind supremaţia întregului care îşi armonizează părţile componente şi 
opţiunile fenomenologice germane asupra abilităţilor indivizilor şi grupurilor sociale de a 
structura realitatea socială cu ajutorul categoriilor logice a priori. Demersul său se dovedeşte 
cu totul original; legea paralelismului sociologic conceptualizează natura raporturilor dintre 
părţile totului social (cadre, manifestări, voinţa socială) într-un chip inedit: a) părţile totului se 
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dezvolta concomitent, nu succesiv; b) raporturile părţilor sunt de interdependenţă, nu de 
subordonare. Aşa cum rezultă din prezentarea făcută mai sus, există, după Gusti (1934, 8 şi 
urm.), un paralelism înlăuntrul cadrelor (cosmologic, biologic, psihologic şi istoric), un 
paralelism înlăuntrul manifestărilor (economice, spirituale, juridice şi politice) şi un 
paralelism între cadre şi voinţă. Tr. Herseni şi M. Vulcănescu au dezvăluit unele implicaţii 
metodologice profunde ale acestei legi asupra fundamentării conceptului de explicaţie 
sociologică integralistă (Larionescu,1996, 22) Deşi fiecare factor constitutiv al societăţii este 
esenţial autonom, totuşi, precizează Tr.Herseni (1934, 107), pe urmele lui Gusti, între ele sunt 
multiple corespondenţe, corelaţii, interdependenţe datorită determinismului comun din partea 
societăţii. Tipul social din care fac parte diferitele activităţi nu se realizează contradictoriu, ci 
cu anumite forme economice apar anumite forme spirituale sau invers. Cauzaţia, observă D. 
Gusti, o deţine întregul care-şi armonizează părţile, adaptându-le una la alta, iar variaţia 
concomitentă a părţilor indică, de cele mai multe ori, o determinare comună. Prin legea 
paralelismului social D. Gusti atrage atenţia asupra imposibilităţii de a explica o realitate 
concretă foarte complicată prin câteva elemente care nu sunt decât abstracţiuni din nevoi de 
metodă, primatul deţinându-l întregul, societatea. O explicitare deosebit de lămuritoare a 
sensului cauzal al legii paralelismului sociologic aparţine lui M. Vulcănescu: “Nici una din 
împrejurările care condiţionează faptele sociale nu constituie însă, luată în parte, o cauză a 
acestei vieţi, ci numai o condiţie a ei. Deosebirea este cunoscută. Nici una nu declanşează 
singură procesul de realizare, nu reprezintă în realitate forţa care dezlănţuie acţiunea de 
manifestare. Cauzală e numai acţiunea concomitentă a tuturor condiţiilor in măsura in care 
realizează o unitate în act, o totalitate vie, dinamică: voinţa socială. De unde nevoia de a 
cerceta acţiunea paralelă a acestora şi contopirea lor într-o singură unitate” (Vulcănescu, 
1932, 218). 

Formula cauzalităţii sociologice, la care ajunge autorul, este surprinzător de originală 
şi rezistentă la proba timpului: numai împreună, voinţa socială (cu întreaga ei morfologie 
intimă) şi cadrele sale naturale şi sociale alcătuiesc cauzalitatea sociologică, sau codificat, 
V+C=M (Voinţa+Cadre=Manifestări). Cât de actuală este viziunea gustiană asupra 
principiului cauzalităţii sociale se poate vedea cu uşurinţă din felul cum l-a aplicat în 
cercetarea satului românesc. D. Gusti a tratat, cu superioară înţelegere, agricultura ca 
valorizare a cadrului natural (climă, sol, relief) şi social (tradiţii, obiceiuri, opinie publică) de 
către priceperea şi voinţa omenească. În acest context, preciza autorul, este explicabil eşecul 
reformelor agrare succesive, de la 1864 şi până la exproprierea de după primul război 
mondial, inclusiv, datorat modalităţilor unilaterale de înfăptuire a lor. Principalul neajuns al 
reformelor agrare, specifica Gusti, este acela că „s-a dat pământ ţăranilor dar nu s-a făcut 
educaţia voinţei ţăranilor împroprietăriţi pentru a face agricultură rentabilă”; succesul unei 
reforme agrare, susţinea el, depinde hotărâtor de „trezirea voinţei de mai bine, deşteptarea de 
noi trebuinţe”, deoarece „potenţele vieţii ţărăneşti trebuie actualizate” (Gusti, 1946, 54). 

Principiul interdisciplinarităţii constituie o altă contribuţie gustiană cu caracter de 
sinteză sui generis. Noutatea ideii poate fi mai bine pusă în lumină dacă o plasăm în contextul 
istoric în care s-a creat. În majoritatea cazurilor debutul sociologiei a fost acompaniat de 
tendinţe separatiste faţă de celelalte discipline socioumane. Astfel, în Franţa sociologia s-a 
afirmat printr-un efort susţinut de delimitare şi autonomizare faţă de demersul altor ştiinţe 
sociale particulare. Abia treptat, pe măsura recunoaşterii instituţionale a disciplinei, s-au 
accentuat tendinţele de cooperare cu celelalte ştiinţe sociale. Am văzut mai sus că Şcoala 
sociologică condusă de E. Durkheim a lucrat multidisciplinar, fiecare specialist studiind 
independent câte o societate primitivă şi publicând apoi rezultatele. Cu alte cuvinte, 
multidisciplinaritatea era o operaţie de juxtapunere a unor eforturi şi rezultate individuale, 
paralele. Preluând ideea franceză, dar delimitându-se de ea, Gusti a reconstruit în întregime 
experienţa cooperării între diferite ştiinţe încorporând-o în schema analitică a sistemului 
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voinţei sociale, cadrelor şi manifestărilor voinţei sociale, ghidat de legea paralelismului 
sociologic. Din acest laborator analitic a rezultat principiul interdisciplinarităţii care vine cu o 
noutate de necontestat. Aici cooperarea ştiinţelor sociale particulare se sprijină pe terenul 
sociologiei, prin dizolvarea punctelor de vedere specifice în sinteza sociologică, prin 
„sociologizarea” disciplinelor particulare; în viziunea gustiană fiecare ştiinţă particulară îşi 
depăşeşte obiectul specific şi tinde a avea nu doar o valoare în sine ci şi una „poziţională”, 
determinată de poziţia respectivei ştiinţe în contextul structural al întregului (Stahl, 1971, 80-
81). Produsul proiectat al unei abordări interdisciplinare va fi o sinteză care nu exclude 
punctul de vedere specializat ci îl răsuceşte cu faţa spre condiţionarea socială a fenomenului, 
spre înţelegerea funcţionalităţii sale în contextul social dat. Practica metodologică a echipelor 
monografice interdisciplinare a depăşit simpla conectare a activităţilor atomare, specializate 
ale reprezentanţilor diferitelor ştiinţe exacte şi sociale, conducând la o reconciliere reciprocă 
în cadrul teoriei sociologice încă din faza iniţială a cercetărilor, nu doar în faza finală a 
redactării. În acest scop s-a procedat la tratarea simultană a aceluiaşi fenomen prin dezbateri 
sistematice la teren, prin coordonarea eforturilor de întocmire a dosarelor comune de 
probleme, a şedinţelor de informare periodică a coechipierilor, în planurile comune de 
redactare a materialului adunat, etc. Cooperarea diferiţilor specialişti cu sociologii în echipele 
monografice, cu toate limitele inerente începutului, a fost rodnică atât pentru sociologie cât şi 
pentru celelalte discipline, întrucât le-a sporit capacitatea de a rezolva probleme spinoase, de a 
orienta investigaţia spre fapte relevante pentru natura problemei cercetate şi totodată 
semnificative pentru conceptualizare. 

Îmbogăţirea reciprocă a perspectivelor disciplinare. Perspectiva sociologică a 
potenţat şi îmbogăţit propria optică a medicilor, economiştilor, esteticienilor, folcloriştilor, 
juriştilor, etc. Astfel, o atentă examinare a monografiilor publicate va depista în rapoartele de 
cercetare detaliate alcătuite de diferiţi specialişti preocupări inedite pentru reprezentanţii 
respectivelor discipline. De pildă, personalităţi de frunte ale antropologiei, esteticii şi 
folcloristicii cum sunt Fr. Rainer, V. Caramelea, T. Vianu, C. Brăiloiu, M. Pop, H. Brauner au 
resimţit din plin efectele deschizătoare de orizont ale cooperării cu sociologii; sunt 
edificatoare, în acest sens configurarea unui „lăstar viabil: antropologia culturală” (Geană, 
1996, 217-221), tezele lui T. Vianu despre artă ca formă a muncii omeneşti, despre 
funcţionalitatea artei în reconstrucţia socială (Vianu, 1929), sau ideea subordonării criteriului 
estetic celui sociologic al valorii de circulaţie a melodiilor –tip sau arhetipurilor în cercetările 
lui H. Brauner asupra folclorului (Rostas, 2003, 76-77). Lista poate continua cu contribuţiile 
inedite ale geografilor V. Tufescu, I. Conea în direcţia edificării geografiei sociale, ecologiei 
umane, organizării teritoriului. Nu mai puţin incitante au fost experienţele interdisciplinare 
pentru economişti ca N. Cornăţeanu, V. Madgearu, R. Moldovan şi alţii care au lărgit 
orientarea disciplinelor economice spre contextul social-politic şi cultural al societăţii 
româneşti din acea vreme (Caraioan, 1971, 123) 

Conceptualizarea sociologică a beneficiat, la rândul său, de pe urma cooperării cu 
specialiştii din diferitele discipline în mai multe direcţii: formularea de scheme de clasificare, 
construcţia de tipologii, ipoteze, idei generale, perspective inedite de investigaţie. Câteva 
exemple sunt concludente. 

-Analiza structurală şi tipologia complexă a satelor devălmaşe au însumat eforturi 
laborioase de cercetare istorică, de „arheologie socială” (Stahl, 1939; Abraham şi Chelcea, 
1996, 106 şi urm.). 

-Formularea conceptelor complexe de bugete ţărăneşti de tip autarhial, capitalist, 
proletar, mixt s-a întemeiat pe analize economice şi statistice comparative. 

-Generalizarea empirică referitoare la vechea structură a satului Cornova ca sat de 
mazili, ce infirma supoziţia originii iobage a acestei comunităţi, a necesitat activităţi de 
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cercetare specifice privind reconstituirea social-istorică pe baza tehnicii „ridicării topografice” 
simultan cu studiul distribuţiei populaţiei în teritoriu (Stahl, 1932). 

Pe baza conlucrării dintre sociologie şi disciplinele particulare au apărut noi direcţii de 
cercetare sociologică cum sunt sociologia istorică, sociologia creaţiei populare, a familiei, 
sociologia geografică, medicală, economică, sociopsihologie. 

Prin problematica abordată, conceptele şi ipotezele utilizate explicit şi implicit în 
demonstraţiile asupra evoluţiei istorice şi tendinţelor satelor româneşti, prin unghiul de vedere 
interdisciplinar introdus în analiza sociologică a spaţiului rural, sinteza monografiei 
sociologice gustiene a devenit o instanţă critică care modelează înţelegerea comunităţilor 
săteşti. Opţiunea teoretică şi metodologică a întemeietorului Şcolii de la Bucureşti oferă 
deschideri stimulative dezbaterilor contemporane asupra tradiţiilor autoreflexive ale 
.disciplinelor socioumane, plecând de la argumente „de fapte” privind existenţa unui univers 
comun al sociologiei, etnologiei, psihologiei, istoriei culturii. 

8. Determinism şi individualism metodologic. Contribuţiile lui C. Stere 
şi D. Drăghicescu. 

Integralismul sociologic al Şcolii de la Bucureşti a constituit o direcţie fundamentală a 
contribuţiilor sociologice româneşti, alături de care s-au afirmat şi alte perspective teoretice. 

8.1. Evoluţia societăţii de la gregarism la individualism: Constantin Stere. 
După evaluările lui Tr. Herseni, C. Stere este poporanistul cel mai interesant pentru 

sociologie prin “marea lui putere de gândire, bogata experienţă şi temeinica sa cultură”. 
Lucrarea sociologică cea mai importantă este teza de licenţă de la Facultatea de Drept din Iaşi 
- Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept. Studiu sociologic şi juridic (1897), 
studiu considerat de Tr. Herseni drept “cea dintâi încercare de sociologie teoretică la înălţimea 
celor din occident, întreprinsă în această specialitate cu deplină ştiinţă”. Ideea centrală a tezei 
sale priveşte procesul social de diferenţiere prin «sbuciumata istorie a emancipării şi a 
diferenţierii individualităţii omeneşti din protoplasma socială primitivă». La originile 
societăţii nu există individualitate, susţine C Stere, infirmând ideile lui Spencer asupra stării 
iniţiale de libertate şi independenţă individuală spre raporturi sociale tot mai strânse şi mai 
apăsătoare. Dimpotrivă susţine C. Stere, bazându-se pe evidenţa empirică a antropologilor, 
etnologilor, psihologilor, L. Morgan, P. Janet, Ch. Darwin, Ed. Tylor, J. Lubbock, Fr. Galton, 
W. Wundt, A. Bastian etc., în societăţile primitive nu există individualităţi, în sensul actual al 
termenului. “Sub apăsarea selecţiunii naturale şi a luptei pentru trai, automatismul psihic, 
imitativitatea şi sugestibilitatea produc nişte grupări sociale cu un caracter gregarist” în care 
fiecare individ este copia celuilalt. “Evoluţia impersonală sub conducerea exclusivă a voinţei 
generale” a durat zeci de mii de ani până când omenirea a trecut de la “promiscuitatea 
neînfrânată, lipsa de orice şefi şi orice legi şi instituţii politice” la societăţile cu grad înalt de 
diferenţiere şi individualizare. Există, după unii istorici ai sociologiei (D. Dungaciu), o 
apropiere şi o despărţire între C. Stere şi E. Durkheim în tratarea procesului de diferenţiere 
socială. “Apropierea” constă în tratarea în aceiaşi termeni a punctului de pornire a procesului 
de individualizare: absorbirea individului în conştiinţa colectivă. “Despărţirea” de E. 
Durkheim şi totodată originalitatea lui C. Stere se relevă în tratarea procesului de 
individualizare: stabilirea momentului istoric în care individul depăşeşte starea nediferenţiată 
şi iese de sub imperiul instinctului gregar. Acest moment este identificat de C. Stere, pe baza 
analizelor lui L. Morgan, în Confederaţia triburilor şi anume în instituţia permanentă a 
Marelui oştean războinic. Şeful militar al acestei instituţii a constituit primul individualist din 
istorie, “prima licărire ceva mai simţitoare a individualităţii omeneşti, prima presimţire a 
emancipării individului de sub jugul evoluţiei pure, impersonale, de sub stăpânirea exclusivă 
şi strivitoare a voinţei şi conştiinţei generale”. Deosebit de interesante sunt şi analizele lui C. 
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Stere privind condiţiile sociale care au favorizat înaintarea procesului de individualizare: 
proprietatea individuală, izvorâtă din prada de război şi sclavia celor învinşi, ambele 
fenomene contribuind la dispariţia unităţii sferei psihice sociale; “voinţa şi conştiinţa generală 
se rupe în bucăţi şi se naşte lupta în sânul societăţii între diferitele clase născute întrînsa”. 
Astfel, consemnează C. Stere, oricât de paradoxal ar părea, robia este un pas înainte în 
procesul de emancipare a individului de sub stăpânirea puterii impersonale a societăţilor 
primitive. Emanciparea individuală nu înseamnă însă ruperea legăturilor sociale, C. Stere 
fiind în acest punct în consens cu E. Durkheim. Omul liber şi conştient al lui C. Stere urmează 
să-şi refundamenteze legăturile sociale pe baze raţionale, după precizările lui I. Ungureanu, în 
acord cu năzuinţele ideale ale omenirii. Acest triumf al omenirii conştiente asupra 
inconştientului în natură şi istorie este marcat însă de crize, prezentate de C. Stere sub forma 
foametei, şomajului, supraproducţiei, războaielor, subjugării naţionale şi sociale.  

Alte contribuţii sociologice semnificative aparţinând lui C. Stere sunt consideraţiile 
sale privind rolul mecanismelor psihice în “întoarcerea individului spre sine”, idee ce va fi 
dezvoltată ulterior în sociologia românească de D. Gusti prin teoria cadrului psihic. Alături de 
teoria diferenţierii se situează o altă contribuţie sociologică, la fel de semnificativă a lui C.S., 
şi anume teoria sa asupra cooperaţiei. Prin cooperaţie, C. Stere înţelege acea “putere a 
maselor”, acel prisos de puteri care nu se poate reduce la suma puterilor individuale intrate în 
conlucrare. Lipsit de arme naturale, omul a învins prin cooperaţie. Noţiunea de cooperaţie este 
considerată de C. Stere un principiu fundamental al sociologiei, în jurul căruia se grupează 
toate datele ştiinţei. Dacă la H. Spencer, societatea era un organism, iar la G. Tarde, societatea 
era imitaţie, la C. Stere ar trebui să spunem: “Societatea este o cooperaţiune” (Tr. Herseni). 
De altminteri, C. Stere şi-a întemeiat sociologia poporanistă pe această idee centrală a 
cooperaţiunii, militând întreaga sa viaţă pentru un sistem de reforme care să promoveze 
cooperaţia rurală a micilor gospodării ţărăneşti. Ideile sale au fost dezvoltate în anii interbelici 
în cadrul sociologiei ţărăniste (V. Madgearu), intrând, după instaurarea regimului comunist, 
într-un con de umbră, împărtăşind acelaşi destin cu sociologia ţărănistă şi liberală.  

8.2. De la sociologism la individualism: Dumitru Drăghicescu. 
Sociolog, filosof şi diplomat român, Dumitru Drăghicescu (1875-1945) a construit o 

perspectivă psihosociologică cu aplicaţii în reformarea culturii poporului român. Sociologul 
şi-a pregătit şi susţinut examenul de doctorat la Paris, sub îndrumarea lui E. Durkheim, având 
ca teză Rolul individului în determinismul social, publicată în Franţa în 1904.  

Tema fundamentală a gândirii sale sociologice este analiza critică a perspectivei 
naturaliste asupra determinismului social, aşa cum apare aceasta în concepţiile liberalismului 
profesat de H. Spencer, G. Tarde, de economiştii clasici, a sociologismului durkheimian, a 
materialismului istoric (K. Marx) şi, în al doilea rând, formularea unei opţiuni originale, mai 
flexibile, asupra raporturilor individ-societate, care să conducă la o psihosociologie şi la o 
morală socială, aşa cum rezultă din lucrarea Problema determinismul social, publicată în 1903 
în Franţa şi Din psihologia poporului român (1907). 

Cele mai interesante contribuţii teoretice ale autorului au fost analizate de N. Bagdasar 
(1941), I. Bădescu şi M. Unghianu, (2000), V. Constantinescu (1987), I. Ungureanu (1988), 
D. Dungaciu (1992): „formula” determinismului social, clarificările aduse conceptului 
durkheimian de fiinţă socială, teoria geniului şi, nu în ultimul rând, consideraţiile sale asupra 
psihologiei poporului român.  

8.2.1. Socializarea individului şi apariţia fiinţei sociale. 
Discipol al întemeietorului Şcolii franceze de sociologie, E. Durkheim, autorul român 

a cercetat îndeaproape procesul socializării indivizilor şi emergenţa fiinţei sociale, fiind 
preocupat atât de instanţele socializatoare cât şi de mecanismele psihologice prin care se 
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construieşte individul socializat. El atrage atenţia că existenţa faptelor sociale „ca lucruri” 
(cutume, legi, obiceiuri, instituţii, limba) ce preexistă şi se impun indivizilor, oricât de 
importantă ar fi, nu este suficientă pentru determina omul social. Chiar dacă aceste legi sunt 
fatale şi exterioare indivizilor, ele trebuie „să coboare în noi” pentru a deveni acte de voinţă, 
întrucât noi suntem agenţii şi acţionăm în chip conştient (Dungaciu 1992, 420). Autorul 
corelează succesiunea instituţiilor cu funcţii socializatoare şi a etapelor formării conştiinţei de 
sine (Dungaciu, 1992, 420 şi urm.): 

-Familia este prima instanţă socializatoare în care se formează conştiinţa empirică a 
copilului prin achiziţia limbajului; prin însuşirea limbii copiii reuşesc să integreze senzaţiile în 
percepţii, dobândind astfel „prima formă a unităţii noastre psihice”, prima formă a gândirii, a 
discursului logic. 

- Şcoala şi Biserica continuă activitatea familiei, centrându-se asupra dezvoltării 
intuiţiei şi categoriilor logice; rolul lor funcţional este constituirea categoriilor logice precise. 
Aceste instituţii se servesc de mecanismele psihologice ale atenţiei şi repetiţiei, aplicând 
sancţiuni indivizilor care nu reuşesc să conserve ideile în ordinea lor logică, precisă. 

- Atelierul, Uzina, Cazarma duc mai departe opera începută de Familie, Şcoală şi 
Biserică prin construcţia mentalităţilor specifice, a „eurilor adaptate la rolurile sociale” 
profesionale, civice. Ele contribuie, astfel la desăvârşirea unităţii psihice a omului. 

- Statul şi Societatea continuă activitatea celor dinainte prin încurajarea coerenţei 
logice, a preciziei şi coerenţei ideilor în domeniul participării politice, al educaţiei permanente 
a indivizilor în vederea integrării lor sociale.  

În concluzie, preciza D. Dungaciu (1992, 420), de acţiunea convergenă a acestor 
instanţe socializatoare depinde „fatalitatea sau providenţa” care determină cariera, averea sau 
rangul nostru social. 

Odată eul socializat urmează o a doua parte a procesului de socializare în care 
indivizii, îndeosebi cei „maxim socializaţi” (geniile), îşi aduc contribuţia la construcţia 
determinismului social 

8.2.2. Teoria geniului. 
Determinismul social formulat de D. Drăghicescu sintetizează dimensiunea 

socializatoare a instituţiilor sociale şi, totodată, rolul creatoral individului „maxim socializat” 
(geniul) în geneza determinismului social. Formula determinismului social postulează două 
aspecte: legi raţionale, decretate de oameni chibzuiţi şi oameni chibzuiţi pentru a asculta în 
mod voluntar de aceste legi. În viziunea lui Drăghicescu indivizii au influenţă asupra 
determinismului social; în felul acesta el se detaşează de concepţiile pozitiviste şi naturaliste 
(Durkheim, Spencer, economiştii clasici, darwiniştii sociali, materialismul istoric) care nu 
acordă şanse creativităţii şi iniţiativei indivizilor, împiedicând procesul de instituţionalizare al 
psihosociologiei. 

Definiţia şi identificarea geniului (Bădescu şi Ungheanu, coord., 2000, 645).  
Recunoaşterea geniului se face după regulile metodei sociologice stabilite de E. 

Durkheim şi anume semnele oferite de exterioritatea şi caracterul constrângător al faptelor 
sociale. Cercetătorului nu-i rămâne altceva de făcut decât să identifice „curentele” sociale 
puternice, exterioare şi coercitive, ce însoţesc omul de seamă: prestigiul, gloria, admiraţia, 
reputaţia, deosebita consideraţie. Persoanele ce se bucură de aceste susţineri, aprecieri sunt 
eligibile pentru conceptul de geniu. 

Geniul este definit ca o trăsătură individuală dobândită în mediul vieţii sociale, o 
sinteză a vieţii colective şi un efect al procesului de integrare (unificare) a grupurilor sociale. 
El se caracterizează prin puterea de a-i forma şi transforma pe ceilalţi, de a anticipa şi 
întruchipa aspiraţiile semenilor. Esenţa geniului nu are legătură cu ereditatea şi nici cu efectul 
unor calităţi psihice miraculoase, insondabile 
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Există două legi de apariţie a geniului (Bădescu şi Ungheanu, coord., 646). Prima lege 
arată că „geniul poate fi exprimat în funcţie de preponderenţa politico-socială a societăţii în 
care apare”, el fiind o manifestare a „procesului de integrare socială” ce face ca societăţile să 
se unifice fie prin cucerire militară fie paşnic prin schimburi economice, circulaţia 
persoanelor. Geniul apare într-o dublă postură: atât ca produs al procesului de integrare cât şi 
„agentul acestui proces”. A doua lege specifică faptul că geniul este totdeauna produsul unei 
elite,şcoli, grup de consilieri care manifestă afinităţi cu el. Elita intermediază procesele de 
acumulare şi condensare a experienţelor din mediul social. Prin mijlocirea acestor grupuri, 
similar unei antene investigatoare, omul de seamă absoarbe tendinţele ce se manifestă în 
adâncurile curentelor vieţii sociale. Cu alte cuvinte, „esenţa geniului este substanţa acestei 
vieţi condensate”. Prin calităţile şi substanţa sa socială geniul are abilitatea de a fi atât „produs 
cât şi producător de legi sociale”. 

Un rol decisiv în raţionalizarea vieţii sociale îl are geniul care se democratizează şi 
provoacă aristocratizarea maselor. 

Din această perspectivă, spiritul poporului român (Din psihologia poporului român, 
1907) îi apare lui Drăghicescu ca nedesăvârşit, neisprăvit datorită împrejurărilor istorice 
vitrege (influenţele slave, ale popoarelor migratoare, otomane, greceşti, franceze). Influenţele 
istorice au fost mai puternice decât fondul propriu, facilitând acreditarea unor atribute 
degradante ale fondului etnic primar, daco-roman: fatalism, nepăsare, logică absolutistă, 
superficialitate, ctiticism neconstructiv Pentru completarea spiritualităţii româneşti este 
necesar, după Drăghicescu, efortul de democratizare a unor „personalităţi mari, covârşitoare”, 
care să modeleze şi să armonizeze mentalităţile naţionale 

O critică cuprinzătoare a concepţiei lui Drăghicescu asupra psihologiei poporului 
român aparţine profesorilor I. Bădescu şi M Ungheanu (2000, 443-446): sunt invocate 
„infirmitatea şi dilentantismul regretabil al metodei psihologiei popoarelor”, criticată în 
antropologia culturală americană pentru faptul că propune „configuraţii fundamentale pentru 
popoare întregi”. 

O notă aparte fac scrierile lui Drăghicescu elaborate şi apărute în preajma încheierii 
Păcii de la Paris, 1918, în care autorul legitimează drepturile istorice ale românilor asupra 
Transilvaniei, Bucovinei, Basarabiei şi Banatului. 

9. Sociologie axiologică, sociologia culturii. 
Sociologia interbelică românească a fost fundamental originală, fără a neglija marile 

deschideri teoretice cunoscute de sociologia apuseană, cum sunt orientările axiologice, 
fenomenologice, cele de sociologia culturii. 

9.1. Petre Andrei: contribuţii privind sociologia valorii. 
Sociologul Petre Andrei (1891-1940) a studiat la Facultatea de Litere şi Filosofie a 

Universităţii din Iaşi, pe care a absolvit-o în 1914, cu magna cum laude. Consiliul profesoral 
îi acordă o bursă de doi ani pentru pregătirea doctoratului. Participă activ la seminarul de 
logică, condus de I. Petrovici, şi la se-minarul de sociologie, condus de D. Gusti, unde 
finalizează câteva din lucrările importante care-i vor defini identitatea sociologică. Îşi 
perfecţionează pregătirea filosofică, logică şi sociologică la universităţile din Berlin şi 
Leipzig, ca audiant (prin concurs), participând la seminariile lui A. Riehl, W. Wundt, B. 
Erdmann, M. Dessoir, E. Spranger, E. Cassirer ş.a. În 1918 susţine teza de doctorat “Filosofia 
valorii”, la Universitatea din Iaşi, fiind, după însemnările lui Tr. Herseni, “cel dintâi sociolog 
format în ţară, într-o universitate românească”, “cel dintâi şi până astăzi cea mai mare 
mândrie a învăţământului sociologic din România”. Ocupă, în 1922, catedra de sociologie şi 
etică a Universităţii din Iaşi, rămasă vacantă după plecarea lui D. Gusti la Bucureşti, pe care o 
deţine până la sfârşitul vieţii sale. Între 1924–1926, este director al Bibliotecii universitare din 
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Iaşi. Conduce revista culturală “Minerva”, organ al Societăţii de Filosofie şi Ştiinţe Sociale 
din Iaşi (1927–1930). Face parte din Partidul Naţional ţărănist, ocupând unele demnităţi: 
subsecretar de stat la Ministerul Domeniilor (1930) şi apoi la Ministerul Instrucţiunii (1932–
1933), ministru al educaţiei naţionale (1938-1940). Intră în conflict cu “Garda de Fier” şi se 
sinucide pentru a evita umilirea şi degradarea pricinuite de arestarea sa de către legionari.  

Principalele domenii de activitate ştiinţifică în care se manifestă P. Andrei sunt: 
sociologia, filosofia, etica, logica. Spre deosebire de alţi autori, la care sociologia era 
subordonată filosofiei, P. Andrei introduce o dimensiune nouă relaţiei filosofie-sociologie, în 
care filosofia devine instrument de validare a enunţurilor sociologice: problemele fericirii, 
revoluţiei, idealului etc. au la P. Andrei un profund sens social, care poate fi dezvăluit doar 
din perspectiva integralistă a sociologiei. Activitatea sa ştiinţifică este bogată şi diversă: 6 
volume de autor, 37 studii şi articole în volume şi reviste de profil, 25 recenzii şi note, 36 
conferinţe la Universitate, societăţi ştiinţifice, cluburi, radio, 73 discursuri şi intervenţii în 
Parlament etc. El este autorului tratatului de sociologie Sociologie generală, 1936 şi a altor 
lucrări de sociologie şi filozofie: Probleme de sociologie, 1927, Problema fericirii. 
Fundamentul său etic-sociologic, 1921. 

Concepţia sociologică poate fi sintetizată în termenii integralismului sociologic. 
“Sociologia ca ştiinţă nu poate fi decât integralistă”, obiectul său fiind societatea care este 
«ceva mai mult decât o sumă de oameni, e un tot... care are viaţă proprie», «o totalitate de 
relaţiuni interindividuale obiectivate şi concretizate în instituţii”.  

Dimensiunile integralismului sociologic în concepţia sa au câteva înfăţişări, pe care 
le prezentăm în cele ce urmează. 

a) O caracteristică fundamentală a viziunii sociologice integraliste asupra societăţii se 
referă la caracterul de totalitate, de ansamblu al fenomenelor sociale prin prisma căruia 
trebuie privite acestea: “sociologia propriu-zisă priveşte fenomenul social în totalitatea sa, 
bazându-se pe cunoştinţele speciale furnizate de ştiinţele sociale, şi urmărind să găsească ceea 
ce este esenţial şi general sau, cu alte cuvinte, socialul din fenomene”. Sociologia “cercetează 
întreaga cultură umană în diferitele sale aspecte, ocupându-se însă în special de punctul de 
vedere al socialităţii”. Accentuând asupra “tipicului social”, “teoriei generale a societăţii”, 
“naturii şi esenţei socialului”, sociologia - relevă P. Andrei - se apropie de filosofia socială, 
dar nu se identifică cu aceasta. El împăr-tăşeşte punctul de vedere exprimat de G. Lehman, 
după care sociologia are în vedere “constituţia de fapt a proceselor sociale, a instituţiilor, 
ocupându-se de problema existenţei reale a societăţii, în vreme ce filosofia socială urmăreşte 
determinarea sensului ei”. Societatea apare ca un tot cu viaţă proprie, în care din relaţiile între 
oameni iau naştere instituţii obiective, care se impun şi constrâng indivizii şi care se află într-
o strânsă relaţie de interdependenţă.  

b) Constituţia intimă a vieţii sociale presupune o structură şi o funcţionalitate. 
Structura societăţii este dată de “manifestările constitutive” ale societăţii care sunt elementele 
economice şi spirituale: religia, morala, arta, ştiinţa. Dar nici o grupare omenească nu este 
posibilă fără anumite reguli de conduită, fără o autoritate care să fie în măsură să controleze 
conformarea indivizilor la norme. El le numeşte pe acestea “manifestările organizatoare”, care 
sunt alcătuite din elementele politice şi juridice şi reprezintă funcţiunea realităţii sociale. Între 
manifestările constitutive şi organizatoare sunt rapor-turi de coexistenţă. Constatarea 
interdependenţei între manifestările vieţii sociale implică ideea că teoria factorilor care 
determină fenomenele sociale, fie în expresia materialismului istoric, fie a diferitelor teorii 
psihologice, voluntariste etc., nu satisface spiritul sintetic, integralist al sociologiei. Atât 
spiritualismul istoric, care pune accent pe religie ca factor explicativ al fenomenelor juridice, 
economice, politice, cât şi materialismul istoric, care dă întâietate factorului economic în 
explicarea vieţii sociale, nu ţin seama de influenţa structurii sociale în totalitatea ei asupra 
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respectivilor factori, aceştia nefiind de sine stătători; de aici concluzia: «sociologia ca ştiinţă 
nu poate fi decât integralistă».  

c) Conceperea societăţii ca un tot funcţional, implicând ideea de relaţie între indivizi 
bazată pe idei, sentimente, interese, scopuri comune, implică, după Tr. Herseni, un mod 
funcţionalist de a privi realitatea socială care este prin natura sa un punct de vedere 
antisubstanţialist, adică o formulă ingenioasă de explicare a mecanismului de formare şi 
funcţionare a vieţii sociale. A explica societatea în mod obiectiv, adică integralist, semnifică 
la P. Andrei “a cerceta cum dobândesc fenomenele de relaţie reciprocă un corp şi cum se 
concretizează ele în instituţii cu viaţă proprie”.  

d) Existenţa instituţiilor, precum religia, legile codificate, instituţiile economice, care 
se influenţează reciproc, face ca fenomenul cauzalităţii sociale să fie inter şi supraindividual, 
“exercitându-se nu atât de indivizi, cât de instituţiile constituite şi de fenomenele exterioare 
conştiinţei individuale, care dau procesului social un aspect oarecum independent de indivizi”.  

e) O particularitate a integralismului sociologic derivă din caracterul teleologic al 
societăţii şi al cauzalităţii sociale: “societatea, în esenţa sa, este de natură psihică, e o 
comunitate de scop, de voinţă, şi voinţa e supusă unei altfel de cauzalităţi decât natura fizică-
mecanică”. În consens cu C. Bouglé, P.A. afirmă că mediul exterior lucrează asupra 
individului devenind motiv psihic, dorinţă, scop. Dar scopul şi interesul sunt expresia voinţei 
sociale. Sensul conferit voinţei sociale este cel atribuit de W. Wundt, şi anume, de rezultantă a 
unor voinţe individuale concordante. Această voinţă unificatoare şi durabilă a unor voinţe 
diferite “ne impune şi ne constrânge prin organele sale”.  

f) În calitatea sa de comunitate de scopuri care “se întreţes şi se modifică necontenit”, 
intervenind şi scopuri lăturalnice, astfel că rezultatul poate fi cu totul altul decât cel prevăzut, 
societatea este supusă legităţii heterogoniei scopurilor formulată de W. Wundt. De aici 
concluzia: este vorba de caracterul de probabilitate al legilor sociologice. Regularităţile 
sociologice sunt formulate de cercetători pe baza comparaţiei instituţiilor sociale din diferite 
timpuri şi societăţi. Ele îmbracă “un aspect special, anume tipul social. Tipurile de evoluţie 
socială sunt forme realizate, prin care o societate poate trece, nefiind însă constrânsă să treacă 
succesiv prin toate”. În acelaşi fel se stabilesc tipuri de acţiuni sociale ce pot avea loc în 
societate, “fără ca acestea să fie legi riguroase şi necesare”.  

g) Metoda caracteristică sociologiei este “metoda sociologică sau integralistă, care 
constă în faptul că ea studiază orice instituţie şi orice fenomen, privindu-l prin prisma totului 
social, prin raportarea lui la viaţa socială în integralitatea sa”. Complexitatea fenomenelor 
sociale, care sunt condiţionate fizic, biologic, istoric, psihic, necesită utilizarea unui complex 
de metode: observaţia, experimentul, clasificarea, generalizarea, inducţia, deducţia, metodele 
psihologice, istorice etc.  

h) Perspectiva sociologică integralistă presupune atât cercetarea prezentului, cât şi a 
trecutului. Având rostul de “a căuta şi găsi pretutindeni socialul, utilizând faptele - prezentul 
ca şi trecutul - sociologia utilizează principiul explicării istorice, cercetând «structura socială 
prezentă, dar şi de-venirea ei istorică”.  

i) Analiza sociologică a lui P. Andrei se întemeiază pe verificarea istorico-sociologică 
a tuturor teoriilor sociologice semnificative elaborate până la el, pe care le utilizează ca 
indicatori sociali pentru propria reconstrucţie teoretică a realităţii sociale. Integralismul 
sociologic reconstruieşte empiric realitatea socială folosind ca “date empirice” organicismul 
sociologic al lui H. Spencer, teoria psihologiei individuale a lui G. Tarde, teoria 
voluntarismului sociologic a lui F. Tönnies şi W. Wundt, teoria intelectualismului sociologic 
a lui A. Comte şi F.H. Giddings, teoria bazei moral-afective a societăţii a lui B. Kidd, 
sociologismul lui E. Durkheim, teoria materia-lismului istoric. Fiecare dintre aceste teorii a 
fost evaluată critic, autorul reţinând pentru propriul edificiu teoretic elementele considerate 
viabile.  

 65



Maria Larionescu – Teorii  sociologice 

Din teoria organicismului sociologic preia ideea de analogie funcţională dintre 
societate şi organism, adică “punctul de vedere cu ajutorul căruia determină natura societăţii 
prin structura ei întreagă şi totalitatea funcţiilor sale”, evitând ca nefondată analogia 
morfologică între societate şi organism, amplu folosită de organicişti. Concluzia: “societatea, 
ca atare, nu este un organism, cum cred organiciştii, ci o organizare, ceea ce este cu totul 
altceva decât organismul. Reprezentanţii concepţiei organiciste au confundat aceste două 
noţiuni: organism şi organizare”. Organizarea presupune, într-adevăr, două elemente care 
există în viaţa socială şi în cea organică: diviziunea muncii şi coordonarea activităţilor. Dar 
aceste fenomene se petrec în societate în mod conştient, în vederea realizării unui scop unitar, 
pe când într-un corp organic ele se îndeplinesc involuntar şi inconştient. 

 Analizând teoria psihologiei individuale a lui G. Tarde, o apreciază ca fiind “foarte 
frumoasă şi atrăgătoare, plină de inspiraţii pentru cercetări viitoare”, dar, în acelaşi timp, este 
susceptibilă de “numeroase şi grele critici”. Tarde a exagerat rolul imitaţiei, fără să-i analizeze 
natura ei de fapt psihic. După P. Andrei imitaţia este “numai un mod de adaptare psihică şi 
numai una dintre forţele socializatoare”. “Conformismul membrilor unei societăţi poate fi 
explicat - şi aceasta este adevărata explicare - prin identitatea de scop sau de trebuinţe, nu 
numai prin imitaţie”.  

Voluntarismul lui W. Wundt, care pune accent pe voinţa integrală ca o rezultantă a 
unor motive convergente şi divergente de acţiune, este apreciat a fi mai aproape de adevăr 
decât teoria lui Tarde, deoarece ea constată “existenţa unei solidarităţi a indivizilor care nu se 
dizolvă în psihologia individuală”. Şi totuşi, afirmă P.Andrei, pentru ca voinţa socială să fie 
durabilă, să nu fie călăuzită doar de teama de sancţiuni, ea are nevoie de o conştiinţă comună, 
“de consimţirea celor ce ascultă de comandă, de colaborarea lor”, iar coordonarea şi 
colaborarea duc la naşterea instituţiilor; “voinţa este elementul dominant în societate, dar nu 
exclusiv şi singur”, lucru pe care nu l-a înţeles W. Wundt.  

În ceea ce priveşte intelectualismul sociologic profesat de A. Comte şi F.H. Giddings, 
P. Andrei împărtăşeşte ideea că factorul spiritual este cel mai important în determinismul 
social, deoarece el dă direcţia evoluţiei sociale: schimbarea mentalităţilor şi reorganizarea 
ideilor duc la modificarea moravurilor şi instituţiilor. Dar şi aici intervine spiritul critic al 
autorului ieşean: ideile au într-adevăr rolul de a crea acel mediu social prielnic pentru 
dezvoltarea unei societăţi, “însă ceea ce determină oamenii să se grupeze laolaltă este altceva 
mai puternic decât ideea, e acea tendinţă către comunitate în care individul se simte mai 
sigur”.  

În mod similar, teoria bazei moral-afective a societăţii este supusă analizei critice. P. 
Andrei observă că, în ciuda rolului important al sentimentelor ca factor de asociere şi 
transformare socială, societatea nu se explică prin sentiment, deoarece “unitatea spirituală ce 
este societatea este mai complicată şi mai durabilă decât sentimentele” individuale şi relativ 
efemere.  

Din durkheimism reţine ideea despre originea socială a faptului social, finalitatea 
socială a acestuia, continuitatea, tradiţia şi autoritatea în societate. Critica adusă 
sociologismului priveşte limitele prea strâmte ale conştiinţei sociale la Durkheim; conştiinţa 
socială, susţine P. Andrei, nu este numai o conştiinţă de constrângere exercitată de societate 
asupra indivizilor, ci şi o armonizare a intereselor şi scopurilor membrilor societăţii. 
Societatea, formulează el emblematic, “trăieşte în noi, dar şi prin noi”.  

Teoria economică a societăţii (materialismul istoric marxist) este calificată ca fiind de 
tip integralist, dar care dă preponderenţă factorului economic asupra celorlalte fenomene 
sociale. Societatea însă nu poate fi considerată ca un mecanism similar celui natural şi ea “nu 
se poate explica numai prin una din funcţiile sale, oricât de fundamentală ar fi ea”.  

Un domeniu fundamental al cunoaşterii la P. Andrei este filosofia şi sociologia valorii, 
care au constituit şi subiectul tezei sale de doctorat. Valoarea constituie la P.A., ca şi la Max 
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Scheller, “o dispoziţie inerentă a spiritului, care are ca formă fenomenală de manifestare 
raportul funcţional al unui subiect cu un obiect, obiectul fiind un motiv pentru actualizarea 
dispoziţiei psihice spre valoare”. Valoarea presupune conştiinţă, simţire, voinţă, scop. Tot 
“ceea ce simţim că ajută la conservarea individuală şi a speţei” constituie valoare. D. Gusti, 
conducătorul tezei, apreciază punctul de vedere original al lui P. Andrei prin aceea că el 
deosebeşte, pentru prima dată în istoria culturii româneşti, procesul de cunoaştere a valorilor, 
proces logic care dă valorile logice explicative, şi procesul de recunoaştere sau de apreciere a 
valorilor constituite ca valori sociale. Primul proces este logic şi se referă la realizarea valorii 
prin prelucrarea şi ordonarea unui datum sensibil; valoarea apare aici ca “un element 
constitutiv al conceptului şi al judecăţii”: alegerea trăsăturilor esenţiale ale reprezentărilor 
pentru a selecta esenţialul şi a-l generaliza necesită un criteriu de valoare. Sub influenţa 
pozitivismului, constată P. Andrei, se încearcă să se elimine conceptul de valoare din sfera 
ştiinţei, făcându-se o confuzie între valoare şi judecata de valoare (care are o bază afectivă, 
presupunând o relaţie afectivă a cercetătorului cu obiectul de studiu). Alois Riehl greşeşte, 
afirmă P. Andrei, atunci când susţine că “ştiinţa ca atare nu cunoaşte conceptul valorii, 
deoarece ea cunoaşte, dar nu critică”; la fel greşesc şi curentele din economia politică ce 
exclud judecăţile de valoare şi o dată cu ele şi valoarea. Al doilea proces, cel de recunoaştere 
a valorilor, este unul de valorificare care presupune înfăptuirea scopurilor. Sociologia valorii 
priveşte legătura valorii cu realitatea socială. Realitatea socială este la P. Andrei un proces 
continuu de realizare de valori, de scopuri. Orice subiect care are un sentiment al valorii 
caută, în concepţia lui P. Andrei, “să-l realizeze în bunuri ce iau forma scopului acţiunii 
umane”. Orice scop este o valoare rezultată din compararea valorilor, presupunând lupta 
motivelor. Spre deosebire de valoare, scopul este valoarea recunoscută ca superioară, ce a 
dobândit conţinut determinat în urma unui triaj între diferite valori; altfel spus, scopul este 
concretizarea valorii. Subiectul este elementul creator al valorii, iar activitatea acestuia este 
concepută de P. Andrei ca fiind determinată de necesitatea creării obiectelor destinate 
satisfacerii trebuinţelor. Realizarea valorilor se face după anumite norme de acţiune. Prin 
repetare, susţine P. Andrei, acţiunile de valorificare se impun conştiinţei sociale şi individuale 
în chip treptat, devenind reguli de acţiune. Spre pildă, maximele sunt norme create de indivizi 
pentru realizarea valorilor. Dacă în domeniul cunoaşterii valorilor, valoarea supremă este 
valoarea de adevăr, în domeniul practic al valorificării, valoarea obiectivă ce dă obiectivitate 
judecăţilor de valoare este, în concepţia lui P. Andrei, totalitatea valorilor întruchipată de 
idealul cultural, care este opera personalităţii (acea fiinţă liberă, conştientă de ea însăşi, 
responsabilă, de care vorbea Kant). Criteriul de clasificare a valorilor este oferit de constituţia 
intimă a faptului social. Categoriile constitutive, categoriile regulative şi cadrele vieţii sociale 
sunt cele ce determină valorile sociale, rezultând valori economice, juridice, politice, etice, 
istorice, religioase, estetice.  

P. Andrei. deţine prioritate în tratarea sociologică a temei fericirii. Studiul demarează 
cu investigarea diferitelor concepţii asupra fericirii: direcţia subiectivistă care consideră 
izvorul fericirii în sufletul individual (raţiunea, sentimentul, voinţa), făcând abstracţie de 
mediul înconjurător; direcţia obiectivistă în concepţiile asupra fericirii o condiţionează de 
factorii exteriori (mediul social).Soluţia oferită de P. Andrei este sociologică: fericirea 
depinde întâi de individ şi apoi de societate. Fericirea este definită de P. Andrei ca 
“mulţumirea durabilă a voinţei prin îndeplinirea dorinţelor şi realizarea scopurilor”; ea are un 
fundament etico-social, sprijinindu-se pe doi factori de bază: individul şi societatea. Individul 
se simte fericit sau nefericit prin comparaţia ce o face între sine şi ceilalţi semeni ai săi. 
Nefericirea nu se poate realiza prin distrugerea inegalităţii fizice dintre oameni (care este 
naturală), ci prin stabilirea dreptăţii sociale; dreptatea socială implică “egalitatea condiţiilor 
sociale iniţiale” (sau “egalitatea de valoare a personalităţii în faza de formare”). În acest sens, 
P. Andrei premerge teoria modernă a egalităţii şanselor. Din punct de vedere etic, fericirea, în 
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optica lui P.A., se bazează pe noţiunile de scop şi mijloc. Fiecare, susţine autorul, poate avea 
fericirea după scopurile alese şi armonizarea lor cu mijloacele de înfăptuire. Iar scopurile şi 
mijloacele cele mai bune pentru dobândirea fericirii sunt cele ce vizează umanitatea, adică 
“dezvoltarea tuturor forţelor pe care natura le-a concentrat în noi”; acestea se dovedesc 
superioare scopurilor individuale şi scopurilor sociale. Din aceeaşi perspectivă integralistă, P. 
Andrei tratează şi alte teme sociologice fundamentale: structura socială, clasele sociale, 
naţiunea, evoluţia socială, revoluţia, autoritatea, cultura, civilizaţia.  

Format în seminarul de sociologie, P. Andrei este influenţat de prof. D. Gusti în ceea 
ce priveşte teoria voinţei sociale, concepţia constituţiei intime a faptului social, teoria 
monismului voluntarist, concepţia etică. Se detaşează însă de monografismul gustian, 
formulând observaţii critice asupra acestuia.  

9.2. Eugeniu Speranţia: sociologie axiologică. 
Eugeniu Speranţia (1888-1972) a fost sociolog, filosof, estetician şi scriitor. 

Pseudonime: Corneliu Cerchez, Victor Talpă.  
Tatăl, Theodor D. Speranţia, om de cultură, publicist, istoric literar, folclorist, membru 

corespondent al Academiei Române, a fost descendent din familia Nădejde, care a dat 
societăţii româneşti intelectuali de prestigiu, precum Dumitru, Ioan, Gheorghe şi Sofia 
Nădejde. Bunicul lui E.S., Dimitrie Nădejde, şi-a latinizat numele sub influenţa curentului 
latinist. Mediul familial contribuie la formarea unei culturi umaniste. Personalităţile care i-au 
insuflat vocaţia universalismului au fost B.P. Haşdeu, Al. Macedonski, O. Densuşianu. 
Studiile primare şi secundare le-a făcut la Bucureşti, după care, în 1906, este admis la 
Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Printre profesorii care exercită influenţă asupra 
formării personalităţii sale se numără: C. Dimitrescu-Iaşi, Titu Maiorescu, C. Rădulescu-
Motru. E. Speranţia pregăteşte şi susţine, la Universitatea din Bucureşti, teza de doctorat cu 
tema “Apriorismul pragmatic - I. Elaborarea conceptelor” (1912). Efectuează studii de 
specializare la Berlin (1913–1914), unde audiază pe Benno Erdmann, A. Riehl, Georg 
Simmel ş.a. Începe cariera didactică la Turnu Severin, unde ocupă câţiva ani o catedră în 
învăţământul secundar. În 1921 este numit conferenţiar de filosofia dreptului şi sociologie la 
Academia de Drept din Oradea, iar în 1931 este titularizat ca profesor. Funcţionează şi ca 
profesor titular de filosofie generală la Academia Teologică Ortodoxă din Oradea (1923–
1924). O dată cu transferarea Facultăţii de Drept din Oradea la Cluj şi cu integrarea ei în 
cadrul Facultăţii de Drept din Universitatea clujeană, se mută la Cluj, unde continuă să predea 
aceleaşi cursuri (titular al cursului de enciclopedia şi filosofia dreptului la catedra de 
sociologia şi filosofia dreptului). Debutul publicistic are loc la vârsta de 9 ani când publică 
versuri; câţiva ani mai târziu începe colaborarea la revistele literare ale vremii, iar din 1919 la 
“Studii Filosofice” şi “Revista de Filosofie”, fără a abandona însă literatura. Domeniile de 
specialitate în care se afirmă sunt: filosofia, logica, psihologia, sociologia, filosofia dreptului, 
pedagogia, estetica. Este unui dintre autorii cei mai activi la congresele internaţionale de 
filosofie şi la revistele filosofice de peste hotare. În 1941 devine membru al “Societăţii 
Române de Filosofie”, întemeiată şi prezidată de C. Rădulescu-Motru, unde susţine conferinţe 
şi comunicări ştiinţifice. (C. Rădulescu-Motru exercită asupra lui E.S. o mare influenţă, 
îndeosebi concepţia profesorului asupra puterii sufleteşti ca unitate a vieţii interioare a 
individului, care, cu cât se afirmă, cu atât se instituie ca o forţă socializatoare; i-a stimulat 
căutările în direcţia unor factori explicativi de natură sufletească). E. Speranţia conferenţiază 
şi la Universitatea Populară de la Vălenii de Munte patronată de Nicolae Iorga.  

Adept al unei biologii generale care examinează “fenomenul vital minimal” ca 
“prezentând în sine, în formă prescurtată, toate caracterele esenţiale şi distinctive ale vieţii în 
genere”, E. Speranţia dezvoltă o perspectivă filosofică vitalistă care stă la baza întregii sale 
creaţii multiforme: psihologice, sociologice, juridice, estetice.  
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Concepţia sociologică asupra realităţii sociale este formulată în principala sa lucrare 
de teorie sociologică, în două volume, Introducere în sociologie, Cluj, 1939. Autorul îşi 
fundamentează concepţia asupra societăţii pe două postulate ale sociabilităţii umane: a) 
voinţa de valoare sau atribuirea putinţei indivizilor de a construi şi descifra conţinuturi de 
conştiinţă; b) voinţa de împărtăşire a valorilor între spiritele omeneşti sau credinţa în 
posibilitatea propagării interindividuale a ideilor şi conţinuturilor de conştiinţă în general 
(postulatul “a parte post”). Aceste postulate semnifică credinţe tacite indispensabile vieţii 
sociale. Pentru a trăi socialmente, arată E. Speranţia, trebuie să crezi că indivizii îşi atribuie 
unii altora intenţii, motive, semnificaţii, aprecieri, precum şi voinţa de împărtăşire a valorilor 
între spiritele omeneşti. Cu alte cuvinte, calitatea de fiinţe sociale presupune adoptarea, fără 
critică, a credinţei că un acelaşi gând (sentiment, apreciere) poate trece de la unii la alţii, 
străbătând barierele spaţiale şi ale subiectivităţii. 

Plecând de la postulatul voinţei de propagare interindividuală a valorilor, echivalent cu 
un imperativ resimţit la fiecare ego de a “întinde punţi de legătură spre cât mai mulţi alter”, E. 
Speranţia a ajuns la ideea sociologică a cunoştinţei socialmente relatată, care conţine un 
principiu explicativ fundamental al conformităţii şi ordinii sociale. El constată că există o 
atitudine mentală fundamentală a oamenilor - care nu poate fi justificată prin procedee logice 
- de a acorda credit spuselor semenilor, atitudine care poate merge până la credulitate, 
nejustificată din punct de vedere raţional. Prin “cunoştinţa socialmente relatată”, fiecare 
individ pune la îndemâna celorlalţi propria experienţă, împărtăşindu-se, la rândul său, din 
cunoştinţele celorlalţi. Se deschide astfel “o cale ingenioasă şi originală de dobândire a unui 
supliment de cunoştinţe” (N. Bagdasar) - calea cunoştinţei relatate. Validitatea cunoştinţei 
relatate depinde, după E. Speranţia, de verosimilitatea sursei, adică de conformitatea 
cunoştinţei relatate cu alte informaţii anterioare verificate, precum şi de autoritatea sursei, 
care implică o transmisie nealterată a cunoştinţelor obţinute pe “cale logică impecabilă şi într-
o măsură materialmente suficientă”. Pentru E. Speranţia, după cum a observat N. Bagdasar, 
“autoritatea sursei” constituie cel mai însemnat mod al cunoştinţei relatate. Aceasta îmbracă 
două “specii” mai importante: una este fundată pe exactitatea dovezilor repetate (un gen de 
inducţie), cealaltă “specie” este bazată pe stări afective sau circumstanţe extralogice, cum sunt 
sugestia, fascinaţia, prestigiul. Aici intră fenomene ca opinia publică, credinţele unui grup, 
tradiţiile consacrate, toate fundate extralogic, dar “de o eficacitate covârşitoare”.  

Valorile circulante. După “cunoştinţa socialmente relatată”, o altă urmare a 
postulatelor sociabilităţii este ideea existenţei unor entităţi spirituale care trec de la o 
individualitate la alta, alcătuind o viaţă spirituală de sine stătătoare: valorile circulante. 
Valoarea este la E. Speranţia ceea ce prezintă un interes pentru oameni, un conţinut de 
conştiinţă considerat din punctul de vedere al gradului de preferinţă pe care-l are în viaţa 
interioară, contribuind la realizarea unităţii sintetice a eului. “Preferinţa semnifică frecvenţa 
sau gradul de probabilitate al revenirii unei stări de conştiinţă şi totodată vigoarea cu care ea 
antrenează şi face să devieze spre ea totalitatea funcţiilor şi tendinţelor vitale”. Valoarea este 
deci “orice conţinut de conştiinţă aducând într-un grad oarecare probabilitatea de convergenţă 
a eului”. Atenţia noastră ia în considerare ceea ce prezintă un interes, adică o valoare pentru 
indivizi, grupe, conştiinţa fiind într-o veşnică alergare după valori. Sociologia studiază 
condiţiile de naştere, filiaţiune, răspândire, adaptare, “luptă şi conjuncţiune, mutaţie şi 
selecţiune, dominanţă şi recesivitate ale valorilor circulante”, fiind o “biologie a vieţii 
sublimate din alte vieţi”. Lumea socială este, după E. Speranţia, “lumea valorilor circulante 
care în manifestările lor caracteristice şi reciproce se comportă în mod analog cu fiinţele 
organice”. Semnificative sunt, în viziunea lui, acele analogii morfologice şi fiziologice care 
sunt implicate în vicisitudinile vieţii pur psihice, a “valorilor circulante”, şi nu oricare referire 
la proprietăţile fizico-chimice ale materiei. Valorile circulante sunt, în acelaşi timp, o lume 
vie, un fel de “fiinţe fără corp”, nespaţiale, dar cu apariţie, durată şi tip de manifestare 
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analoage fiinţelor organice. Contactul intermintal se comportă, în concepţia lui E. Speranţia, 
ca fiinţele vii şi ca tot ce este manifestare a vieţii: “odată născută, existentă, adică afirmată, 
fiinţa vie tinde să se afirme şi să existe tot mai amplu”. Cu cât legăturile sociale cresc, “cu atât 
se creează condiţiile favorabile pentru creşterea lor, dar şi impulsul către o creştere 
ulterioară”. Altfel spus, fiecare nou adaos la patrimoniul comun iniţial aduce o “creştere a 
tendinţei de apropiere şi un plus de şanse pentru îmbogăţirea acestui patrimoniu comun”.  

Adevăratul motor al vieţii conştiente a omului este goana după valori. În “foamea de 
valori” autorul distinge două tendinţe distincte: conformizarea cu valorile (sau însuşirea lor) şi 
expansiunea valorilor sau propagarea lor. Ceea ce ne apare ca valoare, susţine E. Speranţia, 
devine în acelaşi timp şi obiect al unei încercări de însuşire, de anexare, adică tendinţa de 
posesiune a valorii. Această însuşire denotă tendinţa de a ne confunda cu valoarea. 
Contemplaţia unui obiect care ne place, continuă autorul, este, în fapt, o tendinţă de a ne 
umple conştiinţa cu el, de a-l generaliza în interioritatea noastră. Interiorizarea valorilor este 
însă strâns legată de un proces invers de expansiune a valorilor (propagarea lor) sau tendinţa 
centrifugală care constă în tendinţa de a răspândi, de a exterioriza şi iradia conţinutul de 
valoare pentru a-l împărtăşi şi altor conştiinţe, altor “centre evaluatoare”. Există, după E. 
Speranţia, o nevoie de a propaga conţinuturile contemplate şi apreciate. Aceste tendinţe 
constituie forţele care pun în circulaţie valorile “şi graţie cărora, prin valori, ne legăm unii de 
alţii în raporturi sociale”.  

Din tendinţa centripetală decurge, după E. Speranţia, tot ce este imitaţie, tot ce este 
conformare cu un model dat: snobismul şi adoptarea modei, supunerea la exigenţele opiniei 
publice, la exemplul şefilor sau persoanelor de prestigiu, influenţa religiilor etc. Valorile 
asimilate, susţine el, nu rămân inerte, sterpe, ci ele declanşează un “alambic” de energii 
creatoare, interioare. Fiecare valoare adoptată şi dizolvată în decursul vieţii sufleteşti exercită 
influenţă asupra prestaţiilor ulterioare, contribuind la elaborarea viitoarei “atitudini mintale 
active”. În orice atitudine socială, în orice gând sau sentiment exprimat “renaşte într-un fel de 
continuitate atavică fiecare dintre valorile adoptate altădată”. Însuşite, asimilate, valorile se 
scufundă într-un “alambic de energii” pentru a-şi reîmprospăta vigoarea şi a reapărea mai 
mult ori mai puţin transfigurate în “forum”, în lumea socială. Nevoia de expansiune a 
valorilor împinge indivizii să comunice. Semnul şi semnificaţia preexistă în uzul curent 
colectiv.  

După natura valorilor, autorul deosebeşte: a) valori inferioare, legate de satisfacerea 
nevoilor organice. Acestea sunt denumite valori de “apartenenţă limitată”, constând din 
obiecte materiale ce provoacă concurenţa celor ce le urmăresc; b) valori superioare, de diferite 
grade de spiritualitate, sau “valori de apartenenţă ilimitată” ce pot fi posedate simultan de 
oricât de multe cunoştinţe individuale fără să se producă fenomenul de epuizare, nici 
concurenţa pentru posesiunea lor: adevărurile ştiinţifice, artistice, filosofice, credinţele 
religioase etc. 

Procedeul psihologic general al comunicării valorilor este sugestia. După modul de 
desfăşurare şi gradul de eficacitate, E. Speranţia deosebeşte trei tipuri de sugestie: gestul 
deictic (care indică, arată), expresia verbală şi constrângerea. Valorile circulante sunt produse 
şi răspândite de elitele sociale.  

Teoria elitelor. Orice grup social îşi creează în chip spontan o elită care are un rol 
decisiv în crearea şi difuzarea valorilor circulante. Elita este, în optica autorului, un “centru de 
creaţie şi emisie a valorilor circulante”, un “principiu al orientărilor sufleteşti”, “sursa 
tradiţiilor şi patrimoniului axiologic colectiv”, “centrul forţelor coezive” şi fizionomiei 
grupurilor. Elita este garanţia producerii valorilor sociale, masa nefiind altceva decât 
depozitarea acestora; aceasta din urmă poate face să germineze valorile, dar ea nu creează 
nimic singură. “Elita se caracterizează printr-o anumită construcţie a scării de valori şi anume, 
prin aşezarea sinceră, veritabilă, naturală a bunurilor de ordin spiritual pe treptele cele mai 

 70



Maria Larionescu – Teorii  sociologice 

înalte ale ierarhiei valorilor, prin sincera şi obişnuita preferinţă pentru lucrurile spirituale”. 
Moralitatea şi dezinteresarea elitei decurg din înclinarea spre spiritualitate, iar “respectarea 
normelor morale, fie din proprie judecată sau din contagiune socială, presupune o îngrădire a 
instinctelor”.  

Elita este multiplă, “după tipurile de valori pe care le realizează, emite şi ţine în 
circulaţie”. Cu fiecare schimbare de mentalitate, se schimbă total şi poziţia elitelor, gradul lor 
de influenţă. Creştinismul, Umanismul, Renaşterea, Liberalismul au ierarhizat, fiecare, elitele 
în chip specific. Mecanismul erijării unei elite la rangul dominant este întemeiat pe un proces 
psihosociologic complicat, analizat cu fineţe de E. Speranţia. El a scos în evidenţă 
semnificaţia unor pârghii caracteristice: aptitudinile psihologice ale personalităţii, 
sensibilitatea maselor la un moment dat, criza şi impactul celorlalte elite, factorii rasiali, 
economici, “conjuncturile de preocupări” ce pot duce la noi orientări ale spiritelor, 
predispoziţiile colective spre anumite prefaceri.  

Între întinderea grupului social şi generalitatea valorilor există o strânsă 
interdependenţă, analizată de E. Speranţia în partea de statică socială. Întinderea grupului, a 
mediului social, mulţimea şi frecvenţa raporturilor “atrag” aptitudinea mintală pentru 
generalitate şi lărgimea orizonturilor. Conceptele de mai mare generalitate posedă o mai mare 
putere coezivă suficientă pentru a ţine în jurul său un mare număr de spirite. În religiile 
primitivilor predomină ritul (simbolurile materiale concrete), a cărui putere de coeziune este 
mult mai redusă decât a religiilor unde predomină conceptul şi credinţa dogmatică. Ideile 
logice universale produc apropieri sociale universale. E. Speranţia a formulat ideea că 
preexistenţa raporturilor gregare constituie o împrejurare favorabilă, dar nu indispensabilă 
apariţiei grupului social. El exemplifică cu puterea coezivă a ideilor ce se poate exercita peste 
distanţe şi peste epoci.  

Simplexia valorilor este un concept fundamental al sociologiei axiologice create de E 
Speranţia (termenul “simplexie” este un neologism derivat din latinescul simplex, unitar). El 
desemnează “factorul unificator”, “nucleul de valori” care conferă identitate grupurilor 
sociale. Termeni sinonimi: ţesătura conţinuturilor (valorilor) circulante, nucleu imponderabil 
al valorilor, complex spiritual interpsihic, factorul ideal. Elementele constitutive ale 
simplexiei valorilor sunt ideile, credinţele, idealurile, modurile de apreciere, formulele de 
acţiune şi formele de expresie, “lucrurile ce pot fi gândite, ştiute, concepute, care se creează” 
şi se emit de-a lungul veacurilor, construind neîncetat, prin vehiculaţia neîntreruptă, grupuri 
sociale, relaţii sociale noi. Aceste conţinuturi circulante exercită asupra indivizilor umani o 
putere magnetică, transformându-i din “masă amorfă” şi “indivizi risipiţi” într-un grup social 
organizat. Acţiunea simplexiei valorilor asupra grupurilor sociale se exercită diferenţiat, în 
funcţie de complexitatea nucleului de valori. Atunci când nucleul are o structură simplă, 
presupunând o singură acţiune, idee, pasiune, atunci grupul de indivizi pe care-l poate întruni 
împrejur “e firesc să fie mai omogen” decât atunci când nucleul este el însuşi un total, mai 
mult ori mai puţin unitar. Aici vede autorul sursa diferenţelor dintre grupurile amorfe, precum 
mulţimea şi publicul, şi grupurile organizate şi ierarhizate. Simplexia valorilor influenţează 
afinitatea şi gradul de coeziune al grupurilor prin: modul cum oglindesc unele caractere 
psihologice sau antropologice ale grupului, selecţia şi supravieţuirea conţinuturilor lor, 
influenţa reciprocă a conţinuturilor circulante şi a totalului lor.  

Virulenţa unui imbold, a unei idei sau credinţe diferă de la un grup la altul; spre pildă, 
budismul a pornit din India ca un curent slab şi şovăielnic, dar a dobândit “forţe considerabile 
în China şi Tibet”. Elucidarea unor astfel de probleme ar deschide larg porţile adevăratei 
sociologii şi ar da fundamente noi psihologiei. E. Speranţia oferă, în acest sens, câteva 
sugestii interesante şi contributive. Susţine ideea că există o biocenoză a conştiinţei colective 
şi individuale (a simplexiei spirituale), adică un fel de a fi al persoanelor şi al grupurilor care 
influenţează atitudinea lor faţă de pătrunderea unor curente noi. Această configuraţie este 
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similară biocenozei, adică acelei adaptări reciproce ce conferă caracter unitar comunităţii 
speciilor de viaţă dintr-o anumită regiune, convieţuirii animalelor, plantelor dintr-o zonă. 
Biocenoza unei culturi sau mentalităţi poate determina virulenţa unui curent: grupul poate fi 
bun conducător ori rău conducător sau impermeabil. Repulsia pentru inovaţie, misoneismul, 
es-te mai frecventă la popoarele primitive şi la populaţiile rurale, fiind rezultatul anchilozării 
în prejudecăţi, în ritual, în formule stereotipe, al circulaţiei sărace de idei. Permeabilitatea 
este măsura în care un grup social se lasă pătruns de un curent nou. Conductibilitatea este 
viteza de propagare a curentului nou în interiorul său. Calitatea, continuitatea şi biocenoza 
valorilor circulante sunt factori ce influenţează puternic asupra comunicativităţii şi 
conductibilităţii grupurilor. Autorul oferă exemple ale evoluţiei interesului pentru anumite 
evenimente (mode, sport etc.) la anumite ţări în perioade diferite, grupuri sociale ce au devenit 
sensibile la modă, evenimente sportive etc. după ce au fost rigide şi impenetrabile. 
Permeabilitatea şi conductibilitatea sunt simptomele unei vieţi sociale febrile. Dar E. 
Speranţia atrage atenţia că exagerarea lor duce la o anulare a puterilor tradiţiei, la 
instabilitatea fizionomiei grupului. Afinitatea unui curent nou cu mentalitatea în care se 
inserează produce, după E. Speranţia, adopţiunea axiologică. Cruciadele, de pildă, ca 
impulsiune şi atitudine socială se pare că n-ar fi putut avea loc într-o lume impregnată de 
ideologia stoică ale cărei valori dominante sunt raţiunea, virtutea, stârpirea pasiunilor. De 
asemenea, ideea naţională nu a “lucrat” cu aceeaşi putere în diferite perioade, vi-rulenţa ei 
scăzuse cu timpul şi grupul nu se mai comporta la fel.  

Convingerile sociologice împărtăşite de E. Speranţia referitoare la fundamentul 
spiritual al vieţii sociale, la semnificaţia idealului ca factor indispensabil al vieţii omeneşti şi a 
idealismului, ca modalitatea cea mai directă şi mai sigură către practic şi util, l-au condus spre 
o “aplicaţie” la viaţa naţională românească. Prima mare idee asupra căreia se opreşte 
autorul este aceea a latinităţii, prin care Laurian şi Massim au încercat să purifice limba cu 
ajutorul dicţionarului de termeni latini. Semnificaţia deplină a ideii latinităţii constă în 
calitatea ei de “generatoare energetică” prin care naţiunea s-a deşteptat. Această idee a lucrat 
energic peste jumătate de veac, stimulând conştiinţa şi mândria naţională. 

Treptat, sub presiunea criticilor de la Junimea, această idee s-a erodat, latinismul 
excesiv fiind definitiv discreditat. Se impunea găsită o idee nouă, generatoare de energie. 
Ideea culturală, formulată de Odobescu înainte de primul război mondial, semnifica înţelesul 
unei misiuni culturale a neamului românesc care, sugerează E. Speranţia, ar putea lucra cu 
aceeaşi vigoare ca şi ideea latinităţii odinioară. După război, această idee s-a amplificat într-o 
amplă mişcare culturală care promitea a deveni un ideal cultural strălucitor; ea dispunea de un 
potenţial mai viguros decât ideea latinităţii: pe când ideea latinităţii se baza pe un trecut 
glorios în stimularea mândriei naţionale, ideea culturală era orientată spre viitor; ea era un 
deziderat îndreptat spre stimularea ambiţiei unei străluciri culturale. Potenţele sale generatoare 
de coeziune socială şi naţională nu s-au actualizat datorită influenţei nefericite a atitudinii 
utilitariste în cultura românească de la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea. E. Speranţia întreprinde o analiză comparată a efectelor utilitarismului asupra 
sociabilităţii în ţările apusene şi la noi. El relevă că, în Occident, apariţia utilitarismului în 
istorie a îndeplinit o funcţie salutară de dublă contrabalansare împotriva: a) unei anchilozări în 
scolastica medievală pe care o propaga excesul de cultură iezuită şi b) unor excese opuse, ale 
romantismului juvenil al epocii (sentimentalismul dezordonat, “visătorie stearpă”, bovarism şi 
aventură). Transplantată în mediul social românesc, atitudinea utilitaristă a exercitat o funcţie 
distructivă, paralizantă.  

E. Speranţia oferă un spectru nuanţat de circumstanţe şi cauze care au declanşat aceste 
efecte dizolvante ale utilitarismului într-un mediu răsăritean. Mai întâi, arată el, la noi nu se 
manifestaseră excesele Apusului, dimpotrivă, abia începuseră primele semne de renaştere 
naţională după “dezolantul suflu islamic”. Romantismul (bonjurismul) abia înfiripat în 
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politică, literatură, artă, abia îşi începuse opera constructivă. Nevoia de ideal se manifesta ca 
un mijloc decisiv de ridicare a nivelului cultural. Elitele care se reîntorceau din universităţile 
apusene aveau însă “aripile tăiate de spiritul utilitar şi materialist din apus”. Deşi se formase şi 
se preamărise principiul naţionalităţii, curând mijloacele subordonate punctului de vedere 
utilitarist în realizarea ideii de cultură (educaţia familială, şcolară, negustoria cu diplome etc.) 
au început opera distructivă. Nu s-a mai vorbit de necesitatea culturii ca un imperativ al 
sufletului omenesc, gândul membrilor societăţii mutându-se doar la profit; învăţătura ajunsese 
un vehicul al vânătorii de profesiuni productive, o “negustorie de diplome”. Pentru a spori 
credibilitatea argumentelor sale, E. Speranţia invocă statutul învăţământului în Anglia, ţara 
clasică a “business”-ului şi “businessmen”-ilor. Învăţământul britanic a rămas medieval şi 
umanist, iar prim-miniştrii englezi sunt în majoritate foşti studenţi la Oxford, Cambridge etc. 
Miracolul englez, susţine autorul, constă în faptul că există cultură veritabilă, “singura 
întregitoare”. Doar domeniile cugetării pure sunt “deschizătoare de orizonturi”. Instrucţiunea 
exclusivă şi îngustă într-o “specialitate” este prea mărginită; ea formează “meseriaşi, minţi de 
subordonaţi”, dar niciodată nu formează spirite conducătoare, oameni culţi. E. Speranţia 
citează în sprijin opiniile exprimate de filosoful Karl Jaspers din Heidelberg: dacă iese cineva 
din şcoală cu lipsuri de cunoştinţe de specialitate, rutina ulterioară o va repara uşor; dacă îi 
lipseşte însă lărgimea de orizonturi pe care o dă numai contactul cu concepţiile despre TOT, 
atunci nu mai este nici o nădejde de îndreptare. 

 Concepţia despre drept se încadrează în concepţia biologică generală şi în 
considerentele de natură transcendentală asupra constituirii dreptului. Dreptul, fiind un produs 
spiritual sintetic, creează imperative cărora li se supune, în virtutea faptului că acestea 
exprimă viaţa spiritului şi o face posibilă. Unul dintre aceste imperative universale este 
“respectul pentru spirit”. Normele decretate de spirit sunt răspunsurile lui la problemele create 
de cele două tendinţe care se manifestă în viaţa socială. Tendinţa de a poseda bunuri materiale 
îi îndepărtează pe oameni unii de alţii, în virtutea faptului că bunurile materiale sunt 
susceptibile de apartenenţă limitată (adică sunt epuizabile). Tendinţa de a poseda bunuri 
spirituale apropie sufleteşte oamenii şi intensifică sociabilitatea, deoarece bunurile spirituale 
sunt inepuizabile şi susceptibile de apartenenţă nelimitată. Întrucât exigenţele supravieţuirii şi 
limitarea bunurilor materiale ameninţă atât viaţa socială, cât şi pe cea spirituală, spiritul 
“reacţionează” prin norme care îngrădesc sau atenuează tendinţele de posesiune a bunurilor 
materiale. Pe lângă normele juridice, viaţa socială este normată şi de obiceiuri, datini, 
moravuri, cutume, reguli de politeţe, de ceremonie, ritualuri religioase etc. Spre deosebire de 
acestea, dreptul este o creaţie raţională şi intenţionată, având funcţia de a asigura protecţia 
spiritualităţii omeneşti prin “proteguirea vieţii sociale, indispensabile spiritului”. E. Speranţia 
deosebeşte două categorii de norme juridice: cardinale şi adventive. Normele cardinale 
(primare) garantează existenţa vieţii sociale, interdicţiile de omucidere, furt, normele privind 
inviolabilitatea domiciliului, libertatea individuală. Ele exprimă condiţii esenţiale pentru 
existenţa raporturilor sociale. Normele adventive (derivate, auxiliare) sunt destinate să asigure 
existenţa şi aplicabilitatea celor cardinale: normele care reglementează organizarea puterii 
executive, a forţei publice, constituirea organelor judecătoreşti, legislative, administrative etc. 
Statul este constituit din totalitatea instituţiilor ce-şi datoresc existenţa normelor adventive. 
“Statul e, deci, prin originea sa, o dezvoltare, o amplificare, o excrescenţă a nevoii de justiţie”. 
“Deşi un organ anex, el tinde să devină totuşi un scop în sine”. Acest lucru ţine de domeniul 
vieţii în general: procese secundare de viaţă care iau naştere pe un trunchi principal şi tind să-
şi contureze o individualitate proprie autonomă care apare ca scop în sine. Legea heterogoniei 
scopurilor (Wund) apare în demonstraţia lui E. Speranţia ca un caz special al unei însuşiri pe 
care o prezintă viaţa în general. În concepţia sa, statul naţional reprezintă gradul cel mai înalt 
de adecvare la spiritualitatea omenească. Întrucât fiecare naţiune înclină spre o anumită ordine 
juridică şi socială potrivit structurii sale psihofiziologice, tradiţiilor mondului de comportare, 
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statul naţional este formaţiunea socială cea mai adecvată spiritualităţii unei naţiuni şi, prin ea, 
spiritualităţii omeneşti: “De aceea statul naţional constituie statul cel mai unitar, de cea mai 
mare omogenitate posibilă în aspiraţiile şi mentalitatea colectivă. Statul naţional prezintă cele 
mai multe şanse de a se considera ca aşezat socialmente în cadrul unui maximum de justiţie 
realizabilă. Statul naţional e deci o construcţiune tehnică de apărare şi garanţie a tipului de 
justiţie şi de ordine socială care corespunde în chipul cel mai adecvat concepţiilor generale şi 
exigenţelor sufleteşti ale unei naţiuni. Prin aceasta statul naţional apare ca formaţiune socială 
care serveşte în gradul cel mai înalt spiritualitatea omenească.”  

După instaurarea dictaturii comuniste în România, E. Speranţia se repliază spre 
literatură, critică literară şi estetică. Autorul şi opera sa sunt victime ale reducţionismului 
ideologic marxist. “Epurat” în anul 1952 de la catedra clujeană, este constrâns să renunţe la 
profesia de sociolog, iar direcţia axiologică pe care o dezvoltase în sociologia sa a fost 
“îngheţată” în următoarele patru decenii. Prima încercare de reabilitare a activităţii 
sociologice a lui E. Speranţia în anii regimului comunist a fost făcută de Achim Mihu în 
cadrul unei mese rotunde publicate, în mai 1966, în revista “Familia”. Aceste eforturi au fost 
continuate de A. Mihu prin publicarea, în 1972 şi 1977, a altor două studii despre contribuţia 
sociologică semnificativă a lui E. Speranţia la dezvoltarea ştiinţei naţionale asupra societăţii. 
În acelaşi sens se înscriu şi evaluările Elenei Meves Gheran care au atras atenţia asupra 
caracterului raţionalist al concepţiei speranţiene şi asupra încercării sale de a “închega un 
sistem propriu de sociologie axiologică”. Eforturi de recuperare a filosofiei şi sociologiei lui 
E. Speranţia de pe poziţii de obiectivitate ştiinţifică sunt întreprinse de O. Cheţan, V.D. 
Zamfirescu, P. Caraioan şi, mai recent, de Ion Vlăduţ. Prima monografie amplă consacrată 
personalităţii şi operei sociologice speranţiene a văzut recent lumina tiparului şi aparţine 
discipolului sociologului român, Teodor Tanco.  

E. Speranţia contribuie la crearea unui sistem sociologic de factură axiologică în 
cultura românească, a unei direcţii interpretative în sociologia naţională. Deschiderea unui 
nou drum în gândirea sociologică, datorită profunzimii cu care a sesizat şi intuit rolul 
spiritualităţii, al dinamicii valorilor în plan naţional şi universal, face ca opera lui E Speranţia 
să fie rezistentă în timp şi de mare relevanţă contemporană. Perenitatea concepţiei sociologice 
speranţiene poate fi apreciată, după opinia lui Achim Mihu, prin prisma a patru elemente 
fundamentale: a) relevanţa actuală a sociologiei lui E. Speranţia rezultă din posibila sa 
“încadrare în ceea ce astăzi se cheamă paradigma interacţionismului simbolic”, având în 
vedere contribuţiile lui la ideea după care “interacţiunile cu sens ale indivizilor şi grupurilor 
sunt concrescute pe conţinuturi de valori împărtăşite reciproc”; b) E. Speranţia s-a apropiat 
“de ceea ce astăzi se numeşte post modernism” prin faptul că el nu a redus sociologia la o 
practică pozitivistă, ci dimpotrivă a întemeiat-o pe dimensiunea simbolică a realităţii sociale; 
c) sociologia lui E. Speranţia este validă şi azi prin ideea naţiunii ca o comunitate deplină, în 
care conlu-crează armonios conţinuturile de conştiinţă aparţinând grupurilor etnice, teritoriale, 
lingvistice; d) relevanţa contemporană a operei acestui autor rezistă prin ideea că realitatea 
socială naţională este propice apariţiei unor “mari propagandişti culturali ce reprezintă, în 
acelaşi timp, educatorii unui popor”, cum este cazul lui Mihai Eminescu. Actualitatea 
concepţiei sociologice a lui E. Speranţia prezintă un deosebit interes în contextul 
reconstrucţiei conceptuale a disciplinei. Ea deschide o direcţie de interpretare a operei 
sociologului clasic român, care a fost practic “îngheţată” timp de peste patru decenii sub 
presiunea ideologiei marxiste. Reconstrucţia actuală a practicilor sociologice interpretative în 
cunoaşterea ştiinţifică românească are în spate însă un filon axiologic bogat şi, ceea ce este 
mai important, acest filon este filtrat prin “grila” unei mari personalităţi naţionale. E. 
Speranţia nu este un sociolog izolat în ceea ce priveşte crearea fundamentelor sociologice de 
factură axiologică. Contribuţii substanţiale la sociologia valorilor au adus şi alte personalităţi 
de prestigiu ale culturii sociologice, precum D. Gusti, P. Andrei, D. Drăghicescu, N. Petrescu, 
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V. Bărbat, M. Vulcănescu, Tr. Herseni etc. E. Speranţia dezvoltă însă un sistem sociologic 
întemeiat explicit, pe baze axiologice, a cărui valorificare deplină rămâne de înfăptuit.  

Relevanţa concepţiei axiologice speranţiene pentru reconstrucţia conceptuală a 
sociologiei poate fi examinată prin câteva direcţii mai importante: a) sugestiile şi intuiţiile pe 
care le conţine pot orienta sensul şi stilul generalizărilor fundamentale din proiectele de 
cercetare actuale; b) capacitatea sistemului lui E. Speranţia de a oferi fapte relevante pentru 
testarea şi compararea ipotezelor actuale printr-o “critică din trecut” (Feyerabend), 
contribuind astfel la perfecţionarea aparatului conceptual; c) şansa pe care “permanenţele 
trecutului” o oferă pentru “tratarea relativităţii culturale şi istorice” a cunoaşterii sociologice 
(după cum aprecia Giovanni Busino). Contribuţia decisivă a lui E.S. la de-păşirea practicilor 
sociologice pozitiviste facilitează noilor generaţii de sociologi deprinderea a noi stiluri de 
practicare a sociologiei, mai imaginative şi mai umaniste în acelaşi timp.  

9.3. Nicolae Petrescu: cultură, valori etnice şi naţionale în perspecivă comparată. 
Nicolae Petrescu (1886-1954) a fost sociolog, filosof şi antropolog român. Familia 

făcea parte din branşa antreprenorilor constructori. Tatăl, Gheorghe Petrescu, are o situaţie 
materială bună, asigurându-i fiului posibilitatea de a studia cca 15 ani în străinătate. Mama, 
Paraschiva, moare de timpuriu, pe când fiul nu împlinise cinci ani. La vârsta de 9 ani îşi 
pierde şi tatăl, fiind luat, împreună cu cele două surori, în casa bunicii dinspre tată. Condiţia 
de orfan, peste care s-a suprapus o sensibilitate deosebită, îi dezvoltă de timpuriu spiritul de 
independenţă în aprecierea oamenilor şi împrejurărilor. Studiile primare şi liceale le începe în 
1893; urmează cursurile primare şi secundare la Şcoala de stat “General Golescu”, pe care le 
continuă la un pension particular. În 1901 se transferă la Liceul “Matei Basarab”, unde 
profesorii Ionescu Sion şi Theodor Speranţia au o influenţă deosebită asupra formaţiei sale. 
Urmează apoi Institutul Pedagogic de băieţi de pe Calea Rahovei, paralel cu audierea de 
cursuri şi conferinţe la Universitate, Ateneul Român, Academia Română. Printre profesorii 
care exercită o influenţă considerabilă asupra sa se numără: C. Dimitrescu-Iaşi, Titu 
Maiorescu, Nicolae Iorga, A.D. Xenopol, B.P. Haşdeu, Gh. Panu, D. Onciul, P.S. Aurelian, 
Spiru Haret ş.a. Studiile universitare le începe în 1905.  

Timp de peste 15 ani întreprinde călătorii şi studii în străinătate. Urmează cursurile 
Universităţii din Berlin, unde audiază pe F. Paulsen, G. Simmel, A. Riehl, W. Wundt. Susţine 
doctoratul la Universitatea din Rostock, în noiembrie 1911, cu teza “Glanvill und Hume”, 
publicată în acelaşi an în Germania. Perioada germană a fost fructuoasă pentru creaţia sa 
filosofică; aici îşi elaborează principalele lucrări de filosofie, pe care le publică în limba 
germană. Îl cunoaşte pe Dimitrie Gusti, proaspăt doctor în filosofie al Universităţii din Lipsca, 
care îşi pregătea o teză de doctorat în drept la Berlin. Devine membru al Societăţii Studenţilor 
Români din Berlin, alături de D. Gusti, Vasile Pârvan, Sandu Aldea, Panait Cerna, Petru 
Groza, Tr. Bratu. În 1912 îl găsim la Paris, unde audiază cursurile de filosofie ale lui H. 
Bergson la Collčge de France, prelegerile lui E. Durkheim şi Delbos la Sorbona. “Perioada 
americană” este decisivă pentru formaţia sa sociologică. Aici îşi exersează capacitatea de 
analist al problemelor sociale, desfăşurând o intensă activitate jurnalistică, îndeosebi de 
comentator al evenimentelor din Europa şi de apărător al intereselor româneşti. Funcţionează 
şi ca profesor. La începutul anului 1918 predă câteva lecţii de latină şi franceză într-o şcoală 
serală (“Academia Preparatorie”), apoi, din septembrie 1918 şi până în iunie 1919, ţine 
prelegeri de filosofie la Wabash College de pe lângă Univer-sitatea din Crawfordsville 
(Indiana). Exerciţiul didactic constituie o primă testare publică a valabilităţii ideilor care vor 
articula viitoarea sa teorie a sociologiei comparate. Cu toate că acum îi apare o lucrare 
importantă de filosofie The Twofold Aspect of Thought (1920), sfârşitul războiului marchează 
o deplasare semnificativă a centrului de interes al lui N.P. de la filosofie spre sociologie şi 
antropologie socială. Între preocupările sale în America se înscriu şi observaţiile directe pe 
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care le face asupra vieţii indienilor, valorificate ulterior în lucrarea Primitivii. După un scurt 
sejur la Paris, se întoarce în patrie (vara 1920). Din cercul său de prieteni apropiaţi fac parte, 
scriitorii Mihail Sorbul, Liviu Rebreanu, P.P. Negulescu, Ioan Petrovici, Ion Barbu. Intră în 
Partidul Poporului, activând în organizaţia din Prahova, condusă de P.P. Negulescu, cu care 
era prieten, şi apoi în organizaţia din Alba Iulia, condusă de Octavian Goga (1923). Deţine 
postul de secretar general al Cercului de Studii al Partidului Poporului, iar în 1933 este 
cooptat în Comitetul de Direcţie al partidului.  

Cariera didactică o inaugurează în februarie 1922, când susţine prima conferinţă a 
cursului de sociologie comparată la Universitatea din Bucureşti; este conferenţiar suplinitor şi 
apoi, de la 1 noiembrie 1923, conferenţiar plin la catedra de sociologie, etică şi politică, 
condusă de Dimitrie Gusti. Încearcă, fără succes, să ocupe catedra de sociologie comparată a 
civilizaţiilor, înfiinţată în 1927 la propunerea sa. Viziunea antropologică culturală din care 
este proiectat cursul constituie o noutate în învăţământul universitar românesc şi în contextul 
cultural sud-est-european. Această perspectivă oferă sociologiei româneşti, încă dintr-o fază 
de început a evoluţiei sale, deschideri teoretice şi metodologice ce favorizează, alături de alţi 
factori, trăsăturile de originalitate ale Şcolii sociologice de la Bucureşti. Influenţa lui N. 
Petrescu asupra Şcolii româneşti de sociologie este una de fond; ea constă, în esenţă, în 
orientarea sociologiei spre cercetarea complexităţii omului atât ca organism, cât şi în calitate 
de comportament uman determinat economic, social şi cultural, altfel spus, în abordarea 
raporturilor sociale sub tripla lor ipostază de societate, cultură şi personalitate. Perspectiva era 
deosebit de modernă în epocă. Reîntors în ţară după mai bine de cincisprezece ani de călătorii 
de studii şi observaţii asupra diferitelor popoare şi instituţii, N. Petrescu parcurge un proces de 
sedimentare a informaţiilor acumulate, de adâncire, precizare şi specializare a preocupărilor 
sale ştiinţifice.  

Perioadei “filosofice” îi urmează astfel etapa “sociologică-antropologică”, în care 
autorul recurge la perspectiva filosofică pentru a-şi fundamenta concepţia sociologică 
comparativă. Este perioada decisivă a creaţiei sale originale, în care îşi conturează viziunea 
antropologică culturală şi formulează lucrările sale fundamentale: The Principles of 
Comparative Sociology (Principiile sociologiei comparate), London, 1924, The Interpretation 
of National Differentiations (Interpretarea diferenţierilor naţionale), 1924, Fenomenele 
sociale în Statele-Unite, Bucureşti, 1921, Anglia. Societatea-Statul-Civilizaţia, 1938, 
Primitivii, la care se adaugă o serie de articole, studii, conferinţe.  

Alegerea sa ca membru corespondent al Academiei Române, secţiunea istorică (24 
mai 1945), încununează o carieră strălucită. Evenimentele care urmează instaurării dictaturii 
comuniste în România îi sunt fatale lui N.P. Pierde postul de conferenţiar de la Universitate, 
rămânând fără mijloace de trai. Ultimii ani îi trăieşte într-o claustrare forţată, făcând traduceri, 
note de lectură, recenzii, retribuite cu tarife modice. În 1948, o dată cu transformarea 
Academiei Române în Academia Republicii Populare Române, i se retrage, în mod abuziv, 
calitatea de membru corespondent al acestui for. Până la moarte, a fost colaborator extern la 
Institutul de Filosofie şi Istorie al Academiei Române. În anii ’50 redactează trei lucrări 
ample: Cugetări şi observaţii, Tratat de logică şi Studiul despre democraţie, ale căror 
manuscrise rămân nevalorificate. Un proces de reconsiderare academică a lui N.P. se produce 
de facto în anii ’80, prin includerea sa ca personalitate reprezentativă în Tratatul de istoria 
sociologiei româneşti, elaborat de un colectiv de la Institutul de Sociologie al Academiei 
Române. Recunoaşterea academică formală se produce după evenimentele din decembrie 
1989. La 3 iulie 1990 i se recunoaşte calitatea de membru corespondent al Academiei, pe care 
a avut-o înainte.  

Este cunoscut în cultura românească mai ales prin lucrarea Primitivii. Organizare - 
Instituţii - Obiceiuri - Mentalitate, editată de Casa Şcoalelor în 1944 (506 pagini), redactată 
timp de doi ani pe baza unui material informativ adunat într-un răstimp de două decenii. Prin 
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lucrare, autorul se implică în controversele metodologice dintre orientarea “sectaristă”, 
imprimată antropologiei sociale şi etnologiei de “Şcoala istorică” condusă de Fr. Boas, care 
evita în chip programatic sintezele teoretice, promovând direcţia empiristă în etnologie, şi 
“Şcoala evoluţionistă” a sintezelor grandioase, reprezentată de E. Tylor, Frazer, A. Bastian. 
Dezbaterea îi oferă două idei de bază ale viitoarei sociologii comparate: ideea unităţii psihice 
sau a unităţii naturii umane şi ideea determinismului sociocultural (a suprafeţei 
societăţii). Cei doi factori sunt, în concepţia lui N. Petrescu, cosubstanţiali procesului social 
de diferenţiere socială, iar sociologia comparată era soluţia teoretică ce îngăduia interpretarea 
fenomenelor sociale prin prisma procesului social de diferenţiere. 

Teoria sociologiei comparate - propedeutică a unei ştiinţe generale a spiritului 
ome-nesc. Sociologia comparată se constituie, în optica sa, ca o disciplină complementară a 
ştiinţei generale a societăţii, care “priveşte societatea din punctul de vedere al diferenţierilor 
sociale raportate la «unitatea naturii umane»”. Pentru N. Petrescu era un fapt evident că 
metoda comparativă nu justifică necesitatea unei noi discipline sociale. Trebuia să existe un 
temei special care să justifice obiectul unei astfel de ştiinţe sociale; un astfel de temei îl oferă 
însăşi “natura societăţii omeneşti”, văzută de autor în două ipostaze caracteristice, strâns 
înrudite: ca procese de diferenţiere infinită a societăţii şi ca procese de integrare a 
diferenţierilor sociale. Preocuparea sa de căpetenie este aceea de a elabora o “propedeutică a 
unei ştiinţe generale a spiritului omenesc”, care să fie în măsură să explice mai complet decât 
au reuşit predecesorii săi, procesele de diferenţiere infinită a societăţilor.  

Formulează o interesantă şi originală teorie a sociologiei comparate, având ca 
momente principale următoarele teze: caracterul psihologic al vieţii (realităţii) sociale; 
realitatea socială ca proces infinit de diferenţiere socială; natura (psihologică) umană ca 
substrat comun (complex de posibilităţi) al diferenţierilor sociale; caracterul abstract 
(concept) şi relativ (cu referire la indivizi) al naturii umane; teza diferenţierilor sociale 
“originale” (spaţiu, timp) şi “artificiale” (naţionale, etnice); deosebirea graduală (nu esenţială) 
între grupurile sociale (popoare, comunităţi, societăţi, instituţii); teza motivelor fizice şi 
morale care determină diferenţierile sociale; interdependenţa motivelor fizice şi morale; 
caracterul predominant al factorilor morali în producerea diferenţierilor sociale; criteriul 
valoric ca normă ştiinţifică în sociologia comparată; principiul metodologic al translaţiei 
diferenţierilor sociale; “socializarea naţiunilor” ca alternativă la “naţionalizarea societăţii”.  

Elucidarea ştiinţifică a diferenţierilor sociale “originale” şi “artificiale” constituie 
problemele sociologiei comparate. N. Petrescu era convins de faptul că natura psihologică a 
fenomenelor sociale este răspunzătoare “de o infinitate de complicaţii” care nu se pot rezolva 
decât prin metoda comparativă, care, la rândul său, presupune existenţa unui termen comun, 
identificat de autor în “spiritul omenesc în cel mai larg înţeles”. Sociologia comparată îşi pune 
problema de a explica conflictele şi contradicţiile sociale în timp şi în spaţiu; în timp, întrucât 
formele de organizare socială variază în decursul veacurilor, şi în spaţiu, deoarece se 
diferenţiază după condiţiile speciale ale unui anumit mediu. Al doilea grup de probleme ale 
sociologiei comparate îl constituie elucidarea diferenţierilor sociale naţionale: de limbaj, 
convingeri morale, prejudecăţi, tradiţii, idealuri politice şi etice, valori culturale, mentalităţi. 
Autorul este martorul tensiunilor şi conflictelor sociale ale omenirii abia ieşite din marea 
conflagraţie mondială, trăieşte evenimentele afirmării cu putere a statelor naţionale create în 
urma dezagregării vechilor imperii, încercând să desluşească cauzele crizei sociale care se 
manifestă tot mai virulent. N. Petrescu examinează cu atenţie o serie de fenomene 
socioculturale ale timpului, face analogii surprinzătoare cu evenimente istorice ce s-au 
petrecut în epoci şi spaţii geografice diferite, lăsând cititorului posibilitatea şi invitându-l să 
continue meditaţiile asupra semnificaţiei fenomenelor analizate: ideea suveranităţii naţionale, 
diferenţierile naţionale în limbă, problema limbajului universal şi a culturii universale, 
diferenţierile naţionale în obiceiuri şi mentalitate, valorile naţionale şi umane, primitivi şi 
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civilizaţi, stat-societate, individ-societate, război şi pace ş.a. Optica sub care el priveşte aceste 
fenomene este aceea a decalajului între “adevărata semnificaţie a ştiinţei” (progresul continuu 
al ştiinţei pentru promovarea spiritului de umanitate între oameni) şi concepţia asupra întregii 
game a valorilor naţionale. Una dintre problemele esenţiale ale sociologiei comparate o 
constituie şi problema diferenţierilor naţionale.  

Diferenţierile naţionale. Procesul social produce, în chip natural, diferenţieri locale şi 
de epocă: limba, obiceiurile, mentalităţile. Totuşi, în anumite stadii ale dezvoltării societăţii 
organizate, atât diferenţele de loc, cât şi de epocă, se întind pe o suprafaţă mai largă şi pe o 
perioadă mai lungă de timp, în grupuri organizate mai extinse şi în perioade mai mari, dând 
naştere diferenţierilor naţionale. Ultimele diferă faţă de deosebirile locale şi de epocă doar ca 
grad şi nu în chip substanţial, cum gândesc eronat naţionaliştii. Factorul etnic este conceput ca 
fiind atât efect, cât şi cauză a diferenţierilor naţionale. În treapta de formare a grupului etnic, 
factorul etnic rezultă prin abstracţie din condiţiile de loc şi timp ale unui grup care a atins o 
anumită unitate (factorul etnic francez, de exemplu, a apărut după ce a fost întemeiată 
naţiunea franceză; în timpul cuceririi galilor de către Cezar existau doar diferenţe de epocă şi 
locale). O dată ce etnicul se cristalizează ca agent distinct în societate, el devine cauză a 
procesului de diferenţiere socială. Însă, susţine N. Petrescu, factorul decisiv al apariţiei şi 
consolidării diferenţierilor naţionale de limbă, obiceiuri, mentalitate, instituţii este statul 
naţional. Sub presiunea normativă a crezului naţional impus cu ajutorul statului s-a acreditat 
ideea greşită potrivit căreia fenomenele naţionale apar ca manifestări specifice, ca esenţe 
metafizice, permanente şi unitare. Susţine că în interpretarea curentă a diferenţierilor sociale 
şi naţionale sunt două aspecte ignorate: nu se ia în considerare natura umană ca întreg 
unificator în producerea de diferenţe şi nimeni nu se gândeşte la întregul complex de condiţii 
sociale din care iau naştere diferenţele.  

Atitudinea naţionalistă se sprijină, în optica lui N. Petrescu, pe aserţiunea că o naţiune 
este întruchiparea unei individualităţi esenţial diferită de celelalte (spiritul naţional ce 
guvernează o individualitate naţională esenţial diferită de altele). Se consideră eronat că un 
anumit grup etnic are cutare calităţi datorită legislaţiei, administraţiei, guvernării specifice lui. 
Aici eroarea de inferenţă este evidentă: în loc de a considera astfel de raporturi sociale ca 
rezultatul firesc al organizării grupului dat, ele sunt concepute drept cauza diferenţierilor 
dintre grupuri, naţiuni. În realitate, mentalităţile, obiceiurile, legislaţia, sentimentele şi nevoile 
unui grup etnic (naţiuni) izvorăsc din aceeaşi natură umană, iar înţelegerea lor necesită un 
standard obiectiv, unificator de judecată. Diferenţierile naţionale apar la suprafaţa vieţii 
sociale într-o mare diversitate. Examinând substratul lor, se constată că ele sunt expresia unor 
trăsături comune ale naturii umane. În societăţile moderne se relevă însă că suprafaţa 
diferenţierilor este luată în seamă mai mult decât substratul, întrucât suprafaţa iese în 
evidenţă, în timp ce substratul stă ascuns în spatele manifestărilor exterioare şi, în al 
doilea rând, datorită forţei crezului naţionalist, susţinut de întreaga operă de educaţie a 
statului naţional, care nu face nici o distincţie între suprafaţă şi substrat. Or, arată N. 
Petrescu, tocmai această suprafaţă felurită a diferenţierilor naţionale este spaţiul în care se 
nasc conflicte, teorii contradictorii, se formulează judecăţi de valoare asupra realităţii sociale. 
Prin urmare, modul de funcţionare şi motivele de bază ale valorilor naţionale (limbă, 
obiceiuri, mentalităţi) sunt identice la diferite popoare, grupuri etnice, contradicţiile apărând 
doar din interpretarea dată valorilor naţionale, întrucât ele sunt privite ca diferenţieri esenţiale, 
absolute, fără legătură cu substratul comun pe care ele se sprijină în realitate. Concluzia: 
diferenţierile naţionale sunt reale doar în măsura în care reprezintă diferenţieri locale şi de 
epocă. Caracterul lor specific este doar produsul abstracţiei: el există doar prin deprinderea de 
gândire a omului aflat sub influenţa ideii de naţiune. Diferenţierile locale şi de epocă sunt 
naturale, necesare, deoarece decurg din natura realităţii, în vreme ce diferenţierile naţionale 
sunt artificiale, în sensul că sunt proiectul conştient al omului, forme secundare de organizare 
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socială, provizorii. Diferenţierile naţionale, demonstrează N. Petrescu, există; ele nu pot fi 
înlăturate prin explicaţie. Preocuparea sociologiei comparate este interpretarea lor prin 
dezvăluirea naturii adevărate a acestora. În vederea interpretării ştiinţifice a diferenţierilor 
naţionale, se inspiră din Regulile metodei sociologice de E. Durkheim, îndeosebi din corolarul 
al III-lea. Ca şi Durkheim, procedează identificând acele laturi ale diferenţierilor naţionale 
care se deschid unui punct de vedere obiectiv: este de primă importanţă, arată el, ca 
interpretarea fenomenelor naţionale să continue pe latura lor socială. În acest sens, N. 
Petrescu oferă câteva mostre de analiză sociologică de mare fineţe: a) faptele de limbă, 
tradiţii, mentalităţi trebuie să fie descrise şi legate de mediul social în care s-au produs şi cu 
întregul complex al grupului naţional. De exemplu, claritatea ca trăsătură naţională franceză 
apare ca o rezultantă a contribuţiilor oamenilor de litere, a raţionalismului cartezian şi a 
educaţiei şcolare; b) studierea relaţiilor sociale ca expresie a organizării grupului (clasele 
sociale, guvernarea, legislaţia, administraţia) este de natură să pună în lumină unitatea 
grupurilor etnico-naţionale fără a neglija diferenţele (întrucât aceste relaţii corespund mai 
mult condiţiilor generale ale speţei umane decât celor specifice); c) evaluarea relaţiilor umane, 
adică a acelor raporturi ce provin din interacţiunea instinctelor, sentimentelor, nevoilor, 
gândurilor ce intră în viaţa asociativă a omului, care oferă puncte permanente, mai generale, 
universale în ceea ce priveşte semnificaţia şi funcţia diferenţierilor naţionale.  

Principiul translaţiei diferenţelor. Translaţia diferenţierilor, a cărui sens literal 
relevă operaţia care ne dă forma echivalentă a unei limbi străine, este principiul de bază al 
sociologiei comparate, care ne face să înţelegem diferenţierile de epocă, loc, grup etnic, din 
punctul de vedere al condiţiilor şi concepţiilor locale, de epocă şi naţionale. După punctul de 
vedere din care comparăm fenomenele sociale şi naţionale, translaţia poate fi parţială şi 
completă. Translaţia parţială se produce atunci când evaluăm grupurile etnice, naţionale, 
dintr-un punct de vedere particular (local, de epocă, naţional). Translaţia completă ia în 
considerare substratul comun, adică un punct de vedere general al naturii umane în evaluarea 
diferenţierilor. Principiul translaţiei diferenţierilor reuşeşte, după N. Petrescu, să demistifice 
realitatea socială naţională, deoarece presupune înţelegerea fenomenelor din perspectiva 
procesului însuşi de diferenţiere socială, adică prin punerea în relaţie a celor doi factori care 
determină acest proces: natura umană şi societatea.  

Argumentaţia este convingătoare: dacă diferenţierile sociale de limbă, obiceiuri, 
mentalităţi, instituţii sunt produsul atât al naturii umane, cât şi al societăţii, ele trebuie să fie 
interpretate şi explicate cu ajutorul ambilor factori. N. Petrescu oferă astfel o “cheie” de 
utilizare a acestui principiu al translaţiei diferenţierilor, constând din răspunsul la trei 
întrebări: 1) Care sunt caracteristicile specifice ale fenomenului luat în considerare? 2) Există 
ceva general uman dedesubtul aparenţei sale? 3) Există vreo legătură între aspectul specific al 
fenomenului şi motivele lui subterane? Exemplul folosit de N. Petrescu este foarte sugestiv. 
Legea privind împrumutul banilor în Egiptul antic prevedea drept garanţie pentru împrumut 
cadavrul tatălui sau al celei mai apropiate rude. O lege ce pare stranie prin prisma 
standardelor europene moderne, devine inteligibilă dacă îi aplicăm principiul translaţiei 
diferenţierilor. Trecută prin grila celor trei întrebări, legea relevă: existenţa unui respect înalt 
acordat memoriei părinţilor la vechii egipteni, chinezi, indieni (corpul unui părinte simboliza 
cea mai bună securitate pentru banii daţi cu împrumut); respectul pentru părinţi, care a stat la 
baza legii amintite, corespunde sentimentului general-uman de devoţiune întâlnit pretutindeni, 
sub diferite manifestări; există o legătură între aspectul specific şi raţiunile ce stau la baza 
acestei legi, fiind vorba de “nevoia umană de securitate, pe de o parte, şi de sentimentul uman 
de devoţiune, pe de alta, care au dat naştere legii”. N. Petrescu observă că funcţiunea socială a 
legii nu diferă esenţial de funcţionalitatea legilor ipotecare ale societăţii moderne: “s-a oferit 
cea mai mare securitate posibilă”. Prin translaţia diferenţierilor, conchide N. Petrescu, 
raporturile dintre condiţiile specifice ale vieţii unui grup şi funcţia socială ce o îndeplineşte un 
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fenomen de viaţă al grupului devin transparente, “raţiunea fundamentală care stă îndărătul 
instituţiei”, obiceiului apare imediat perceptibilă, dezvăluind sensul echivalent. Analizând 
societatea în lumina procesului social de diferenţiere prin stabilirea de relaţii între cei doi 
factori fun-damentali ai acestui proces - natura umană şi societatea - sociologia comparată 
îndeplineşte o triplă funcţionalitate: elucidarea ştiinţifică a diferenţierilor sociale şi naţionale 
prin găsirea unui fir călăuzitor în varietatea infinită a manifestărilor sociale; aşezarea societăţii 
pe o bază mai na-turală, corespunzătoare nevoii esenţiale a civilizaţiei, adică surselor naturale 
ale vieţii sociale; evaluarea critică a teoriei metafizice a statului naţional, ce acţionează cu 
puterea prejudecăţilor etnice, rasiale, politice la producerea crizei sociale. Sociologia 
comparată este văzută de N. Petrescu ca o cale de armonizare a intereselor naţionale cu cele 
ale umanităţii, cu ideea de cultură. Ideile lui N. Petrescu privind sociologia diferenţelor 
naţionale au, după opiniile unor autori (D. Dungaciu, R. Cristea), o deosebită relevanţă în 
contextul dezbaterilor contemporane asupra globalizării culturii, ca urmare a industrializării, 
creşterii mobilităţii forţei de muncă, a nivelului de alfabetizare la scară universală, care 
semnifică sfârşitul “mitului naţiunii” (Ernst Gellner, Benedict Anderson, A. Giddens). 
Argumentele susţinute de N. Petrescu privind caracterul istoric al naţiunii, relativitatea şi 
artificialitatea diferenţelor naţionale constituie un contraargument la teoriile actuale ale 
antropologiei şi sociologiei “primordialiste” (Ed. Shils, A. Smith).  

9.4. Traian Brăileanu: teoria comunităţii omeneşti. 
Scriitor, sociolog, filosof, om politic, Traian Brăileanu (1882-1947) fost o 

personalitate de rară erudiţie şi unul dintre marii creatori de sisteme originale de gândire 
sociologică românească. A avut un destin tragic, fiind încarcerat în 1946 de regimul comunist 
la închisoarea din Aiud unde moare după un an de detenţie (Trebici 1993, 415), lucrările sale 
fiind interzise. Cu excepţia unei încercări singulare de evaluare a contribuţiei sale (Achim 
1984), opera sa sociologică a rămas necunoscută publicului; abia în ultimul deceniu a început 
procesul de valorificare a moştenirii sale ştiinţifice prin reeditarea operei şi prin eforturile de 
analiză critică ale profesorilor I. Bădescu, D. Dungaciu, R. Baltasiu (1996, 567-602), D. 
Dungaciu (1993), L. Ţopa (1993), M. Larionescu (1996). 

Autorul a avut ideea genială de a fructifica în sociologie sistemul filosofiei lui Vasile 
Conta despre formele evolutive (sisteme autonome capabile de adaptare la mediu) şi 
neevolutive. Principalele sale lucrări de sociologie sunt Introducere în sociologie (1923), 
Sociologie generală (1926), Teoria comunităţii omeneşti (1941). 

Sociologia comunităţii omeneşti. Cea mai importantă contribuţie sociologică este 
teoria comunităţii omeneşti, sociologia ca ştiinţă fiind consacrată cercetării raporturilor 
intercomunitare. Comunitatea este definită ca un sistem autonom, ca „formă evolutivă” 
caracterizată prin „diferenţierea originară de ţesuturi sociale” (Brăileanu 1926, 23). 
Comunitatea nu poate fi explicată „prin raporturi interindividuale, prin asociere de indivizi,ci 
prin diferenţierea originară de ţesuturi sociale” (Brăileanu 1926, 23). În calitatea sa de 
comunitate societatea îi apare lui Brăileanu ca „un organism, un sistem alcătuit din ţesuturi 
sociale în stare să creeze, pentru adaptarea societăţii la mediul înconjurător, organele necesare 
menţinerii echilibrului” (Brăileanu 1926, 38). Drept consecinţă, „faptul social elementar nu 
esteun agregat de indivizi ci diferenţierea în sexe şi vârste din care s-adezvoltat apoi 
societatea complexă” (Brăileanu 1926, 61). 

Sociologia comunităţii are de identificat legile sociale statice şi dinamice.  
Statica socială va lămuri structura unei comunităţi determinată de înrâurirea mediului 

ambiant. După „forţele ce acţionează asupra comunităţii” se poate stabili tipul social 
structural având următoarea configuraţie: 

- mediul ambiant ca totalitate determină comunitatea biologică diferenţiată pe sexe şi 
vârste, adică familia; 
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- forţele fizice (clima, mediul geografic, solul) determină varietăţile antropologice, 
adică seminţiile sau rasele; 

- flora şi fauna determină genurile de viaţă, cum sunt culegători, pescari, vânători, 
păstori; 

- comunităţile străine sau forţele politice determină formarea statelor pentru asigurarea 
autonomiei; 

- indivizii determină comunităţile juridice, adică ordinea socială, legi, norme de 
cooperare. 

Dinamica socială va clarifica funcţiile comunităţii, adică rezultatul acţiunii 
comunităţii asupra mediului (Brăileanu 1926, 236). Autorul indică următoarele funcţii 
esenţiale ale oricărei comunităţi. 

- Educaţia creează tipul psihic individual adaptat la ordinea socială. 
- Politica creează statul care serveşte naţiunea, producând sistemul social autonom 

adaptat la mediul internaţional. 
- Economia şi industria creează sistemul social autarc adaptat la mediul biologic 

şifizic. 
- Religia şi ştiinţa creează cosmosul corespunzător ordinii sociale. 
Construind teoria sociologică asupra comunităţii omeneşti, Tr. Brăileanu a oferit o 

soluţie la antinomia care preocupa, de secole, marile personalităţi ale culturii libertatea 
individului versus determinismul social. Poziţia sa este o reconciliere între paradigma 
sociologistă (durkheimiană) şi individualistă (Ed. Husserl, A. Schutz), ce poate fi sintetizată 
în sintagma „ordinea socială nu este un datum ci o realitate problematică”. 

Construcţia ordinii sociale ca realitate problematică. 
Tr. Brăileanu admite presupoziţiile determinismului sociologic privind existenţa unei 

ordini prefixate, anterioare indivizilor, a unor categorii (structuri de status-uri şi roluri sociale) 
care reglementează raporturile dintre indivizi: „copil, femeie, bărbat, tânăr, bătrân, părinte, 
soţ, ostaş, preot” sunt categorii ce înlesnesc orientarea şi adaptarea indivizilor în relaţiile 
reciproce (Brăileanu, 1941, 96). Dar această ordine, susţine autorul, nu este un datum cio 
realitate problematică, din care nu se poate elimina contingenţa, imprevizibilul şi uneori 
haosul, deoarece individul „intră, prin evoluţia sa, în această ordine şi-i determină mersul şi 
dăinuirea” (ibidem). Fiecare individ schimbă structura comunităţii în care trăieşte. 
Respingând „deformarea intelectualistă” în cunoaşterea societăţii, în consens cu linia 
fenomenologică deschisă de Husserl, Brăileanu susţine că „părinţii şi copiii nu-şi bat capul cu 
probleme teoretice”, ci problema lor este „să se înţeleagă întreolaltă” (p. 283), să comunice 
prin limbaj, prin gesturi semnificative, prin arta conversaţiei pentru a se înţelege unii pe alţii 

Realitatea socială ca proces intersubiectiv. 
Realitatea socială este un proces intersubiectiv rezultat din utilizarea limbajului şi a 

gesturilor semnificative. Autorul explică nevoia omului de comunicare prin echipamentul său 
biologic, ca şi fenomenologii: „existenţa omului ca individ nu e garantată prin jocul forţelor 
exterioare, prin ordinea lumii exterioare, decât în mod relativ, întrucât individul, el însuşi, e în 
stare să dirijeze jocul forţelor, să le combine în aşa fel ca individualitatea sa să nu fie distrusă” 
(ibidem). Linia de trecere de la ordinea biologică la cea socială, susţine autorul, „e marcată 
chiar prin formarea conştiinţei de sine a individului” în procesul de interacţiune cu ceilalţi şi 
apoi cu întreaga comunitate (sau în termenii lui G. H. Mead „ceilalţi semnificativi” şi „altul 
generalizat”). În contactul cu cei apropiaţi, la început, apoi cu ceilalţi semeni,din gesturile şi 
atitudinile acestora „se încheagă imaginea ce o avem despre noi înşine”; din istorisirea 
celorlalţi se formează imaginea despre sine a copilului şi dupăce aceasta s-a fixat îndeajuns îşi 
îngăduie „separaţiunea sa ca subiect de ceilalţi subiecţi”. 

O contribuţie importantă a autorului român se referă la corelarea procesului formării 
conştiinţei de sine a indivizilor cu procesul de instituţionalizare. Prezentând procesul de 
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formare a conştiinţei de sine a unui nou năacut prin formele variate ale conversaţiei (mimică, 
vorbe, cântece, gesturi) cumama şi cu ceilalţi din jurul său (p. 283), Tr. Brăileanu relevă 
faptul interesant că bebeluşul are tendinţa „ca imaginile să concorde şi să fie de aşa fel ca în 
relaţiile sale cu semenii săi imaginea ce o au ei despre dânsul să-i determine la o atitudine cât 
se poate de plăcută lui, asigurându-i înierarhia subiectelor un loc cît se poate de înalt. El va 
observa, deci, care gesturi şi atitudini ale sale le inspiră celorlalţi: dragoste, admiraţie, respect, 
încredere, dar şi teamă, groază etc., şi va căuta să se exercite în „virtuţile” care produc la alţii 
aceste sentimente. În felul acesta, individul creează în jurul său şi în raport cu subiectele o 
ordine care-i asigură existenţa, îi dă libertate de acţiune şi îi înlesneşte în anumite condiţii să-i 
stăpânească pe ceilalţi oameni (p. 96). Dar, individul nu este o entitate fixă, aducând prin 
însăşi evoluţia sa „nelinişte în ordinea socială”. Numai prin neîncetata încordare a sa pentru a 
se cunoaşte pe sine, pentru a-şi controla şi verifica imaginea ce a dobândit-o despre sine, 
ordinea se menţine neştirbită şi prielnică lui. Oscilarea individului, întunecarea ideii ce o are 
despre sine sau schimbarea ei bruscă pot aduce mari perturbaţii în relaţiile sociale ale 
individului şi aceste tulburări se pot răsfrânge înanumite cazuri asupra întregii societăţi (p. 95-
96); luptele între clase, duşmăniile personale, luptele între naţiuni se datoresc acestor „procese 
prin care indivizii îşi formează şi controlează imaginea despre sine şi despre ceilalţi”(p. 96). 

Prioritatea ordinei morale. 
Tr. Brăileanu consideră că ordinea socială ia naştere din dialogul individului cu 

semenii lui, numit procesul dialectic: prin comuniunea cu ceilalţi oameni se stabileşte o 
ierarhie în două direcţii. Una în direcţia raţionalizării activităţilor omeneşti, adică a instrucţiei, 
iar alta în sfera morală, a libertăţii (p. 526). Prin prima individul devine specialist intrând în 
mecanismul unei „puteri” sociale raţionalizate (economice, politice, estetice, religioase, 
morale, biologice). Dar raţionalizarea „puterilor” sociale ce se manifestă prin diviziunea 
muncii, apariţia claselor sociale, a profesiunilor, etc. ameninţă comunitatea cu disoluţia din 
pricina „emancipării indivizilor, carese simt în stare de a domina pe ceilalţi indivizi” (p. 527). 
„Imperialismul raţionalist” poate fi îngrădit, susţine autorul, prin integrarea indivizilor într-o 
ordine morală. Doar având conştiinţa valorilor (scopurilor) morale, specialistul îşi va pune 
specialitatea sa în slujba comunităţii. Tr. Brăileanu se delimitează de eroarea pozitivistă, 
identificabilă la A. Comte şi E.Durkheim, care consideră conştiinţa morală un produs al 
societăţii, iar ordinea morală ca fiind cuprinsă în cea socială, supunând-o raţionalizării, 
calculului. Postulatul sociologilor pozitivişti privind primatul societăţii faţă de indivizi le 
îngăduie să atribuie societăţii puterea de a modela şi diferenţia indivizii dupănevoile ei fără a 
ţine seama de caracterul acestora. După opinia lui Brăileanu sociologia pozitivistă concepe 
societatea ca pe o maşină care tipizează individul pentru o funcţie socială, sărăcind persoana 
umană prin „despuierea ei de caracterul ce-i dă unicitatea ei, valoarea ei în sine ca fiinţă 
morală, liberă şi autonomă”(p. 548).  

Pentru a atinge ordinea morală indivizii trebuie să intre în „comuniune cu sufletele 
superioare”, iar înţelegerea pentru astfel de suflete li se deschide prin comunicarea directă sau 
indirectă cu opera marilor creatori: moralişti, poeţi, pictori, sculptori, compozitori, savanţi, 
până la înţelegerea luiDumnezeu (p. 524). 

Ca fiinţă morală, crede autorul, individul este capabil să distingă binele de rău. Răul 
izvorăşte din tulburarea ordinei, iar restabilirea echilibrului social implică „înlăturarea răului 
şi crearea binelui”. În ordinea biologică „relele” pun în pericol starea normală: lipsa de 
căldură, de hrană, bolile, rănirile, moartea; în ordinea socială acestea iau forma crimei, 
revoluţiilor, războaielor (p. 522). Iar ordinea socială perfectă este rodul unui experiment în 
care răul este absent, adică într-o „comunitate de oameni liberi în care domneşte dragostea”. 
Punctul de plecare pentru închegarea comunităţii omeneşti este descoperit în relaţia mamă-
copil, relaţie bazată pe dragostea nemărginită, până la jertfă (p. 524). Dată fiind structura 
ordinii morale, alcătuită din caractere, ea nu se supune procesului de raţionalizare, calculului. 
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De pildă, un individ poate fi „deprins şi învăţat să se conformeze moravurilor societăţii în 
care se naşte şi trăieşte”, dar „nu poate fi învăţat să devină fiinţă morală, persoană liberă şi 
autonomă” (p. 548). Dezlegarea acestei probleme i-o oferă doctrina morală creştină: „numai 
iubirea aproapelui poate constitui principiul ordinei morale” şi criteriul pentru ierarhia 
persoanelor. 

Limitele comunităţii morale. O comunitate morală se încheagă şi trăieşte în limitele 
putinţei de comunicare, iar „întreruperea dialoguluidin lipsa mijloacelor de înnodare şi 
întreţinere a lui” semnifică graniţele acestuia. Tipurile de comunităţi morale începcu grupul 
familial şi ajung până la naţiune, naţiunea fiind „cea mai largă comunitate umană” care 
depăşeşte condiţiile biologice şi se structurează pe principii spirituale, prin raţionalizarea 
funcţiunilor şi „organizarea raţională a puterilor sociale”(p. 417). 

Puterile sociale şi comunitatea. 
Cea mai largă comunitate care poate alcătui o unitate perfectă, biologică, morală, 

religioasă, estetică, politică, economică, este statul naţional. Statul naţional se formează prin 
cooperarea puterilor sociale, care sunt de 6 feluri: biologică, morală, religioasă, estetică, 
economică şi politică. Ca forme pure nu vor avea nici o semnificaţie fără raportarea la o 
comunitate. Depăşind comunitatea, ele devin internaţionale (universaliste) intrînd ăn conflict 
cu puterile sociale ale altor comunităţi, ca de exemplu societăţi religioase transnaţionale, state 
imperialiste, imperialism economic. Naţiunea este un produs istoric (nu raţional sau biologic), 
„o unitate socială născută din ordonarea şi ierarhizarea puterilor sociale în temeiul primatului 
ordinii morale” (p.438). Naţiunea se formează prin „desăvârşirea comunităţii biologice pe 
plan spiritual”. În virtutea unor principii spirituale ea raţionalizează puterile (funcţiunile) 
sociale, iar depăşind cadrele comunitare prin raţionalizare, se ajunge la „forme universaliste”. 
Naţiunea perfectă este văzută în acea comunitate „care îşi poate păstra autonomia şi 
independenţa faţă de alte comunităţi din toate punctele de vedere: biologic, moral, religios, 
politic, estetic, economic (p. 420). Dacă naţiunea este învinsă într-un domeniu, ea va căuta să-
şi perfecţioneze celelalte puteri sociale astfel încât să-şi recapete superioritatea. Năzuinţele 
imperialiste sau universaliste (cosmopolitismul) presupun atingerea unei unităţi globale care 
semnifică distrugerea tuturor puterilor sociale ale comunităţilor sociale cuprinse, ceea ce 
înseamnă tip biologic comun, ideologie comună, limbă comună, etc. 

Consolidarea naţiunii se face prin solidaritatea internă şi prin egala dezvoltare a 
puterilor sociale astfel încât să reziste oricăror presiuni externe. 

Alte contribuţii semnificative pe linia sociologiei culturii au fost aduse de sociologul 
clujean Virgil Iuliu Bărbat. 

9.5. Virgil Iuliu Bărbat: dinamism cultural. 
Sociolog şi filozof român, Virgil Iuliu Bărbat (1879-1931) a studiat la universităţi 

europene (Geneva, Heidelberg şi Leipzig) şi a susţinut doctoratul la Universitatea din Berna 
cu o teză referitoare la Nietzsche.Principalele sale lucrări sunt: Imperialismul american. 
Doctrina lui Monroe (1920), Extensiunea universitară (1926), Premisele umane ale culturii 
moderne (1927), Dinamism cultural (1928), Exproprierea culturii (1928). În 1921 a devenit 
titularul Catedrei de Sociologie şi Etică a Universităţii din Cluj, funcţie pe care a deţinut-o 
pînă la sfârşitul vieţii 

Principala sa contribuţie teoretică este definirea sociologiei ca ştiinţă a culturii 
„ideale” şi „utilitare”. Pentru ca un popor să clădească o cultură durabilă, scria V. Bărbat, el 
are nevoie de două calităţi: să cinstească munca şi să nu piardă din vedere valorile ideale. 
Cultura constituie un antidot al anarhiei, trândăviei, viciilor, ceea ce impune, în optica sa, o 
concepţie nouă asupra instituţiilor de cultură care să conducă la „exproprierea neştiinţei de 
carte” şi a ignoranţei; dintr-o „şcoală a cărţii” şcoala trebuie să ajungă „cea mai înaltă şcoală a 
vieţii”. 
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Soluţia crizei sociale oferită de sociologia culturii este democratizarea culturii care va 
completa democratizarea socială a zilelor noastre. O aplicaţie exemplară a ideilor sale o 
constituie asociaţia „Extensiunea universitară”, iniţiată şi condusă de el, având drept finalitate 
răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice prin conferinţe publice susţinute de cadre didactice şi prin 
publicaţii cu caracter de popularizare. 

Autorul a înfăptuit o analiză sociologică a problemei sociale româneşti, pe care a 
identificat-o în faptul antimodern că „noi risipim forţele omeneşti” prin (Bărbat, 1928, 208): 
sărăcia intelectualilor, neputinţa intelectualilor şomeri, „plaga funcţionarismului”, lipsa 
caracterului la tineretul educat prin şcoli (a hotărârii, curajului, energiei, stăpânirii de sine, 
iniţiativei, simţuluide răspundere, tenacităţii, cinstei). Sterilitatea economică, morală şi 
intelectuală a păturilor culte are drept urmare lipsa de oportunităţi ce gâtuieşte masa 
producătoare a poporului, ca şi în Rusia, şi o transformă într-o masă de oameni „ce nu sunt în 
stare să se hrănească, să voiască şi să gândească mulţumitor”. Racila noastră naţională va 
putea fi înlăturată prin construirea unei societăţi noi care să respecte câteva cerinţe: a) o nouă 
motivare a indivizilor în sensul că oamenii să dorească să construiască; pentru aceasta „ei 
trebuie să fie momiţi la muncă creatoare” (p. 12); b) oamenii trebuie să şi ştie şi să poată 
construi sub îndrumarea specialiştilor (p. 12). Societatea nu poate trăi fără ideal şi fără şefi (p. 
16). 

Concluzii. “Cariera” sociologiei româneşti începe, aşa cum am văzut, la mijlocul sec. 
al 19-lea, fiind strâns legată de discursul modernităţii în cultura şi societatea românească. Ca 
şi în apus sociologia românească a debutat cu o inovaţie de limbaj: de la discursul stărilor 
sociale centrate pe “privilegii şi stiluri de viaţă specifice unor status-uri distincte” se trece la 
limbajul claselor sociale care surprinde “noile condiţii ale modernităţii declanşate de 
dezvoltarea capitalismului”(Popescu 1998:34,35) 

O componentă semnificativă a tradiţiilor sociologice româneşti o constituie sociologia 
de factură politică care a întovărăşit, legitimat sau contestat procesul de tranziţie a societăţii 
româneşti de la societatea tradiţională la cea modernă. 

Analiza istorico-comparată a sociologiei româneşti de-a lungul unui secol de existenţă 
(1848-1948), pe baza datelor prezentate până acum, dezvăluie patru tipuri ideale de 
modernitate: reprezentarea liberal-raţionalistă, “modernitatea organizată” sau etatistă 
,reprezentarea modernităţii întemeiate pe specificitatea identităţii culturale şi reprezentarea 
materialist istorică. 

Tipul modernităţii liberal-raţionaliste a fost dezvoltat de fondatorii sociologiei 
româneşti – generaţia de la 1848- care va impune două idei fundamentale şi anume, ideea 
liberală şi ideea democratică (Bădescu 1988: 249). Se regăseşte aici paradigma formulată de 
H.Spencer, darwiniştii sociali, economiştii clasici a libertăţii ca autonomie care susţine o 
“ordine naturală”, rezultat al reglării automate, spontane a raporturilor dintre indivizi.  

Ca reacţie la caracterul utopic al acestui model a apărut tipul ideal al “modernităţii 
organizate” sau etatiste ,construit de teoreticienii neoliberali ca St. Zeletin, E. Lovinescu, 
D.Drăghicescu, D.P.Marţian, P.S.Aurelian, M. Manoilescu. În locul mecanismelor spontane, 
noua imagine a modernităţii este centrată pe ideea de ordine construită socialmente, îndeosebi 
prin mecanismele statului care uzează de formalizare, instituirea de convenţii, clasificări şi 
instituţionalizare (Wagner 1994: 76; Foucault 1996:168-208; Giddens 1984:XXI). 

Al treilea tip ideal al modernităţii este întemeiat pe specificitatea identităţii culturale şi 
a fost construit de teoreticienii “formelor fără fond” (Titu Maiorescu, M. Eminescu, N. Iorga, 
C.Rădulescu-Motru), ai poporanismului şi ţărănismului (C. Stere, V. Madgearu, M. Ralea, 
Dem. Comşa). În consens cu ideile romanticii germane, narodnicismului rusesc, literaturii 
agrariene europene, această orientare reprezintă o critică a modernităţii liberale şi neoliberale, 
şi o centrare pe solidarităţi specifice, culturale, etnice, naţionale.  
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Al patrulea tip de modernitate a fost de orientare marxistă, susţinut de C.D.Gherea, S. 
Voinea, L. Pătrăşcanu, L Rădăceanu.  

A doua componentă fundamentală a tradiţiilor sociologice româneşti o constituie 
sociologia teoretică clasică, sau “sociologia de catedră”, dezvoltată de profesionişti începând 
cu ultimul deceniu al sec. al 19-lea şi continuând în prima jumătate a sec. 20-lea. 

Tabloul sociologiei româneşti din această perioadă relevă existenţa unui sincronism 
european simultan cu contribuţii specifice substanţiale (Bădescu 1988). Un inventar succint al 
contribuţiilor aduse de sociologii români în prima jumătate a sec. 20 este relevant pentru 
nivelul de dezvoltare al disciplinei ca “Ştiinţă Mare”. 

Elaborarea de sisteme sociologice: a)sistemul integralist al monografiei sociologice, 
elaborat de D. Gusti şi de principalii săi discipoli, H. H.Stahl, M. Vulcănescu, Tr., Herseni, 
A.Golopenţia, care a stat la baza primei şcoli sociologice moderne din România –Scoala 
sociologică de la Bucureşti. Prelucrând creator presupoziţii pozitiviste franceze şi 
comprehensive germane , D.Gusti.şi colaboratorii săi au construit un sistem sociologic 
articulat de teorii şi concepte: teoria voinţei sociale, teoria cadrelor şi manifestărilor sociale, 
conceptul unităţii sociale, legea paralelismului sociologic. Acest sistem a servit drept cadru 
analitic cercetărilor empirice a satelor şi zonelor rurale. Şcoala sociologică de la Bucureşti a 
fost, simultan, o abordare teoretică cât şi o mişcare socială amplă de reformare social-
economică, culturală, administrativă, juridică a vieţii sociale rurale pe baza cunoaşterii sale 
ştiinţifice (Larionescu 1996).; b)sistemul psihosociologiei focalizat pe rolul individului în 
determinismul social, formulat de D. Drăghicescu, printr-o tratare inedită a premiselor 
sociologice franceze; c)integralismul sociologic, elaborat de P. Andrei, ca sinteză a 
orientărilor teoretice din sociologia europeană şi nord –americană; d) sociologia comparată, 
de N.Petrescu, concepută ca o sinteză originală a aserţiunilor Şcolii evoluţioniste şi Şcolii 
istorice din antropologia americană şi europeană; e)sistemul sociologiei axiologice, construit 
de E.Speranţia pe baza premiselor filozofiei germane şi a sociologiei franceze (Durkheim, 
Tarde). 

Elaborarea de teorii sociologice (Costea 1998): variantele româneşti ale pozitivismului 
şi evoluţionismului în lucrările lui S.Haret, G.D.Scraba, N.Porsena, H.Fundăţeanu, 
H.Sanielevici; orientări sociologice elitist-etnocratice în opera lui Tr. Brăileanu, A.C.Cuza, 
N.Paulescu, N.Crainic; sociologia culturii, moralei şi educaţiei elaborate de V.I.Bărbat, 
C.Dimitrescu-Iaşi, G.M.Marica, Al. Claudian; orientări sociologice fenomenologice în opera 
lui Tr. Herseni şi M. Vulcănescu. 

Spre sfârşitul perioadei interbelice sociologia românească atinsese apogeul dezvoltării 
sale, cu o şcoală sociologică modernă, reputată pe plan intern şi internaţional. Este 
semnificativ faptul că cel de al XIV-lea Congres internaţional de sociologie urma să se 
desfăşoare la Bucureşti, pe tema Sat şi Oraş, propusă de sociologii români, eveniment amânat 
din cauza izbucnirii războiului mondial 

10. Sociologia din perioada comunistă (1944-1989). 
Instaurarea comunismului în România a coincis, ca şi în ţările Europei centrale şi de 

est, cu o ruptură în cariera sociologiei ca disciplină didactică şi ştiinţă cu vocaţie critică. 
Marginalizarea disciplinei s-a făcut în valuri de intensitate diferită de respingere, în funcţie de 
factori de context intern şi extern. În condiţiile “îngheţului” ideologic stalinist sociologia a 
fost eliminată dintre disciplinele şcolare şi universitare prin Reforma învăţământului din 1948, 
desfiinţată ca cercetare instituţionalizată prin interzicerea Institului Social Român şi a 
institutelor regionale de cercetări sociologice. 
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10.1. Ideologia marxist-leninistă. 
Sociologia a cunoscut în anii 50 şi începutul anilor 60 ceea ce s-a numit 

“ancilizarea”(Georgescu 1992 :341) sa, ca şi a altor ştiinţe socio-umane, faţă de ideologia 
marxist-leninistă, adică controlul şi manipularea lor sistematică de partidul-stat comunist. 
Materialismul istoric, conceput ca o variantă rusească dogmatică şi simplificatoare a 
marxismului, a substituit analiza sociologică. Caracterul distinctiv al analizelor ideologice din 
anii 50 şi începutul anilor 60 rezultă din ideea directoare a luptei de clasă ca motor al 
dezvoltării societăţii, în condiţiile existenţei unor grupuri şi clase antagoniste şi care impunea 
măsuri de lichidare a oricăror forme de exploatare a omului dea către om (Constantinescu 
1971:98-133; Aluaş 1954; Chepeş 1959, 1960; Vlad 1957; Ghişe 1961; Mitran 1962; Culea 
1957, etc.) 

Tonul analizelor ideologice marxist-leniniste se schimbă în anii 60 odată cu dezgheţul 
datorat destalinizării, devenind mai pacifist şi mai tolerant. Conceptul central care a înlocuit 
principiul luptei de clasă a fost cel de “structură socială socialistă”, caracterizată prin 
inexistenţa unor clase sociale opuse unele altora, cât şi prin desfiinţarea unor bariere 
economice sau sociale în calea trecerilor spre categorii sociale sau profesionale superioare 
(Murgescu, Grigorescu, Retegan, Trebici 1966:33; Biji 1966; Nichita 1972; Voicu 1972).În 
analizele de factură marxist-leninistă prioritatea o deţin explicitarea şi justificarea tezelor din 
documentele de partid şi de stat cu sprijinul unor prelucrări statistice şi anchete de teren în 
unităţi industriale, agricole, de cultură. 

Procesul general de destindere a culminat cu reinstituţionalizarea sociologiei la 
mijlocul anilor 60, atât ca disciplină de învăţământ cât şi ca cercetare, datorită sprijinului unei 
personalităţi politice influente, Miron Constantinescu, fost membru al echipelor sociologice 
ale Şcolii de la Bucureşti şi, desigur, sub tutela ideologică a marxism-leninismului. Cu toate 
constrângerile politico-ideologice, renaşterea sociologiei, chiar dacă intermitentă, ea fiind 
desfiinţată ca structură universitară din nou în 1978, a avut consecinţe profunde pentru 
destinul acesteia. Deşi moştenirea comunistă a lăsat, în general, un număr mic de sociologi 
(Larionescu, Sandu 2001:137), totuşi, cele opt serii de absolvenţi, totalizând cca. 500 de 
sociologi, vor constitui o forţă semnificativă care va contribui decisiv la renaşterea disciplinei 
după 1989.  

Deşi se constată, în general, o „renaştere captivă” a sociologiei din pricina imixtiunii 
politicului, totuşi evoluţia postbelică a disciplinei arată câteva aspecte paradoxale, datorate 
influenţei mai multor factori: tradiţiile de dinainte de război, existenţa corpului de sociologi, 
în ciuda epurărilor administrative şi încarcerării unor sociologi reputaţi, impactul teoriilor 
vestice şi, nu în ultimul rând, al cercetărilor sociologice empirice. 

10.2. Impactul tradiţiilor sociologice. 
Instaurarea comunismului a coincis cu o ruptură în cariera sociologiei ca ştiinţă cu 

vocaţie critică. Marginalizarea disciplinei s-a făcut în valuri de intensitate diferită de 
respingere , în funcţie de factori de context extern şi intern. In condiţiile “îngheţului” 
ideologic stalinist , sociologia a fost eliminată dintre disciplinele didactice , prin Reforma 
învăţământului din 1948, desfiinţată ca cercetare instituţionalizată prin interzicerea Institutului 
Social Român şi a institutelor regionale de cercetări sociale. 

Existenţa unor tradiţii bogate ale disciplinei precum şi a unei mase substanţiale de 
sociologi profesionişti nu putea să nu lase urme după desfiinţarea oficială a acestei ştiinţe 
după 1948. Cele mai vulnerabile domenii sociologic, care au fost efectiv îngheţate timp de 
peste cinci decenii, au fost acelea mai “îndepărtate” de materialismul istoric: sociologia 
fenomenologică, axiologică, spiritualist-creştină, voluntaristă. Cu toată ostracizarea oficială a 
acestei ştiinţe s-au manifestat o serie de izbucniri târzii ale acumulărilor sociologice existente. 
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Fiinţa o masă de sociologi profesionişti care continua să practice o sociologie mascată 
în cadrul altor discipline (economia politică, statistica, igiena socială, etnologia şi 
antropologia) şi instituţii cum sunt Direcţia Centrală de Statistică, Institutul de igienă, 
Institutul de Cercetări Economice (Murgescu 1957, 1966) 

Influenţa vechii Şcoli monografice se va resimţi, în intensităţi variabile, întreaga 
perioadă comunistă, prin reluarea , la început disimulată, ulterior, după anii 65, deschisă a 
cercetărilor directe  ale comunităţilor locale, zonale, după metodologia  Şcolii monografice, 
drapată, însă, în veşminte marxiste. Schema marxist –leninistă tradiţională va fi lărgită 
,specificată, amendată prin includerea în proiectele de cercetare a unor dimensiuni de status 
ale comunităţilor studiate, precum şi a unor ipoteze mai puţin “ortodoxe”, cum sunt: rolul şi 
semnificaţia raţionalităţii individuale şi sociale a ţăranilor cooperatori şi cu gospodărie 
individuală (Stahl, Cernea, Chepeş-coord. 1970:141-188); procesul de urbanizare ca proces de 
restructurare socială a status-ului şi rolurilor grupurilor şi categoriilor sociale, cu referinţe la 
migraţia socială şi teritorială, recalificare şi reprofesionalizare, etc.(Constantinescu-
coord.1971:141-142); integrarea socio-profesională, rezidenţială, urbană (Bogdan, Cernea, 
Constantinescu, Cristea 1970:126-134); rolul tradiţiilor cultural-etnice în procesul de 
restructurare al relaţiilor dintre oameni (Merfea-coord.1973:227-230) etc. 

Un rol distinct în revitalizarea sociologiei l-a deţinut H.H.Stahl, supravieţuitor marcant 
al vechii Şcoli monografice. El a reuşit să extindă schema teoretică gustiană în direcţia unei 
istorii sociale materialist istorice a proceselor de “timp lung”, elaborând şi publicând o teorie 
originală asupra emergenţei şi funcţionării comunităţilor agrare sedentare (Stahl 1960-1965, 
1968), centrată pe mecanismele de “autoreglare dinamică internă” a satelor libere româneşti 
care au supravieţuit în anumite zone ale ţării. Viziunea sa este foarte apropiată de concepţia 
ecosistemică a ecologiei sociale americane, reprezentate de O.Duncan, G. Lensky, J. Kasarda, 
A. Hawley (Abraham, Chelcea 1996:106-110) 

Spectrul marxismului s-a resimţit, îndeosebi, prin “critica de delimitare şi respingere” 
(Zamfir 2001:22) a teoriilor sociologice burgheze. A existat şi un efect pervers al acestei 
critici, constând într-o iniţiere, e drept limitată, trunchiată, a publicului român cu teoriile 
sociologice nemarxiste.. Este semnificativ faptul că ,în plină epocă anti-sociologică, cititorii 
români au putut afla din lucrarea Stelei Cernea informaţii utile privind teoriile 
psihosociologice elaborate de G.Tarde, L.Ward, E.Ross, E.Bogardus, S.M.Lipset., M. 
Duverger, modelul “hiperempirismului dialectic” formulat de G.Gurvitch, teoria integralistă a 
lui P.Sorokin, teoria societăţii industriale de R.Aron, teoria clasei de mijloc legată de numele 
lui M.Croisier, C.W.Mills, P.Bleton, R. Aron (Cernea 1962). A constituit, de asemenea , o 
surpriză apariţia în plină interdicţie a disciplinei, a unei lucrări teoretice ample ce conţinea 
termenul sociologie în titlu: Sociologia succesului, publicată în 1962 de doi sociologi reputaţi- 
Mihai Ralea, de formaţie durkheimiană, “recuperat” apoi de regimul comunist şi Tr. Herseni, 
fost gustian şi deţinut politic în regimul comunist, care a folosit pseudonimul Hariton. 

Impactul teoriilor vestice va spori substanţial odată cu dezgheţul ideologic şi cu 
reinstituţionalizarea sociologiei în l965. Pătrunderea teoriilor vestice se face pe mai multe căi 
: cursuri şi seminarii universitare, lecturi de carte sociologică la fondul special al bibliotecilor 
importante, cumpărări sporadice de cărţi şi reviste de profil, traduceri de manuale 
(C.A.Moser, J. Szczepanski), traduceri de texte fundamentale de sociologie, contactul direct al 
unor cadre didactice şi cercetători cu cultura apuseană prin stagii de documentare, burse, 
contracte de cercetare, participarea la conferinţe internaţionale. Este interesant de consemnat 
că aproape toţi sociologii semnificativi care predau sau fac cercetare sociologică în prezent au 
făcut stagii de documentare în vest în anii 70-80. O altă modalitate de contact cu sociologia 
vestică a fost, fără îndoială, stagiile de documentare ale unor sociologi occidentali în 
România: “momentul american” al contactelor directe cu K. Jowitt, D. Chirot, J. Cole, H. 
Lantz etc., care s-a finalizat cu cooperări bilaterale, proiecte de cercetare în comun, cu volume 
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publicate (Costea, Larionescu, Ungureanu 1983; Jowitt 1978); “momentul francez”, 
concretizat în proiecte de cooperare, doctorate (Tr. Rotariu), publicarea de texte sociologice 
franceze (Aluaş, Drăgan 1971). Lista de cooperări est-vest poate continua cu menţionarea 
proiectelor de cercetare desfăşurate sub egida Centrului European pentru Ştiinţe Sociale de la 
Viena, al cărui secretar ştiinţific a fost, în perioada 1974-1979, sociologul român Ioan 
Mihăilescu. 

Noutatea acestui proces de penetrare a teoriilor vestice constă în trecerea de la “critica 
de respingere şi delimitare “ la “critica de deschidere” bazată pe valorificarea în interiorul 
marxismului a ideilor sociologice nemarxiste (Zamfir 2001 : 22). Impactul acestei deschideri 
s-a resimţit imediat  cât şi pe termen mai lung. Un efect imediat a fost polemica desfăşurată în 
România şi în alte ţări din zonă privind delimitarea sociologie-materialism istoric, ceea ce a 
însemnat începutul unui proces de relativizare a sociologiei marxiste ca o sociologie printre 
altele, distincte de materialismul istoric ( Zamfir 2001 :22). Pe termen lung se poate consemna 
efectul de “sociologie reformistă”, care a început să anime sociologii interesaţi de aplicarea 
ideilor şi teoriilor vestice în scopul perfecţionării sistemului socialist. Orientarea marxistă 
fundamentală a sociologilor reformişti le conferea acestora securitatea necesară elaborării 
proiectelor de cercetare, “acoperirea marxistă” fiind indispensabilă oricărei manifestări 
ştiinţifice în cadrul sistemului.  

Deschiderea teoretică spre vest a adus în câmpul sociologiei marxiste o serie de teme 
noi la acea dată: teoriile raţionalităţii organizaţiilor, orientarea spre performanţă, centrarea pe 
om, stilurile de conducere, raţionalitatea limitată în condiţiile de incertitudine (Zamfir 1972, 
1974, 1977, 1978, 1990); teorii ale societăţii post-industriale (Hoffman 1984, 1987); 
sociologia grupurilor mici (Mihu 1970); teorii ale problemelor sociale ( Zamfir 1974, 1977 ; 
Rădulescu, Banciu 1975, 1987); calitatea vieţii (Zamfir-coord. 1984; Rebedeu, Zamfir-coord. 
1982, 1989); structuri sociale şi progres tehnic (Cernea, Micu, Dumitrescu 1967; Mihăilescu 
1976, 1984 , 1985; Stahl, Cernea, Chepeş 1970; Hoffman 1984, 1987; Herseni 1969, 1970; 
Mărginean 1988; Vlăsceanu 1988); mobilitate şi migraţie socială (Sandu 1984, 1987 ; Rotariu 
1980; Cazacu 1974, 1979); opinie publică, comunicare (Drăgan 1980; Cernea-coord. 1970; 
Culea-coord. 1971); sociologia ştiinţei (Costea, Larionescu, Ungureanu 1983); structurile 
gândirii sociologice (Zamfir 1988; Cernea 1970; Mihu 1967, 1976; Herseni 1969; 
Dumitrescu-Codreanu 1973; Ungureanu, Costea 1985; Ungureanu, Constantinescu 1985; 
Ungureanu 1987); metode şi tehnici psiho-sociologice ( Chelcea 1975, 1982; Chelcea-coord. 
1985; Mihu 1971-1973; Nicola 1973; Stahl 1974 ) etc. Cu toată această deschidere spre vest, 
totuşi, în ansamblu, perioada comunistă  a lăsat moştenire o comunitate sociologică mai 
degrabă izolată de comunitatea academică din vest (Larionescu, Sandu 2001:137). 

Coabitarea teoriilor vestice cu materialismul istoric a produs unele efecte previzibile, 
cum sunt o serie de incongruenţe teoretice, sincretism teoretic, dar şi empirismul multora din 
cercetările efectuate, practici sociologice puerile de recoltare de opinii, motive pentru 
legitimarea tezelor din documentele de partid. Suprapunerea unor idei, teorii sociologice 
occidentale peste doctrina oficială marxist-leninistă a generat apariţia pe scară largă a 
empirismului ca practică sociologică. 

A existat, însă, şi un efect neanticipat al cercetărilor influenţate de teorii apusene, care 
a făcut din acestea pricină de respingere a disciplinei de către partidul-stat comunist după  
1978. Testând în practica empirică teze sociologice privind raţionalitatea socială a indivizilor 
şi organizaţiilor, stilurile democratice de conducere, “societatea ştiinţifică”, comunicarea, 
satisfacţia în viaţă, calitatea vieţii etc., a rezultat, de fapt, incapacitatea sistemului socialist de 
a le asimila şi, deci, de a se lăsa reformat. Multe din cercetările de teren nu au putut fi 
publicate integral din cauza interdicţiilor cenzurii, acumulându-se ca rapoarte de cercetare de 
“uz intern”. Cercetarea sociologică repeta, în anii 80, ciclul marginalizării politice. Un 
exemplu sugestiv l-au constituit studiile de sociologia religiei, desfăşurate de Universitatea 
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din Bucureşti, care au constatat o religiozitate activă şi medie la 70% din eşantionul 
reprezentativ utilizat şi 16% atei. Rezultatele au nemulţumit profund conducerea de partid, 
sociologii fiind suspectaţi de falsificarea datelor care contraziceau doctrina oficială. Ceea ce a 
urmat nu mai era deloc cercetare ştiinţifică ci propagandă. 

10.3. Opoziţie „cu surdină” a cercetării sociologice la regimul comunist. 
Nu se poate vorbi de o disidenţă sociologică activă şi manifestă în cadrul sistemului 

comunist, care să semnifice o ruptură oficială şi efectivă cu ideologia marxistă. Cei care au 
reuşit să iasă din cadrele marxismului au fost transfugii politici în vest care au devenit 
indezirabili şi cenzuraţi în ţară. Totuşi o anumită opoziţie a început să se resimtă, „cu 
surdină”, pe măsură ce iluziile reformiste ale sociologilor se destrămau în contact cu 
rezistenţa sistemului la umanizarea relaţiilor sociale, la democratizare, la creşterea calităţii 
vieţii, etc. 

Se pot identifica câteva strategii defensive construite de sociologi în cercetările 
efectuate: a) “stratagema” caracterului local al investigaţiilor care le permitea cercetătorilor să 
descopere probleme sociale, disfuncţii variate, ca de exemplu  “căderea nivelurilor” în 
organizaţii, reproducerea unor structuri („self perpetuating bodies”) în cadrul structurilor 
democraţiei socialiste, etc., fără pretenţia generalităţii acestora la întreg sistemul socialist; b) 
adaptarea şi specificarea unor concepte şi teorii, ca “distorsiune intenţionată”, pentru a evita 
reacţia defensivă a sistemului. Aşa, de pildă, mişcarea sociologică americană privind 
dezvoltarea socială a organizaţiilor a devenit “dezvoltarea umană” a întreprinderii socialiste, 
în proiectul elaborat de C. Zamfir, I. Mărginean, S. Chelcea, M. Zlate, St. Ştefănescu, în care 
autorii au utilizat metodologia de diagnoză şi evaluare a actorilor sociali ( SEDA ) elaborată 
de Universitatea Ann Arbor, Michigan (Zamfir 1980, 2001:36). Un alt exemplu îl oferă O. 
Hoffman care, pentru a facilita publicarea, a fost nevoit să schimbe titlul “subversiv” al 
lucrării Intelectualitatea în procesul revoluţiei tehnico - ştiinţifice în titlul acceptat de 
conducerea politică a Academiei Creşterea rolului şi ponderii creaţiei tehnico-ştiinţifice în 
activitatea economico-socială (Hoffman 1987). Sociologii au preferat termenii de psihologie 
socială, psihosociologie etc. pentru a evita blocarea unor uşi ale cenzurii editurilor (Zamfir 
2001:21); c)efectul de presiune exercitată asupra sistemului comunist prin clarificarea 
conceptuală a unor domenii, identificarea unor mecanisme structurale de evoluţie a 
organizaţiilor, etc. Spre pildă, cercetarea empirică, cu metodologie americană, asupra calităţii 
vieţii, stilurilor de viaţă, etc. desfăşurată de C. Zamfir, I. A. Popescu, St. Ştefănescu, A. 
Teodorescu, a devenit un instrument de presiune asupra regimului comunist (Zamfir 2001:38). 
În acelaşi sens pot fi menţionate şi investigaţiile empirice desfăşurate în zone miniere, 
exemplu Valea Jiului, de S. Krausz, N. Radu, etc. 

Pe măsura acumulărilor indezirabile ale cercetărilor sociologice, în contextul adâncirii 
cultului personalităţii şi a închiderii graduale faţă de vest în anii 80, sociologia va fi, din nou, 
marginalizată prin desfiinţarea Catedrelor de sociologie din învăţământul superior, 
restrângerea cursurilor universitare şi înăsprirea cenzurii în institutele de cercetare. Prin 
hotărâre de partid  (Plenara din iunie 1977 a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român) s-a decis ca pregătirea în sociologie să se realizeze prin cursuri postuniversitare, cu 
durata de un an , un an şi jumătate la Academia „Ştefan Gheorghiu” şi prin sistemul 
doctoratului. Candidaţii pentru aceste cursuri erau recrutaţi dintre activiştii de partid de la 
diferite niveluri precum şi dintre absolvenţii învăţământului superior de stat, cu un stagiu se 
cel puţin trei ani în activitatea practică (Costea-coord. 1998:339). În această formă sociologia 
s-a reideologizat semnificativ, dintre absolvenţii acestor cursuri neafirmându-se sociologi 
specialişti, recunoscuţi de comunitatea ştiinţifică. 

Din punct de vedere teoretic perioada postbelică poate fi subdivizată în patru tipuri de 
abordare ale procesului de destructurare operat de regimul comunist, în care au predominat: 

 89



Maria Larionescu – Teorii  sociologice 

modelul integralist (monografic); instituirea socialismului de stat (devalorizarea capitalului 
economic) şi disoluţia antreprenorilor privaţi; cercetarea sociologică a structurii de clasă şi 
cercetarea omogenizării structurii sociale (Larionescu, Mărginean, Neagu, 2006: 87-114) 

10.4. Studiu de caz. O abordare conflictuală a structurii sociale de clasă. 
În toate societăţile din „blocul comunist” a apărut şi s-a extins o nouă abordare a 

structurii sociale, cunoscută drept modelul „două clase, o pătură”, precum şi o familie de 
concepte ideologice înrudite cum sunt lupta de clasă, structura socială socialistă, conştiinţa 
socialistă etc. În ultimii ani ai vechii Românii (1945-1947) şi în perioada regimului comunist 
cercetările asupra structurii sociale şi dinamicii acesteia au continuat în forme, ritmuri şi 
orientări teoretice diferite. Ele au o caracteristică comună: destructurarea clasei de mijloc 
prin demonizarea categoriei oamenilor de afaceri şi substituirea tematicii clasei de 
mijloc cu aceea a păturii intelectualităţii; lipsa de vizibilitate a conceptului clasă de 
mijloc. 

O investigaţie cuprinzătoare asupra distribuţiei tematice a producţiei sociologice 
româneşti din perioada 1945-1980 atestă predominarea categorică a trei teme: pe primul loc, 
cu un scor general de 1069 puncte (15,9%) se află cercetările asupra structurii şi dezvoltării 
rurale, pe locul al doilea, cu 1019 puncte (15,2%), se plasează cercetarea sociologică teoretică 
asupra sistemului social, structurii şi dinamicii sociale, iar pe al treilea loc, cu un scor 
apropiat, de 1013 puncte, se situează investigaţiile asupra proceselor industrializării socialiste, 
integrării, profesionalizării şi fluctuaţiei forţei de muncă industriale, organizării muncii 
(Costea, Larionescu, Ungureanu 1983: 102-105). Nici una dintre aceste teme nu alocă spaţiu 
problematicii manifeste a clasei de mijloc şi conceptelor înrudite. 

Evoluţia cronologică a preocupărilor vizând studiul structurii sociale prezintă câteva 
trăsături semnificative. Pe ansamblul celor 21 categorii tematice ale producţiei sociologice a 
anilor 1945-1980 doar cercetarea sociologică teoretică asupra sistemului social, structurii 
sociale înregistrează în toate subperioadele - 1944-1950, 1951-1960, 1961-1965, 1966-
1970,1971-1975, 1976-1980 - valori cantitative semnificative, în vreme ce alte teme apar 
concretizate doar după 1966, sau chiar după 1976 (Costea, Larionescu, Ungureanu 1983: 113-
117). Deşi între 1951-1960 tematica teoriei structurii sociale scade drastic ca pondere (scorul 
înregistrat fiind de 22 de puncte pentru întreg deceniul), volumele publicate cuprind de regulă 
“lucrări teoretice care nu se declară sociologice, dar al căror obiect de analiză este unul 
sociologic: clasele sociale, categoriile şi păturile sociale, problematica intelectualităţii şi 
formării unei noi culturi, raporturile de clasă şi luptă de clasă“ (Ibidem, p. 114). Nu găsim 
nici o abordare explicită a clasei mijlocii. Scăderea dramatică a frecvenţei studiilor 
sociologice asupra temei structurii sociale coincide cu nivelul cel mai coborât al curbei 
evoluţiei producţiei sociologice, atins în întreg deceniul ‘50 şi o parte a începutul anilor ‘60 
(lucr. cit.: 85-86), ca urmare a eliminării sociologiei dintre disciplinele şcolare şi universitare 
instituită de Reforma învăţământului din 1948 şi a efectelor privind “îngheţul“ cercetărilor 
sociologice. Deşi doar unele dintre lucrările de teoria structurii sociale din anii ‘50 au utilizat 
terminologia sociologică, cele mai multe fiind de filozofie materialist- istorică. Totuşi după 
analizele lui Şt. Costea, M Larionescu şi I Ungureanu acestea au stimulat din punct de vedere 
teoretic dezbaterile ce au început în anii ‘60 asupra structurii sociale şi care s-au finalizat cu 
lucrări sociologice consacrate cu prioritate asupra structurii sociale conform schemei „două 
clase o pătură” (Chepeş 1960, Levente 1960, Adam 1961, Ghişe 1961, Mitran 1962, Cernea 
1962, Pascadi 1964, Aluaş, Drăgan 1964, Aluaş, Gall Ernö 1964, Cazacu, Chepeş, Vlad 1964, 
Gall Ernö 1965). 

Din punct de vedere cantitativ deceniile următoare înregistrează creşteri substanţiale 
ale frecvenţei lucrărilor de teoria structurii sociale simultan cu cercetările asupra comunităţilor 
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rurale şi urbane, proceselor şi factorilor stratificării sociale (Costea, Larionescu, Ungureanu 
1983: 114-118). 

10.5. Continuarea monografismului Şcolii de la Bucureşti.  
După război Seminarul de sociologie a cunoscut o scurtă perioadă de înviorare prin 

reluarea cercetărilor de teren, în 1946 la Runcu (Gorj), sub conducerea lui H.H.Stahl, prin 
continuarea unor proiecte începute anterior şi prin publicarea a  numeroase volume, studii în 
culegeri, articole în reviste de specialitate şi de cultură (Costea, Larionescu, Ungureanu 1983: 
285-424). Începând cu anii ‘50 cercetarea clasei de mijloc integrate în comunitate, după 
tiparul monografiei gustiene, s-a reluat în cadrul altor discipline ştiinţifice: ştiinţele 
economice, etnografia, antropologia, statistica. 

În ciuda dogmatismului care prevala în cercetarea ştiinţifică de după 1948, totuşi unele 
ipoteze, şi îndeosebi metode tehnice monografice au fost reluate în cercetările desfăşurate în 
20 de sate în anii 1956-1958 de către Direcţia Centrală de Statistică, precum şi în 
investigaţiile întreprinse în cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei în 
perioada 1955-1958 în Horodnicul de Jos (cu 5 sate), Dioşti (cu 5 sate),Budeşti(cu 7 sate), 
Olteneşti(cu 4 sate), Sân Mihai (cu 3 sate), Mădăraş (cu 10 sate), Micăsasa (cu 4 sate), Ţicleni 
(cu 35 sate şi 2 centre urbane), Balaci (cu 4 sate), zona Reşiţa (centrul industrial şi 3 sate), 
Zăvideni (cu 4 sate), Câmpia Turzii (cu centrul industrial), Dragomireşti (cu 3 sate), zona 
Dorna (cu 4 sate) (Constantinescu 1971, p 216; Cernea 1973, p.1066-1067). Rigorile cenzurii 
comuniste au împiedicat publicarea acestor cercetări monografice, cu excepţia unor scurte 
relatări de presă (Murgescu 1957; 1966). 

Influenţa monografismului sociologic gustian se regăseşte şi în studiile antropologice 
şi etnografice asupra unor sate, lărgind schema antropologică şi etnografică cu indicatori 
sociologici ai structurii sociale privind clasele sociale, diferenţierea de status, etc (Milcu, 
Dumitrescu 1958, 1961, 1966; Zderciuc, 1963; Bănăţeanu, Horsia 1972, Dunăre 1972, etc) 

O menţiune aparte merită cercetările asupra comunităţilor săteşti şi urbane desfăşurate 
în anii ‘70 şi care au reluat într-o măsură semnificativă ipotezele, metodele şi tehnicile lui 
Gusti; Cernea, Chepeş, Constantinescu, Gheorghe, Ene, Larionescu 1970; Bădina, Dumitru, 
Neamţu (coord.), 1970; Herseni 1970; Constantinescu, H. Stahl (coord.) 1970; Bogdan, 
Constantinescu, Cristea (coord.) 1970; Merfea 1973, etc. 

Influenţa modelului integralist gustian se va resimţi, în intensităţi variabile, asupra 
întregii perioade postbelice, în mai multe feluri: a) influenţa directă, prin reluarea cercetărilor 
de comunităţi rurale şi urbane după schema monografiei şcolii de la Bucureşti, aşa cum am 
văzut; b) influenţa indirectă, mlădiind dogmatismul unor analize de factură ideologică prin 
referinţe la unele manifestări de stil de viaţă ale diferitelor categorii sociale, incluzând şi 
elemente ale clasei de mijloc, aparţinând comunităţilor rurale şi urbane; c) influenţa directă 
asupra însuşi procesului de reinstituţionalizare a sociologiei începând cu 1965. Reluând 
tradiţia gustiană a cercetării sociologice universitare, pe baze materialist-istorice, Miron 
Constantinescu, a avut iniţiativa creării în 1965 a Laboratorului de Sociologie al Universităţii 
Bucureşti  (Constantinescu 1972, Banciu 1975), conceput iniţial ca “work  group“ 
interdisciplinar voluntar1. Dimensiunile fundamentale ale activităţii Laboratorului de 
sociologie au fost decisive pentru reluarea cercetărilor sociologice asupra structurii sociale şi 

                                                 
1 Membri fondatori ai Laboratorului au fost: G. Vlădescu-Răcoroasa, V. Radulian, H.H. Stahl, 

N.S.Dumitru, Bianca Bratu, O.Berlogea, V.Pavelcu, N.Kallos, Stanciu Stoian. În 1969, printr-un ordin 
al Ministerului Învăţământului, laboratorul s-a constituit ca unitate instituţională cu statut legal, ataşată  
secţiei de sociologie, proaspăt instituită în cadrul Universităţii Bucureşti. Având profil interdisciplinar, 
de cercetare, învăţământ şi producţie, Laboratorul de sociologie a integrat cadre didactice, cercetători 
specialişti din producţie, activişti sociali din diverse sfere de activitate (Constantinescu 1972, Banciu 
1975).  
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mecanismelor de schimbare ale acesteia: sprijinirea procesului de învăţământ prin organizarea 
sistematică de dezbateri ştiinţifice; desfăşurarea de cercetări ştiinţifice ale studenţilor şi 
cadrelor didactice; iniţierea de cercetări sociologice zonale, în perspectivă interdisciplinară, pe 
teme majore ale realităţii româneşti. Cele mai semnificative investigaţii sociologice asupra 
structurii şi schimbării sociale, inclusiv asupra clasei de mijloc, au avut ca tematică procesul 
de urbanizare şi structura socială în zonele Slatina-Olt, Braşov, Vaslui, efectele sociale ale 
industrializării zonelor rurale, orientarea şcolară şi profesională, etc.; sprijinirea activităţii de 
editare a unor publicaţii, lucrări didactice, volume conţinând rezultatele cercetărilor. 

10.6. Instituirea socialismului de stat şi devalorizarea antreprenorilor privaţi. 
Istoria României comuniste de după 23 August 1944 şi până la căderea comunismului 

în decembrie 1989 a însemnat trecerea de la structura capitalistă la structura socialistă a 
societăţii româneşti, cu toate consecinţele care decurg de aici asupra configuraţiei şi dinamicii 
claselor şi celorlalte categorii sociale. Momentele decisive care au provocat cea mai profundă 
destructurare a structurii sociale capitaliste româneşti au fost instituirea partidului-stat 
comunist şi socializarea proprietăţii private ca urmare a unei succesiuni de reforme de ordin 
legislativ, managerial şi mijloace de presiune şi constrângere economice şi extraeconomice: 

- reforma agrară din martie 1945 a expropriat majoritatea suprafeţelor ce depăşeau 50 
ha, împroprietărind 918.000 ţărani săraci cu 1.109.000 ha, lichidând moşierimea ca clasă 
socială, restul terenului constituind rezervă de stat (Giurescu şi Giurescu 1971: 664); 

- etatizarea Băncii Naţionale a României prin decretul din 28 decembrie 1946, cu 
efecte directe asupra îngrădirii poziţiei financiarilor de coloratură politică liberală (ibidem: 
665); 

- reorganizarea, în aprilie 1947 a ministerului economiei naţionale şi înfiinţarea 
oficiilor industriale, investite cu funcţiuni de intervenţie şi control în procesele de coordonare 
şi alocare a resurselor (ibidem: 665); 

- lichidarea pluralismului politic şi instituirea economiei „de comandă” în urma 
abdicării regelui Mihai şi proclamării Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947, a 
creării partidului unic - Partidul Muncitoresc Român, în februarie 1948 şi a unor instituţii noi, 
cum sunt Comitetul de Stat al Planificării (1948), securitatea de stat (1948), miliţia populară 
(1949) (ibidem).  

Proprietatea privată, economia de piaţă şi spiritul de întreprindere, considerate pietre 
de temelie ale clasei de mijloc, au primit lovitura decisivă prin măsurile legislative şi de 
control instituite prin: 

- legea pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, a celor miniere, bancare, de 
transport şi de asigurări, din 11 iunie 1948;  

-decretul din 30 martie 1949 prin care restul din moşiile expropriate în 1945 a trecut în 
proprietatea statului; 

-hotărârile Plenarei, din 3-5 martie 1949, a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român care a stabilit programul de desfiinţare a proprietăţii agricole private şi de înfiinţare a 
proprietăţii socialiste în agricultură, în două etape succesive – constituirea întovărăşirilor 
agricole şi a cooperativelor agricole de producţie (ibidem: 673).  

Consecinţa nemijlocită a politicilor economice şi manageriale puse în practică de noile 
instituţii a fost devalorizarea capitalului economic privat şi disoluţia antreprenorilor 
particulari. O întreagă categorie a clasei mijlocii a fost practic lichidată, amputându-se una 
dintre cele mai dinamice resurse umane şi economice ale structurii sociale a ţării.  

Lichidarea economică a fost întovărăşită, în majoritatea cazurilor de constrângerile 
extraeconomice exercitate asupra familiei, prietenilor, mergându-se până la încarcerarea şi 
exterminarea fizică a întreprinzătorilor privaţi, etichetaţi drept „duşmani de clasă” ce 
sabotează noul regim. 
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Chiaburii (burghezia sătească)– o clasă demonizată şi lichidată.  
În curs de formare în perioada interbelică, printr-un proces de selecţie socială, 

burghezia sătească constituia subclasa ţărănimii înstărite, capabile de dezvoltare economică 
independentă, viabilă atât în generaţia prezentă cât şi în cea viitoare, aşa cum rezulta din 
datele anchetei sociale din cele 60 de sate româneşti, sintetizate de Dimitrie Gusti. (Gusti 
1938: 432). Termenul chiabur este de origine turcă, kibar semnificând în limba turcă înstărit, 
nobil, bogat (Dicţionarul limbii române moderne, 1958: 138). Chiaburii alcătuiau burghezia 
satelor care deţinea mai mult pământ decât putea să o lucreze cu „proprietatea de muncă” a 
familiei, recurgând la muncă salariată; alte resurse ale prosperităţii chiaburilor proveneau din 
arendări de pământ, proprietatea asupra utilajelor (agricole, mori, gater, cazane de ţuică), 
inventarului viu şi a unor întreprinderi comerciale (cârciumi, magazine, transport), afaceri 
imobiliare, camătă. Categorie economică „extrem de energică şi întreprinzătoare”, după 
aprecierile conducătorului Şcolii de la Bucureşti, chiaburii formau nucleul puternic al clasei 
mijlocii rurale, care depăşea barierele economiei de supravieţuire şi, parţial, ale stilului de 
viaţă tradiţional. Chiaburii erau consideraţi de comunităţile locale şi de către opinia publică 
fruntaşii satelor, oameni care munceau cot la cot cu angajaţii lor, harnici, gospodari (gazde), 
făcători de bine celor nevoiaşi, inteligenţi, cu statut ridicat privind prestigiul şi onoarea în 
comunitate. Atribute precum avuţia, hărnicia şi stima erau sinonime în comunităţile săteşti în 
perioada interbelică şi la începuturile regimului comunist (Lăţea 2005: 399; Stan şi Stewart 
2005: 304). Este lesne de înţeles că o clasă socială, cu asemenea poziţie în structura socială şi 
în scara de valori a majorităţii populaţiei, a fost identificată drept un obstacol major în calea 
instaurării şi consolidării regimului comunist în România, constituind ţinta unei politici 
sistematice de defăimare, îngrădire şi lichidare. 

Construcţia stigmatului chiabur. Pervertirea semnificaţiei originare a termenului. 
Ofensiva regimului comunist împotriva clasei de mijloc a cunoscut ritmuri, durată şi 

expresii particulare în funcţie de poziţia diferitelor categorii sociale ale clasei respective în 
structura socială a ţării şi de setul de valori asociate cu acestea. Observăm, de pildă, că 
lichidarea întreprinzătorilor industriali, financiari şi comerciali, situaţi cu precădere în mediul 
urban, s-a produs într-un răstimp scurt (între 1948-1952), prin aplicarea legilor naţionalizării 
principalelor mijloace de producţie, comerciale, bancare (Dobrincu şi Iordachi 2005: 21) şi a 
mijloacelor de constrângere extraeconomică. Acelaşi proces de îngrădire şi distrugere a 
întreprinzătorilor rurali, alcătuită în principal din chiaburi, a durat un răstimp dublu, adică 
peste un deceniu (1949-1962) şi a necesitat o construcţie mai laborioasă de natură economică, 
simbolică, combinată cu un complex de constrângeri fizice. 

Amploarea fenomenului de destructurare a clasei mijlocii rurale poate fi înţeleasă şi 
explicată prin câteva împrejurări particulare: integrarea luptei de clasă împotriva chiaburilor 
în procesul amplu şi de durată al colectivizării agriculturii, apreciat ca dimensiune strategică a 
transformării structurii sociale şi a edificării relaţiilor sociale socialiste; impactul masiv al 
destructurării agriculturii supuse colectivizării, incluzând şi lupta împotriva antreprenorilor 
rurali, asupra întregii populaţii săteşti, care deţinea majoritatea covârşitoare a populaţiei, 
estimată la peste 75% din totalul populaţiei, aspect pus în lumină de cercetările efectuate de 
istoricii Dorin Dobrincu şi Constantin Iordachi (2005: 21-22); dubla poziţie strategică a 
agriculturii, la începutul perioadei de dominaţie a partidului-stat comunist, de izvor de 
acumulare a resurselor pentru programele de industrializare forţată, urbanizare, educaţie, etc. 
concomitent cu aceea de experiment crucial pentru instituţionalizarea raporturilor socialiste 
dintre săteni şi putere şi pentru managementul noilor practici sociale (ibidem). 

Un punct nevralgic al procesului de îngrădire şi lichidare a chiaburilor l-a constituit 
identificarea chiaburilor şi a gospodăriilor acestora din fiecare comunitate care urmau să fie 
supuse unui pachet de practici de demascare, deposedare de bunuri, excludere socială, ce 
putea merge până la decimare fizică. Un mijloc expresiv de discriminare a acestei categorii 
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sociale a clasei mijlocii rurale l-a constituit construcţia de către puterea comunistă a 
stigmatului chiabur prin falsificarea nucleului de valori originar asociat acestui termen şi 
substituirea lui cu conotaţii defăimătoare, degradante, contrare tradiţiilor şi fidele ideologiei 
comuniste a „omului nou”.  

Cu privire la această armă simbolică, construită şi utilizată de autoritatea comunistă 
pentru eliminarea clasei mijlocii rurale, se impune o precizare pentru a se evita eventualele 
confuzii cu privire la conţinutul şi funcţiile termenului chiabur. Cercetări recente deosebit de 
interesante asupra relaţiilor de mare complexitate dintre săteni şi puterea comunistă din 
primele decenii ale instaurării noului regim descriu „laboratorul” de creaţie socială a 
stigmatului chiabur (Cătănuş şi Roske 2000, Verdery 2005, Kligman 2005, Stan şi Stewart 
2005, Şandru 2005, Levy 2005, Negrici 2005). Cu câteva excepţii, cei mai mulţi autori se 
centrează pe construcţia etichetei chiabur ca instrument utilizat de autoritatea comunistă 
pentru construcţia noii ordini sociale la sate fără a pune în discuţie sensul originar al 
termenului în perioada interbelică. Se creează, astfel, o confuzie între sensurile termenului şi, 
în acelaşi timp o „întinerire” a lui prin ignorarea statutului său în tradiţia comunităţilor săteşti. 
Senzaţia de „noutate” a denumirii chiabur este accentuată de dezbaterile, de altfel foarte bine 
susţinute de studii de caz, a două procese interdependente, demarate la sfârşitul anilor 40, „de 
închiaburire şi deschiaburire”, ca rezultat al raportului de negociere între putere şi săteni şi al 
ingeniozităţii ţăranilor. Precizările care se cuvin făcute privesc: legitimitatea termenului 
chiabur în cultura satului din prima jumătate a secolului XX şi delegitimarea autorităţii 
comuniste în ceea ce priveşte inventarea acestuia; construcţia stigmatului chiabur de către 
puterea comunistă prin falsificarea conţinutului său de valori şi înlocuirea cu sensuri contrare 
nucleului de valori iniţial. 

Sensul tradiţional al termenului chiabur. 
Conform criteriilor de clasificare a tipurilor sociale săteşti, utilizate de Şcoala de la 

Bucureşti, chiaburii erau identificaţi prin dimensiunea minimă a proprietăţii suprafeţelor de 
pământ deţinute de 7 ha. La acest criteriu economic se adăuga şi criterii de status: educaţia 
copiilor, starea de sănătate, calitatea locuirii, calitatea alimentaţiei (Gusti 1938: 432). Clasă 
„extrem de energică şi întreprinzătoare”, după cum o caracteriza profesorul Gusti, chiaburii 
erau orientaţi, precumpănitor, spre piaţa capitalistă şi utilizau pârghii ale economiei 
concurenţiale, precum munca salariată, tranzacţii imobiliare, activităţi comerciale şi de credit, 
exploatarea în arendă.  

Reinventarea termenului chiabur de către autoritatea comunistă. 
Tocmai calităţile antreprenoriale, vizând orientarea spre economia de piaţă şi spre 

munca salariată, au fost utilizate de autorităţile comuniste pentru construcţia stigmatului 
atribuit acestei clase sociale de mijloc săteşti: chiaburii au fost etichetaţi drept exploatatori 
nemiloşi ai ţăranilor muncitori, săraci, clasă care a supt sângele poporului, speculanţi veroşi, 
duşmani de clasă, sabotori ai noului regim. Cel mai dificil proces s-a dovedit a fi aplicarea în 
teren a criteriilor noii identităţi a chiaburilor pentru identificarea acestora la nivelul fiecărei 
comunităţi. Întrucât aceste criterii aveau statutul unor instrucţiuni nemultiplicate şi 
nepublicate, ele erau „prelucrate” pe linie ierarhică în faţa organizaţiilor de partid, urmând să 
fie interpretate de organele locale ale partidului în funcţie de fiecare caz în parte (Verdery 
2005: 353-354). Identitatea chiaburilor era evaluată de către activiştii locali în funcţie de trei 
repere, ţinând cont atât de trecutul gospodăriei cât şi de situaţia ei actuală: exploatarea muncii 
străine familiei timp de cel puţin 30 de zile anual; proprietatea asupra unor utilaje aducătoare 
de profit, cum sunt mori, tractoare, batoze, cazane de ţuică etc.; proprietatea asupra unor 
afaceri comerciale, cum sunt cârciumi, camătă, magazine, mijloace de transport.  

Complexitatea structurii sociale a comunităţilor locale, reţelele sociale comunitare, la 
care se adaugă presiunile exercitate de la centru şi lipsa de competenţă şi experienţă 
managerială a activiştilor locali au făcut ca procesul de identificare a chiaburilor să se 
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transforme într-un act de negociere între persoane şi autorităţi cu ajutorul unui depozit de 
convenţii şi practici locale (Verdery 2005: 357-359; Lăţea 2005: 399-400). Ceea ce a urmat a 
fost un triplu proces de „închiaburire, deschiaburire şi reînchiaburire”, ca urmare a unei lupte 
surde între „individualizare (sau decontextualizare), pe de o parte, şi „comunalizare” (sau 
contextualizare), pe de altă parte (Verdery 2005: 357). Rezultatul a fost o acţiune de dislocare 
a gospodăriilor înstărite din poziţiile economice, de prestigiu, de conducere din cadrul 
comunităţilor: o parte au fost trimişi în domiciliu forţat, peste 80.000 de ţărani au fost 
întemniţaţi (Şandru 2005: 53). Una dintre pârghiile economice de îngrădire şi lichidare a 
chiaburilor a fost sistemul cotelor obligatorii, care a funcţionat între 1948 şi 1956. Acest 
sistem reglementa contribuţia obligatorie în produse agricole pe care agricultorii trebuiau să o 
livreze la fondul central de stat, la termene şi preţuri fixate de autorităţi. De regulă 
gospodăriile chiabureşti erau obligate să furnizeze cote mult superioare normelor legale, fiind 
practic aduse în stare de sărăcie extremă. 

Prin toate aceste măsuri chiaburii au împărtăşit soarta celorlalte clase înstărite şi 
proprietare; începând cu 1948 ele au fost supuse unei ofensive sistematice şi continue de 
lichidare prin mijloace economice şi extraeconomice. 

Ofensiva autorităţii comuniste împotriva clasei de mijloc a fost însoţită de o 
reconsiderare a poziţiei acestei clase în plan ideologic precum şi în cercetarea sociologică a 
structurii şi mobilităţii sociale. 

Reforma învăţământului din 1948 elimina sociologia dintre disciplinele şcolare şi 
universitare inaugurând ceea ce s-a numit “ancilizarea“ (Georgescu 1992: p.341) istoriei, 
sociologiei, filozofiei, economiei politice faţă de ideologia comunistă, adică controlul şi 
manipularea sistematică a disciplinelor sociale faţă de politica partidului comunist. 

Noul curs de materialism istoric a luat locul disciplinelor sociologice, în cadrul său 
găsindu-şi loc şi unele elemente de sociologie a structurii sociale: definirea marxist-leninistă a 
claselor şi stratificării sociale, lupta de clasă ca proces fundamental de schimbare a societăţii, 
etc. Nu a fost specificat un capitol sau paragraf distinct privind clasa de mijloc. 

Cadrul referenţial al analizelor structurii sociale îl constituie concepţia lui Marx, 
Engels, Lenin, a Partidului Comunist Român asupra claselor sociale, structurii sociale, luptei 
de clasă aplicate atât la evaluarea situaţiei sociale româneşti cât şi în critica sociologiei 
occidentale asupra claselor sociale, inclusiv asupra clasei de mijloc, mobilităţii sociale, 
relaţiilor umane, “societăţii industriale“ etc. Principiul metodologic fundamental al analizei 
marxist leniniste a oricărui fenomen social implica dezvăluirea caracterului şi conţinutului său 
de clasă; definirea marxist-leninistă a clasei reprezenta instrumentul teoretic şi metodologic cu 
ajutorul căruia se putea analiza situaţia fiecărei clase, a fiecărui fenomen social. 

“Esenţială este pentru ştiinţele sociale ideea luptei de clasă, luptei contrariilor 
înăuntrul totalităţii vii“ (Constantinescu, 1971 , p.88, subl. autorului).  

Analize ideologice ale structurii sociale axate pe dezvăluirea caracterului de clasă al 
fenomenelor sociale şi pe lupta de clasă ca proces fundamental în dinamica structurii sociale 
pot fi identificate în volumele şi studiile publicate în anii ‘50 şi ‘60 de M. Constantinescu 
(1948), R. Cresin (1948), L. Melzer, I. Aluaş (1954), V. Enache (1956), M. Dulea (1956, 
1964), H. Culea (1957), C. Vlad (1957), Ghe. Chepeş (1959, 1960), M. Levente (1960), I. 
Adam (1961), D. Ghişe (1961), I. Mitran (1962), I. Pascadi (1964), N. Ivanciuc (1964), G. 
Ernö (1965, etc.) 

Unul dintre cele mai expresive studii asupra structurii sociale româneşti privită prin  
prisma caracterului de clasă, cu relevanţă directă asupra clasei de mijloc, a fost elaborat de 
Miron Constantinescu în 1948 şi intitulat “Lupta pentru stabilizare“ (Constantinescu 1971: 
98-133). Fenomenul însuşi, stabilizarea monetară, declanşată de reforma monetară de la 15 
august 1947, este definit ca un proces de durată, ca “o luptă socială continuă împotriva 
tuturor încercărilor de a răsturna noua rânduială în viaţa monetară şi financiară a 
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ţării“ (Constantinescu 1948: 98, subl. autorului). Autorul aduce în sprijin tezele formulate de 
liderul comunist Gheorghe Gheorghiu Dej în “Propunerile Partidului Comunist Român în 
vederea îmbunătăţirii situaţiei economice şi financiare a ţării“ din14 iunie 1947. Taberele 
aflate în luptă sunt conturate cu limpezime; pe de o parte “încrederea şi sprijinul activ al 
maselor muncitoare, în frunte cu clasa muncitoare, pentru guvernul înfăptuitor al reformei 
monetare şi al stabilizării“ (Ibidem: 99), pe de altă parte “exponenţii intereselor reacţiunii 
româneşti“: industriaşi, întreprinzători care realizează în mod formal programele de producţie 
din punct de vedere cantitativ, în detrimentul calităţii mărfii; “înmulţirea patronilor de 
întreprinderi parazitare, în special în sectorul comercial şi în câteva sectoare industriale, ca 
textilele, construcţiile, transporturile, lemnul şi altele“; creşterea personalului administrativ de 
conducere şi executor cu 223% faţă de 1938 contribuie la “creşterea cheltuielilor de regie“, la 
împiedicarea organizării raţionale a producţiei şi “îngreunează reducerea preţului de cost“; 
inginerii, pentru a fi pe “placul“ salariaţilor şi  “negândindu-se la interesele reale ale clasei 
muncitoare şi ale ţării, au stabilit timpi de lucru care nu reprezintă decât 1/3 din cei reali“ 
(Ibidem: 105); în agricultură, fărâmiţarea proprietăţilor ca efect al reformei agrare din 1945 nu 
este menită să mărească randamentul acestor proprietăţi şi a exploataţiilor grefate pe ele; o 
parte din industriaşi şi mai ales comercianţii care au ajuns să stabilească preţuri de speculă şi 
să desfăşoare acţiuni de sabotare a luptei pentru stabilizare (Ibidem: 107). Lista grupurilor 
care trebuie îngrădite şi eliminate continuă în domeniile fiscal, al creditului, etc. Textul 
reflectă programul de destructurare al clasei de mijloc a întreprinzătorilor şi a 
managerilor prin mecanisme de îngrădire şi eliminare. 

Evidenţa empirică a evaluărilor ideologice este constituită din documentele de partid, 
statisticile oficiale, citate sau referinţe din textele lui K. Marx, Fr. Engels, V.I. Lenin precum 
şi , uneori, evaluări critice ale sociologiei burgheze asupra structurii şi stratificării sociale 
precum şi unele anchete în unităţile industriale şi agricole, în comunităţi urbane şi rurale. 
Conţinutul analizelor ideologice se schimbă în funcţie de  “tonul“ documentelor de partid. În 
anii ’50 până la începutul anilor ‘60 a predominat ideea luptei de clasă ca motor al dezvoltării 
societăţii în condiţiile existenţei unor clase şi grupuri antagoniste care impuneau măsuri de  
“lichidare a rămăşiţelor oricăror forme de exploatare a omului de către om“ în industrie, 
agricultură, comerţ, etc. Începând cu lucrările Congresului al VIII- lea al P.C.R. din  20-25 
iunie 1960 tonul se schimbă, devenind mai pacifist, întrucât se apreciază că în România a fost 
creată baza economică a socialismului, trecându-se la etapa desăvârşirii construcţiei socialiste. 
Tendinţele armonizatoare şi pacifiste se accentuează odată cu Congresul al IX-lea al P.C.R. 
din 19-24 iulie 1965 care fixează ca direcţii de dezvoltare a României “continuarea procesului 
de desăvârşire a construcţiei socialiste în toate domeniile de activitate pentru înflorirea 
multilaterală a României“, şi, îndeosebi, cu Congresul al X-lea al P.C.R. din 6-12 august 
1969, care fixează obiectivul strategic al “făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate“ 
în România. Cât de diferit este noul ton al analizelor ideologice faţă de agresivitatea 
evaluărilor anterioare rezultă cu claritate din studiile epocii. Spre pildă Lucrările Sesiunii 
ştiinţifice ale Academiei de ştiinţe sociale şi politice a R.S.R., desfăşurate între 18-19 
mai1972 (Nichita 1972: 13) prezintă următorul tablou al “modificărilor adânci în structura 
socială a ţării“ induse de edificarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate: “creşterea 
numerică şi calitativă a clasei muncitoare şi ridicarea rolului ei în societate, crearea de noi 
centre muncitoreşti şi organizarea pe baze ştiinţifice a vieţii comunelor şi satelor patriei, 
încât să se asigure apropierea treptată a condiţiilor de viaţă de la sat de cele de la oraş şi 
diminuarea deosebirilor esenţiale dintre sat şi oraş; accentuarea procesului de omogenizare 
socială ş.a.m.d.“ (subl. autorului). Structura socială este sintetizată în sintagma două clase, o 
pătură, clasele fiind reprezentate de muncitori şi ţărani, şi pătura intelectualităţii. Conceptul 
de clasă de mijloc este, astfel, substituit de pătura intelectualităţii, fără nici o referinţă la 
reprezentanţii afacerilor mici şi mijlocii. 
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Studii caracteristice pentru analiza ideologică de după “lupta de clasă“ pot fi 
considerate evaluările făcute de M.Biji (1966), C.Murgescu, C.Grigorescu, G.Retegan, 
Vl.Trebici (1966), V.Nichita (1972), Şt.Voicu (1972), etc. Conceptul  central care a înlocuit 
principiul luptei de clasă este cel de structură socială socialistă, caracterizată prin 
“inexistenţa unor clase sociale opuse unele altora (adică desfiinţarea relaţiei clasă 
exploatatoare-clasă exploatată)“ care “determină şi inexistenţa unor bariere de natură 
economică sau socială în calea trecerii lor spre categorii sociale sau profesionale superioare 
(Murgescu, Grigorescu, Retegan, Trebici, 1966: 33). Argumentele utilizate sunt de tipul 
comentariilor pe marginea statisticilor oficiale, evaluărilor din documentele de partid privind 
structura socială a României precum şi utilizarea unor anchete ilustrative, cum sunt cele 
desfăşurate în luna august 1958 în centre industriale - Reşiţa, Câmpia Turzii, Ţicleni- 
Rovinari- pentru a se exemplifica concluziile analizei: “a) creşterea greutăţii specifice a clasei 
muncitoare - clasa conducătoare în stat - ca urmare a creşterii ei numerice accelerate de 
procesul de industrializare; b) formarea la sate a unei noi clase sociale, omogene, a ţărănimii 
cooperatiste, ca urmare a cooperativizării agriculturii; c) creşterea greutăţii specifice a 
intelectualităţii, ca urmare a sporirii rândurilor ei “ (Ibidem: 35). 

În analizele de factură ideologică prioritatea o deţin tezele din documentele de partid 
ce urmează a fi explicitate şi susţinute de studii statistice provenite din arhive oficiale, 
centrale sau locale şi, uneori, de anchete de teren desfăşurate în unităţi agricole, industriale, de 
cultură etc. Prelucrările statistice cât şi evidenţa empirică din anchete au funcţie ilustrativă şi 
de explicitare a înţelesului tezelor fundamentale din documentele de partid; cercetarea 
sociologică implicată în analizele ideologice justifică, de regulă, documentele de partid şi nu 
servesc drept laborator de testare a validităţii ideilor cuprinse în aceste documente.  

O menţiune trebuie totuşi făcută cu privire la aportul pe care studiile ideologice l-au 
adus la introducerea în circuitul de idei din societatea românească a unor concepte sociologice 
fundamentale, informaţii sociologice despre personalităţi, curente, influenţe ale sociologiei 
apusene într-o epocă de antisociologism a anilor ‘60.  

Critica curentelor burgheze, a concepţiilor unor personalităţi ale sociologiei apusene 
implică expunerea conţinutului de idei ce urma a fi evaluat critic, lucrările epocii împlinind o 
importantă şi foarte utilă funcţie informativă. Publicul românesc a putut afla, de exemplu, din 
cartea Stelei Cernea, 1962, o serie de date inedite despre teorii fundamentale ale structurii 
sociale, stratificării şi mobilităţii sociale precum sunt: teoriile psihologice reprezentate de 
G.Tarde, L.Ward, E.Ross, E.Bogardus, S.M.Lipset, M.Duverger, P.Bleton, modelul 
“hiperempirismului dialectic“ elaboratde G. Gurvitch, teoria lui P. Sorokin asupra structurii 
sociale, teoria societăţii industriale în versiunea lui R.Aron, teoria “clasei de mijloc“ 
formulată de  C.W.Mills, P.Bleton, R.Aron. 

10.6.1. Instituţionalizarea capitalului social (politic) şi contraselecţia clasei de 
mijloc. 

Instaurarea puterii politice a partidului – stat comunist, susţinută de lichidarea 
proprietăţii private ca principală formă de proprietate în economia românească şi instaurarea 
proprietăţii socialiste, de stat şi cooperatiste, a condus la o nouă ierarhie a valorilor şi a 
tipurilor de capital. Vechiul criteriu al averii îşi pierde din importanţă, devenind chiar un 
handicap în procesul de stratificare socială (Eyal, Szelenyi, Townsley 2001: 37). În schimb 
apartenenţa la partidul comunist, loialitatea faţă de structurile noii puteri politice, deţinerea 
unei poziţii în aparatul de partid au devenit cele mai apreciate valori şi capitalul social politic 
indispensabil pentru a deţine roluri de conducere, privilegii şi un statut dorit în societate. Mai 
ales în perioada stalinistă şi imediat după această perioadă orice promovare în scara ierarhică 
a vieţii economice, politice, administrative, culturale era condiţionată de capitalul politic 
deţinut, adică de loialitatea faţă de regimul comunist, dovedită prin calitatea de membru de 
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partid a persoanei, rudelor acesteia, de poziţiile deţinute în structurile puterii comuniste. 
Luarea în considerare, cu prioritate, a criteriilor politice şi devalorizarea competenţei, probate 
de atestatele educaţionale, experienţa şi performanţele profesionale, releva prezenţa 
fenomenului de contraselecţie (Eyal, Szelenyi, Townsley 2001: 37) în recrutarea actorilor 
sociali pentru poziţii de conducere, administrare şi gestionare a resurselor. Rolurile deţinute 
tradiţional de reprezentanţi ai clasei mijlocii erau atribuite, în chip esenţial, în conformitate cu 
posesia capitalului politic şi, abia în subsidiar, cu capitalul cultural deţinut; cu alte cuvinte, nu 
conta cât de buni specialişti erau candidaţii pentru poziţii de administrare sau conducere a 
diferitelor organizaţii, dacă nu erau membri de partid nu le puteau ocupa.  

10.6.2. Noua clasă de mijloc a birocraţiei comuniste. 
Elita comunistă timpurie, recrutată pe baza loialităţii politice, dublată ulterior, tot mai 

mult, de atestate educaţionale, suferea de sindromul dependenţei faţă de partidul-stat, 
personificat prin relaţiile de încredere, rudenie, prietenie cu liderii locali. Această poziţie de 
dependenţă le conferea membrilor elitei un status ambiguu, pus în lumină de cercetările lui 
Ioan Mărginean (1993; 2004: 179-180). Pe de o parte, observă Ioan Mărginean, ea împărtăşea 
cu masa mare a populaţiei aceeaşi situaţie de dependenţă faţă de resursele economiei 
socialiste de comandă, codificată cu apelativul om al muncii – salariat. Mijloacele de existenţă 
ale populaţiei proveneau din salarii individuale şi din „fondurile sociale de consum”. Pe de 
altă parte, avea loc şi un proces de diferenţiere socială datorită funcţiei deţinute de actorii 
sociali în ierarhia economică, politică, administrativă. Autorul sesizează, cu perspicacitate, 
rolul poziţional strategic al funcţiei deţinute de indivizi în constituirea noii clase 
conducătoare, din care se recrutează şi reprezentanţi ai noii clase de mijloc din societatea 
comunistă. Funcţia deţinută în structura organizaţională este„factorul principal de constituire a 
unor grupuri privilegiate (nomenclatura)” (Mărginean 2004:179). 

O contribuţie substanţială la decodificarea mecanismului prin care s-a constituit 
birocraţia politică, economică-tehnică, intelectualitatea în structura societăţii socialiste 
româneşti o aduce Cătălin Zamfir în cea mai comprehensivă analiză critică a tranziţiei 
postcomuniste (Zamfir 2004: 102-107).  

10.7. De la modelul conflictual al structurii de clasă la cel integralist. 
În 1966, printr-o hotărâre de partid şi de stat, sociologia este reintrodusă în 

învăţământul superior şi cercetarea academică. Cercetarea sociologică cunoaşte un adevărat 
reviriment. Încep să fie cercetate empiric felurite grupuri sociale - clase, pături, categorii 
socio-profesionale, rezidenţiale, de vârstă- de către instituţii şi grupuri de cercetare mai vechi 
şi unele nou înfiinţate, precum Laboratorul sociologic al Universităţii Bucureşti, care 
grupează cadre didactice, studenţi, alţi specialişti de profile felurite, Institutul de Filosofie al 
Academiei, Centrul de Sociologie al Academiei, Centrul de Antropologie al Academiei, 
Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, institutele de cercetări ale Ministerului 
sănătăţii, etc. 

Cercetarea directă a realităţii sociale devine obiectiv prioritar al instituţiilor 
academice şi al personalului de cercetare, cadrelor didactice şi altor specialişti implicaţi în 
cercetare. Funcţionarea tezelor din documentele de partid continuă să fie decisivă în 
orientarea planurilor de cercetare, în selecţionarea temelor de studii şi în finanţarea cercetării. 
Odată planul de cercetare avizat de instanţele ştiinţifice şi de partid, revine grupului de 
cercetare responsabilitatea şi iniţiativa realizării proiectului de cercetare, după rigorile şi 
normele cercetării ştiinţifice. 

Cercetarea sociologică propriu - zisă nu mai constituie un pretext sau o acţiune 
justificativă a tezelor conţinute în documentele de partid ci o intreprindere proiectată şi 
desfăşurată conform rigorilor metodologice ale ştiinţei. 
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Cele mai reprezentative cercetări sociologice asupra structurii sociale s-au centrat 
asupra proceselor sociale care au generat fenomene de restructurare a relaţiilor dintre oameni, 
de mobilitate socială: industrializarea socialistă, urbanizarea, dezvoltarea socialistă a 
agriculturii, transformarea satelor şi oraşelor, progresul tehnic şi dezvoltarea intelectualităţii 
tehnice şi umaniste (Cazacu, Chepeş, Vlad 1964; Bădina, Dumitru, Neamţu, 1970; Cazacu, 
Hoffman, Socol, Mocanu 1970; Cernea, Chepeş, Constantinescu, Ene, Gheorghe, Larionescu 
1970; Herseni 1970, 1974; Constantinescu, Stahl -coord.- 1970; Bogdan, Constantinescu, 
Cristea 1970; Popescu, Ene 1971; Fulea, Cobianu 1972; Merfea 1973; Cazacu 1974; Floareş 
1977; Miftode 1978; Krausz 1978; Cazacu-coord- 1979; Fulea 1979; Zamfir 1980, ş.a.). 

Cercetările zonale în Slatina - Olt, Braşov, Vaslui au avansat ipoteza interesantă 
conform căreia procesul de urbanizare este un proces de restructurare socială, iar  
urbanizarea este, în esenţă, o problemă de structură socială dinamică, implicând referinţe cu 
privire la schimbarea poziţiei unor grupuri şi pături sociale în procesul de producţie, la 
reprofesionalizarea şi recalificarea forţei de muncă, la curentele de migraţie socială şi 
teritorială (Constantinescu 1971, p.141,142). 

Schema marxist-leninistă “tradiţională“ este îmbogăţită, lărgită, specificată în cazul 
cercetărilor atât prin includerea în proiectele de cercetare a unor dimensiuni “de status“ ale 
stratificării sociale cât şi prin dezvăluirea unor astfel de aspecte, în decursul confruntării cu 
terenul. Astfel, cercetările au pus în lumină noi ipoteze ale stratificări sociale, testate şi 
validate prin investigaţiile empirice: rolul şi semnificaţia raţionalităţii profesionale a ţăranilor 
cooperatori şi cu gospodărie individuală precum şi a intelectualităţii tehnice ce deservesc 
unităţile cooperatiste (Cernea, Chepeş, Constantinescu, Ene , Gheorghe, Larionescu 1970, 
p.141-188); integrarea socio-profesională în fabrică, integrarea rezidenţială şi urbană în 
cămine muncitoreşti şi în blocurile noi de locuinţe (Bogdan, Cernea, Constantinescu, Cristea 
1970, p.126-134); dinamica mutaţiilor socio-profesionale în rândul salariaţilor şi fluctuaţia 
forţei de muncă; rolul tradiţiilor culturale şi etnice în procesul de restructurare al relaţiilor 
dintre oameni, conceptul de vecinătate şi concretizarea relaţiilor de vecinătate (Ibidem, 
p.297-319); relaţiile de rudenie şi familia ţărănească în contextul urbanizării (Merfea- coord., 
1973 p.227-230), ş.a. 

Un aport teoretic al cercetărilor sociologice asupra structurii sociale, mai puţin vizibil 
dar nu mai puţin semnificativ, îl constituie relevarea disimulată a unor disfuncţii ale 
sistemului comunist, imposibil de prezentat în chip direct, deschis într-un text oficial, 
publicat, din pricina restricţiilor cenzurii. Prezentate însă ca disfuncţii, contradicţii manifestate 
în unităţile locale, sau zone delimitate teritorial, neavând, cu alte cuvinte, reprezentativitate la 
nivelul întregului sistem social naţional, o serie de disfuncţii puteau fi exprimate şi prezentate 
într-o analiză sociologică. De pildă, investigaţiile sociologice concrete în satele Gârbovi şi 
Manasia, jud. Ilfov au scos la lumină disfuncţii ale democraţiei cooperatiste, precum 
perpetuarea unor grupuri de presiune în funcţii de conducere (tehnocraţia cooperatistă care se 
autoreproduce), ce au putut fi făcute publice prin prezentarea lor ca dificultăţi particulare, 
locale, caracteristice unităţilor investigate (Larionescu 1972, p.173-180). 

Un loc distinct în ansamblul cercetărilor structurii sociale îl deţine contribuţia lui 
H.H.Stahl la elaborarea unei teorii originale de sociologie istorică asupra emergenţei şi 
funcţionării comunităţilor agrare sedentare (Stahl 1960 -  1965, 1968) centrate pe explicarea 
mecanismelor de autoreglare dinamică internă“ a satelor libere româneşti care au supravieţuit 
în anumite regiuni ale ţării“ (Abraham, Chelcea 1996, p.106-110). Membru marcant al şcolii 
Sociologice de la Bucureşti, H.H. Stahl a construit, aşa cum menţionează P.Caraioan, o 
poziţie teoretico-metodologică distinctă, de factură materialist-istorică, prin extinderea 
schemei gustiene a cadrelor şi manifestărilor în direcţia unei istorii sociale a proceselor de 
“timp lung“ (.Caraioan 1971, p.134-138) 
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Rezultatele investigaţiilor sale asupra unei evidenţe empirice bogate a satelor 
devalmaşe s-au concretizat: a) într-un model teoretic explicativ al structurii şi dinamicii 
comunităţilor sedentare foarte apropiat de viziunea ecosistemică dezvoltată de ecologia 
socială americană din anii ‘60 având ca reprezentanţi pe O.Duncan, G.Lensky, J.Kasarda, 
A.Hawley (Abraham, Chelcea 1996, p.109); b) într-o tipologie originală a satelor româneşti 
de mare relevanţă pentru teoria structurii sociale; c) într-un model de orânduire tributală 
specifică a acestor comunităţi (Filipescu 1992, p.509-516). 

Inventarea conceptului de omogenizare socială şi implicaţiile asupra clasei de mijloc.  
Sub presiunea indicativă a documentelor Partidului Comunist în deceniile 8 şi 9 au 

proliferat studiile şi cercetările asupra procesului omogenizării structurii sociale socialiste. În 
abordarea acestui proces se pot distinge studiile ideologice care popularizează şi adâncesc 
ideile din documentele de partid şi cercetările propriu zise bazate pe o evidenţă empirică 
constând din anchete, interviuri observaţii în unităţiile industriale, agricole, de învăţământ, 
etc. 

Modelul ideologic al omogenizării structurii sociale cuprinde câteva secvenţe 
esenţiale: industrializarea este evaluată drept pivotul transformării structurale a societăţii 
româneşti având efecte modernizatoare asupra configuraţiei economico-sociale, declanşând 
procesul de omogenizare a nivelurilor de dezvoltare al judeţelor precum şi ridicarea nivelului 
material şi cultural al întregii societăţi. 

Efectele în planul structurii sociale sunt “creşterea numerică şi calitativă a clasei 
muncitoare“, clasă conducătoare în societate, care uneşte în jurul ei ţărănimea, 
intelectualitatea şi celelalte categorii sociale “prin legăturile indestructibile ale intereselor 
comune“. În cadrul omogenizării structurii sociale “elementul hotărâtor îl constituie 
comunitatea intereselor fundamentale“, determinată de proprietatea socialistă şi de 
caracterul relaţiilor sociale, politice, spirituale socialiste (Surpat 1974, p.500-503); 
concomitent cu omogenizarea structurii sociale se desfăşoară şi diversificarea ei socio-
profesională, culturală, etc. (Iordăchel 1978, p.60-64; Ionescu 1972, p.337-339; Drăgan 1989, 
p.47-50 etc.). 

Cercetările procesului de omogenizare socială s-au desfăşurat conform rigorilor 
metodologice ale investigaţiilor empirice, rezultatele acestora depăşind, de regulă, 
specificaţiile indicative ale ipotezelor derivate din programele ideologice. Cercetările au 
contribuit la edificarea unei teorii mai suple a structurii sociale şi în acelaşi timp mult mai 
realiste dezvăluind: a) mecanismele migraţiei şi mobilităţii sociale care duc nemijlocit la 
modificarea structurii sociale “sub aspectul ei de compoziţie sau distribuţiei a populaţiei pe 
grupuri sociale“ (Sandu 1989, p.189); b) tendinţele în evoluţia structurii socioocupaţionale 
(Mărginean 1989, p.55-63), demosociale (Mihăilescu 1989, p.101-111); c) funcţiile sociale 
ale intelectualităţii tehnice şi umaniste (Hoffman, Dragomirescu, Raşeev 1989, p.128 şi urm.), 
ale tineretului (Petre 1989, p.287-289), etc; d) inegalităţile de status socioocupaţional în cazul 
structurilor familiale, educaţionale, manageriale (Cazacu - coord., 1988, p. 184-185); e) stilul 
de viaţă al muncitorilor din perspectiva revoluţiei tehnico-ştiinţifice (Hoffman, Raşeev, 
Ţenovici 1984, p.119-134); f) corelaţia dintre mobilitatea profesională şi fluxurile de migraţie 
ale populaţiei rurale (Fulea, Tamaş 1982, p.226-235), etc. 

Retrospectiva teoretică asupra structurii şi dinamicii sociale a clasei de mijloc pune în 
lumină o serie de elemente semnificative ale interacţiunii sociale cu funcţie de structurare ce 
pot servi ca repere pentru cercetarea procesului tranziţiei post comuniste a societăţii 
româneşti. 

1) Ipotezele cele mai productive, validate de evidenţe empirice cuprinzătoare, s-au 
dovedit cele care integrează dimensiunile clasiale şi de statut ale clasei mijlocii oferind 
indicatori compoziţi ai structurii sociale în termeni de poziţii ocupaţionale, statutul proprietăţii 
şi al averii, stilul de viaţă al indivizilor. 
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2) Eforturile metodologice cele mai interesante au fost de partea celor care au tins spre 
o fundamentare structurală şi mai puţin comportamentală a relaţiilor de dominaţie şi de putere 
ale clasei de mijloc, subliniind: rolul strategic al ocupaţiei (carierei)în “străpungerea barierelor 
de clasă“ în societatea modernă, segmentarea structurii sociale de ierarhia ocupaţiilor, 
caracterul discriminatoriu al structurii sociale exprimat de indicatori cu privire la stilul de 
viaţă, categoriile socio - profesionale, etc. 

3) Tendinţele recente de reorientare teoretică a cercetărilor asupra clasei de mijloc prin 
încorporarea mobilităţii în procesul de formare al acestei clase sociale tind să pună în prim 
plan gradul de “structurare“ stabilit în chip empiric (din analiza distribuţiei şanselor 
mobilităţii), renunţând la conceptualizarea poziţională (de origine marxistă) a structurii de 
clasă. 

4) Cercetările sociologice româneşti asupra structurii sociale utilizează atât modelele 
clasice cât şi cele de status, instrumentarul teoretic fiind, în linii generate, acelaşi. 
Instituţionalizarea sociologiei româneşti care a atins apogeul în perioada clasică, de maximă 
expansiune a disciplinei, prin Şcoala sociologică de la Bucureşti, coincide cu dezvoltarea unor 
strategii de cercetare integrală a configuraţiei clasei de mijloc pe linia ocupaţiei, averii, 
stilului de viaţă. 

5) Reprezentările sociologice de clasă ale clasei mijlocii sunt multivalente. Modelul 
liberal al generaţiei paşoptiste, având ca indicatori cheie proprietatea privată, individul, 
separaţia puterilor în stat, libera concurenţă, societatea civilă, etc., pare să deţină o poziţie 
marginală în cultura românească, inclusiv după 1989. 

6) În schimb, reprezentarea sociologică neoliberală asupra structurii sociale, axată pe 
construcţia configuraţiei sociale prin convenţionalizare şi clasificare  cu sprijinul esenţial al 
statului, birocraţiei şi forţei militare, pare să deţină cea mai mare autoritate în spaţiu public 
românesc. Această reprezentare a structurii sociale, întemeiată pe rolul fundamental al statului 
ca factor de gestionare a resurselor strategice (materiale, legislative, educaţionale) ale 
statutului  stratificării, are consecinţe asupra statutului noilor clase de mijloc marcate de 
sindromul dependenţei faţă de forţa centrală internă şi faţă de puteri protectoare externe. 

7) Modelele sociologice româneşti clasiale şi integraliste (comunitare) asupra clasei de 
mijloc au în comun finalitatea modernizatoare a structurii sociale şi caracterul raţionalist al 
schimbărilor acesteia în vederea sporirii inteligibilităţii şi controlului asupra proceselor de 
structurare. 

8) Reprezentările tipice ale clasei de mijloc dezvoltate în gândirea românească oferă 
intuiţii şi sugerează explicaţii privind importanţa elementelor structurale ale organizării social 
economice în strânsă legătură cu elementele simbolice - idei, sentimente, valori, credinţe 
comune. Importanţa comunităţilor culturale care leagă oamenii prin “criterii primordiale“ de 
limbă religie, etnicitate, teritoriu, memorie istorică comună, mituri tradiţii, apare ca o 
componentă a proceselor de structurare de mare relevanţă în societatea contemporană aflată în 
tranziţie. 

Legăturile culturale adânci sau “ligaturile“ (Dahrendorf 1996, p.32) dau sens şanselor 
de viaţă ce caracterizează mobilitatea socială ca moment constitutiv al structurii societăţii. 

9) Studiul teoriei structurii sociale în perioada postbelică, inclusiv al clasei de mijloc, 
dezvăluie abordări inegale, suprapuneri de modele şi stiluri de argumentare diferite: modelul 
marxist ideologic, cercetarea ştiinţifică a structurii sociale şi a procesului omogenizării sociale 
şi monografismul sociologic gustian care a nuanţat şi specificat tiparul marxist de investigaţie 
a structurii sociale. 

10) Studiul reprezentărilor sociologice româneşti asupra clasei de mijloc prezintă 
relevanţă  contemporană în contextul înţelegerii şi explicării proceselor tranziţiei post 
comuniste spre structuri democratice, ale economiei de piaţă, prevenind unele interpretări 
economiciste ale fenomenelor de stratificare socială şi avertizând asupra riscurilor unor 
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programe şi strategii care apasă prea mult pe pârghiile raţionalizării practicilor sociale. 
Lecţiile istoriei disciplinei ne atrag atenţia asupra rolului contextual al enclavelor culturale 
tradiţionale (solidarităţile familiale, de rudenie, religioase, profesionale) ca modalităţi 
constitutive ale proceselor de structurare. 

11) Pe marginea celor prezentate până acum, rezultă că sociologia românească din 
epocă a acordat spaţiu larg şi a mobilizat energii semnificative pentru diagnosticarea 
fenomenelor şi proceselor structurii sociale a societăţii noastre, ale constituirii şi dezvoltării 
clasei mijlocii, devenind ea însăşi parte a proceselor schimbării sociale. Sociologii vremii şi 
ceilalţi specialişti, care au adoptat punctul de vedere sociologic în analizele lor, au nutrit 
convingerea că elaboratele lor ştiinţifice asupra structurii şi dinamicii sociale vor servi 
raţionalizării progresive a societăţii, redirecţionării acţiunii de reformare socială. În acest 
context de idei, se poate aprecia faptul că analizele sociologice din perioada avută în vedere se 
înscriu ca rezultate de valoare într-o teorie a utilizării cercetării sociale pentru reconstrucţia 
societăţii, a valorii teoretice şi sociale a disciplinei.  

11. Redefinirea teoretico-metodologică a sociologiei după 1989. 
Cea mai semnificativă şi mai radicală schimbare a fizionomiei disciplinei, din 1989 

încoace, este ruptura “peste noapte” cu marxism-leninismul 

11.1. Schimbarea paradigmei. 
Despărţirea de marxism a fost atât de bruscă şi de vizibilă, încât se poate spune că 

dispariţia regimului Ceauşescu a coincis cu căderea paradigmei oficiale, printr-un consens 
general, fără rezistenţe manifeste şi încercări de apărare a fostei doctrine oficiale. Respingerea 
a fost atât de categorică, încât nici după zece ani nu se constată vreo revenire semnificativă, 
oficială la marxism. Rapiditatea cu care s-a renunţat la spectrul marxism-leninismului a pus 
comunitatea sociologilor în faţa unei probleme de mare dificultate privind definirea noilor 
abordări teoretice. Soluţia a fost găsită în  caracterul multiparadigmatic al disciplinei şi în 
afinităţile mai vechi ale sociologilor faţă de diferitele orientări teoretice. 

În locul paradigmei marxist-leniniste, care a dominat scena sociologiei peste cinci 
decenii, a apărut o multitudine de paradigme sociologice, aşa cum va rezulta din cele ce 
urmează. O imagine iniţială, aproximativă a orientărilor teoretice existente rezultă din 
Răspunsurile la ancheta din 2000/2001 întreprinsă de The Social Science Information Centre, 
Department Information Transfer Eastern Europe din Berlin în zece din institutele principale 
de sociologie din România, la întrebarea privind principalele abordări teoretico-metodologice 
utilizate. Iată tabloul răspunsurilor(frecvenţe): 

Anomie    2 
Chaos theory  - 
Comparative approach  8 
Ethnomethodology  1 
Functionalism  3 
Game theory  - 
Historical approaches  5 
Interaction  2 
Marxism  - 
Network  3 
Rational choice  2 
Phenomenology  2 
Structuralism  - 
Symbolic Interactionism  4 
System theory  5 
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Organizational theory  4 
Social problems  2 
Others (Actionalism, Conflict theory, theory of habitus, etc.)  4 
După cum se poate vedea, nici unul din institutele chestionate nu au indicat prezenţa 

opţiunii marxist-leniniste. Absenţa formală a perspectivei marxiste din sociologia ultimului 
deceniu nu coincide, desigur, cu dispariţia sa totală. Din punct de vedere informal punctul de 
vedere marxist se va resimţi în analiza fenomenelor sociale, mai ales în combinaţie cu alte 
perspective teoretice, după cum va rezulta din investigaţia unor domenii tematice (societatea 
de supravieţuire, “subeconomii redistributive”, capitalism parazitar, probleme sociale, etc.). 

Atunci când nu este omisă cu desăvârşire, paradigma marxistă este, însă, relativizată, 
fiind tratată ca o orientare alături de şi printre celelalte orientări teoretice, îndeosebi în unele 
manuale editate(Bădescu 1994; Bădescu, Dungaciu, Baltasiu 1996; Chelcea 2001; Zamfir 
1990, 1999), majoritatea autorilor evitând de-a-dreptul menţionarea marxism-leninismului. 

Nevoia presantă a unei alternative teoretice la marxism a fost satisfăcută, în multe 
cazuri, mai ales în primii ani ai tranziţiei, printr-un sincretism teoretic care dovedea, mai 
degrabă, varietatea surselor de documentare decât o opţiune teoretică personală sau asumată. 

Sedimentarea unei viziuni teoretice personale a fost facilitată de două împrejurări care 
au afectat categorii diferite de sociologi. În primul rând, este vorba de acumulările teoretice 
nemarxiste, înfăptuite până în 1989 de sociologii mai vârstnici, care au favorizat structurarea 
unor opţiuni alternative la marxism, aşa cum se va vedea din analiza orientărilor tematice şi 
teoretico-metodologice. În al doilea rând, este vorba de absenţa educaţiei marxiste la 
generaţiile de sociologi formate după 1989, care şi-au conturat atitudinile teoretice în 
contextul multiparadigmatic al disciplinei, fără traume şi crize ideologice majore. 

11.2. Schimbarea elitelor. 
Revoluţia din 1989 a surprins disciplina într-o poziţie marginalizată, după cum am 

arătat deja, cu un învăţământ de specialitate limitat şi înfeudat ideologic. Schimbarea de regim 
a fost un prilej favorabil pentru sociologii care funcţionau în institutele de cercetare şi la 
diferitele catedre din învăţământul superior şi gimnazial pentru a-şi reabilita disciplina.  

Printre primele măsuri luate de noul regim, la iniţiativa sociologilor rămaşi în 
învăţământul superior din Bucureşti şi din principalele centre universitare din ţară, a fost 
reinstituţionalizarea sociologiei ca structură de învăţământ superior (în asociere cu alte 
discipline socio-umane: psihologie, pedagogie, asistenţă socială, istorie, filosofie). Noile 
structuri de decizie din învăţământul sociologic şi cercetarea sociologică sunt formate, în 
principal, din cadre didactice şi cercetători formaţi în anii 70-80, cu stagii de documentare în 
vest şi cu activitate profesională legitimată de comunitatea ştiinţifică. Noua elită cuprinde şi o 
serie de tineri sociologi afirmaţi după 1989, fiind în curs de primenire cu noi elemente 
valoroase din punct de vedere profesional. Criteriile de selecţie şi de promovare a sociologilor 
pe poziţii didactice şi de cercetare au la bază competiţia certificată de expertiza ştiinţifică 
(curriculum vitae, publicaţii, excelenţă ştiinţifică, grade şi titluri onorifice, etc.) 

În primii ani după revoluţie procesul de formare al elitei sociologice a fost unul 
precipitat (scurtat) datorită urgenţei recuperării unor rămâneri în urmă flagrante din vechiul 
regim. Practic, în primii 4-5 ani, în institutele de cercetări şi în învăţământul superior şi 
gimnazial, s-au făcut promovări rapide de la baza piramidei organizaţionale până la poziţiile 
superioare. În a doua jumătate a deceniului, însă, procesul de ascensiune profesională s-a 
reglementat conform normelor academice la nivel european. 

Imixtiunea politicului în viaţa ştiinţifică şi didactică a fost drastic cenzurată în 
deceniul care a trecut. Autonomia universităţilor şi institutelor academice a constituit un 
principiu revendicat imediat ca o cucerire a democraţiei şi un ideal preţios al noilor timpuri. 
Deşi sociologii au avut şi au reprezentanţi printre oamenii politici din administraţie, instituţii 
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politice centrale şi locale, partide politice, etc. aceştia au respectat regulile jocului autonomiei 
academice. Prezenţa unor sociologi care pot face lobby, pentru unele nevoi ale disciplinei, în 
sânul structurilor puterii, nu a condus la subordonarea sociologiei de către putere. Lecţia 
trecutului este prea vie şi prea dureroasă pentru a putea fi uitată. Este adevărat, însă, că prin 
reprezentanţii lor în diferite structuri politico-administrative, comunitatea sociologilor îşi 
poate promova mai rapid şi mai direct unele rezultate ştiinţifice, facilitându-se, astfel, 
penetrarea promptă a informaţiei sociologice la nivelul organismelor de decizie. 

11.3. Noi structuri instituţionale. 
Reconstrucţia sociologiei a însemnat, pe lângă formarea elitei ştiinţifice, şi 

expansiunea, fără precedent, a instituţiilor sociologice. Existau, pe de o parte, vechile institute 
de cercetare academică, cum sunt Institutul de sociologie al Academiei, din Bucureşti, filialele 
locale ale Academiei române – Institute de cercetări socioumane din Cluj-Napoca, Iaşi, 
Timişoara, Sibiu, Tg. Mureş, Craiova – Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de 
Tineret(C.S.C.P.T.)din Bucureşti, care şi-au consolidat poziţia. Pe lângă acestea, au fost 
construite noi structuri de învăţământ, cercetare şi comerciale în domeniul sociologiei, pe de 
altă parte. 

Institute de învăţământ superior, de stat, nou create. 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială, Universitatea Bucureşti. 
Secţia de Sociologie, Facultatea de Sociologie, Istorie şi Filozofie, Universitatea 

Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest, Timişoara. 
Facultatea de Sociologie şi Etnologie, Universitatea „Al. Ion Cuza”, Iaşi. 
Facultatea de Sociologie şi Jurnalism, Şcoala Naţională de Studii politice şi 

administrative, Bucureşti. 
Facultatea de Ştiinţe socioumane, Universitatea din Oradea. 
Facultatea de Istorie, Filozofie şi Geografie, Universitatea din Craiova. 
Universităţi private.. 
Facultatea de Psihosociologie, Universitatea „Hyperion”, Bucureşti. 
Facultatea de Sociologie-Psihologie, Universitatea „Spiru Hatet”, Bucureşti şi 

provincie. 
Institute de cercetare academică. 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti. 
Institutul de Teorie socială, Academia Română, Bucureşti. 
Centrul European pentru Probleme etnice şi Comunicare socială, Academia Română, 

Bucureşti. 
Societatea academică română, Bucureşti. 
Centrul de cercetări demografice, Academia Română, Bucureşti. 
Institutul de Sociologie şi Geopolitică (I.S.O.G.E.P.), Buchareşti, fundaţie privată. 
Serviciul de Analiză, Sinteză, Studii, finanţat de Open Society Foundation. 
Centre sociologice comerciale. 
Centrul de sociologie urbană şi regională (C.U.R.S.), Buchareşti. 
Institutul de Marketing şi Sondaje (I.M.A.S.), Bucureşti. 
Institutul român de sondare a ipiniei publice (I.R.S.O.P.), Bucureşti. 
G.F.K., Bucureşti. 
Institutul de ştiinţe sociale “METROMEDIA” Transilvania, Cluj-Napoca. 
Sondaje de opinie şi cercetare de piaţă MICROMEGA, Bucureşti. 
Institutul naţional de sondaje de opinie şi marketing (I.N.S.O.M.A.R.), Bucureşti. 
A B C  Data Research, Bucureşti. 
Princeton Gallup Romania, Bucharest. 
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The Center for Market and Opinion Investigation(C.S.O.P.), Bucharest. 
A C N I E L S E N, Bucharest. 
Data Media, Bucharest. 

11.4. Circulaţia sociologilor: reabilitare, repatriere, noi plecări. 
Odată acceptată şi instituţionalizată disciplina nu mai era decât o formalitate 

reabilitarea celor “proscrişi” din pricina părăsirii ilegale sau legale a ţării înainte de 
1989.Nume de sociologi români reputaţi peste hotare, dar cenzurate în România comunistă, ca 
de pildă, Dr. Mihail Cernea, senior adviser la Banca Mondială, prof. univ. Vladimir 
Tismăneanu, cercetătorul Vladimir Krasnaselski, prof. univ. Paul Stahl ş.a., au fost reabilitate. 
O parte din sociologii stabiliţi în occident s-au repatriat, de pildă, Prof. Paul Stahl, alţii au 
revenit frecvent în ţară după 1989, reluându-şi activitatea publicistică în România, cum este 
Prof. Vl. Tismăneanu. 

Paralel cu reabilitarea şi întoarcerea definitivă sau temporară a sociologilor români 
stabiliţi în occident, înainte de 1989, s-a manifestat şi un proces invers, de plecare spre vest, în 
principal la studii, a numeroşi sociologi tineri români, îndeosebi studenţi şi absolvenţi. 
Majoritatea îşi continuă studiile universitare, de masterat şi de doctorat în sociologie, la 
universităţi europene şi americane.  

11.5. Orientări teoretice şi metodologice majore. 
Schimbarea de regim politic a coincis, aşa cum am văzut mai sus, cu schimbarea 

orientării teoretice fundamentale, în speţă cu sfârşitul dominaţiei autoritare şi oficiale a 
doctrinei marxist-leniniste. Alternativa la dogmatismul marxist a fost orientarea spre 
diversitatea paradigmatică a sociologiei. Recursul la abordări teoretice variate este considerat, 
în general, ca o expresie a vitalităţii demersului sociologic întrucât salvează disciplina de 
clişee şi dogmatism (Giddens), asigurându-i o sursă bogată de idei. Sursele diversităţii au fost 
căutate în sociologia occidentală şi în tradiţiile bogate ale sociologiei româneşti interbelice, pe 
de o parte, precum şi în provocările tranziţiei postcomuniste din România, pe de alta.  

O soluţie lesnicioasă de practicare a diversităţii paradigmatice în sociologie o 
constituie prezentarea principalelor abordări teoretice (funcţionalism, marxism, structuralism, 
interacţionism simbolic, fenomenologie, etnometodologie, individualism metodologic), 
îndeosebi în cadrul manualelor universitare şi a unor volume de sinteză (Bădescu 1994; 
Bădescu, Dungaciu, Baltasiu 1996; Buzărnescu 1995; Chelcea 1994, 2000, 2001; Ionescu 
1998; Milca 2001; Rădulescu 1994; Stănciulescu 1996, 1997, 1998; Ungureanu 1990; Zamfir 
1990, 1999)Indiferent de numărul paradigmelor prezentate în aceste lucrări , finalitatea lor 
principală este descrierea teoriilor simultan cu analiza lor critică, pe baza referinţelor din 
literatura de specialitate străină şi românească. O preocupare constantă a autorilor acestor 
volume este sublinierea nu doar a relevanţei istorico-contextuale a diferitelor abordări ci, mai 
ales, a semnificaţiei actuale a acestora pentru cercetările sociologice din prezent. 

Exceptând cazurile (nu puţine) în care diversitatea teoretică devine un scop în sine, o 
“dovadă” a erudiţiei autorilor, cea mai facil de obţinut în cursa pentru legitimitate, proiectele 
de cercetare majore au selectat şi construit perspective sociologice generale, apte să genereze 
cadre analitice adecvate pentru înţelegerea şi explicarea provocărilor tranziţiei : care este 
starea de fapt a societăţii româneşti postcomuniste, dezvelită de vălul ideologic marxist şi de 
statisticile falsificate ale practicilor comuniste; care este natura şi amploarea problemelor 
sociale ale tranziţiei; cum va arăta noua societate democratică şi cu economie de piaţă din 
punctul de vedere al construcţiei instituţionale, societăţii civile, al riscurilor implicate, etc. 

Două tipuri de preocupări teoretice pot fi identificate în sociologia anilor nouăzeci: 
abordări teoretice generale şi teorii(concepte) specifice, limitate la anumite domenii şi 
problematici. 
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11.5.1. Modele teoretice macrosociale. 
După 1990 România, ca şi alte ţări  foste socialiste, s-a deschis unei multitudini de idei 

teoretice şi practici privind dezvoltarea în noile condiţii ale tranziţiei, problemele sociale, 
definirea identităţii etnice, geneza societăţii civile, construcţia instituţională etc. Un volum 
substanţial de cercetări au fost dedicate unor noi abordări teoretice generale şi specifice în 
sociologie. 

Resuscitarea şi valorificarea tradiţiilor clasice. 
Discursul modernizării capitaliste a societăţii româneşti, cu bogatele sale polemici din 

perioada antebelică, a redevenit actual odată cu încheierea rupturii produse de comunism. El a 
fost filtrat şi adaptat noilor condiţii ale tranziţiei postcomuniste. 

Paradigma noologiei. Teoria latenţelor sufleteşti (Bădescu 1998; 2002) Punctul de 
plecare al autorului este mai vechea polemică asupra modernizării societăţii româneşti 
cunoscută ca “teoria formelor fără fond”; aceasta considera că instituţiile şi principiile 
capitaliste sunt rezultatul unui împrumut cultural nelegitim care striveşte identitatea culturală 
a poporului român, singura dezvoltare acceptată fiind cea organică, susţinută de tradiţii. 
Operând o sinteză personală a premiselor teoretice organiciste ale teoriei formelor fără fond 
cu presupoziţii izvorâte din filozofia creştină (Berdiaev, Pascal, Sfântul Francis din Assisi 
etc.), fenomenologia occidentală şi românească, etnometodologie, profesorul I. Bădescu 
construieşte o concepţie spiritualistă sau “noologică”, centrată pe “teoria latenţelor sufleteşti”. 
Latenţele sunt definite ca energii sau puteri sufleteşti “depozitate” în natura umană, care: “se 
distribuie peste tot”, alcătuind un depozit inepuizabil de virtualităţi , un gen de “protovirtuţi şi 
presentimente”; “îmbracă forma reacţiilor afective spontane la rău” ca trăsătură generică a 
fiinţei umane; “au proprietăţi unificatoare şi înălţătoare” ale fiinţei paradisiace, suspendarea 
acestor reacţii producând un deficit ontologic. Unitatea experienţelor spirituale ale individului 
cu ale semenilor lui şi “spre Dumnezeu ca realitate spirituală maximală” constituie “ 
comunitatea noologică”, singura “întemeiere ontologică a eului nostru”(Bădescu 1997: 12, 
327-328; 2002). 

Paradigma noologiei susţinută de teoria spiritualistă a latenţelor a oferit soluţii de 
înţelegere şi explicare a istoriei moderne în termeni de “maladie a modernităţii”, a identităţii 
naţionale ca “substrat a popoarelor prin teoria latenţelor sufleteşti difuze”(Bădescu 1997:129). 
Paradigma spiritualistă a latenţelor a fost utilizată de I. Bădescu şi colaboratorii săi şi în 
combinaţie cu alte abordări teoretice. Spre pildă, combinând teoria latenţelor cu teoria 
frontierei (Turner 1893, Bodley 1990 etc.) şi cu concepţiile geopolitice (Ratzel 1903, 
Haushofer 1927, Conea 1937, etc.), I. Bădescu şi colab. au construit un cadru analitic pentru 
cercetarea problematicii frontierei în contextul procesului de globalizare şi diferenţiere etnică, 
naţională, religioasă (Bădescu and colab. 1995). O altă combinaţie a teoriei latenţelor cu 
doctrina marxistă i-a îngăduit autorului o radiografie a tranziţiei româneşti în termeni de : 
“capitalism prădalnic sau politic”(Weber), echivalent cu “capitalism oligarhic”, care 
“dezorganizează tot sistemul economic şi social, admiţând şi înstrăinarea unor mari părţi ale 
avuţiei naţionale, dacă aceasta prilejuieşte obţinerea de câştiguri” (Bădescu 2000b:46); 
subeconomii redistributive, adică “sisteme care pot devia veniturile capitalizate ale muncii 
naţionale spre a intra în posesiunea unei oligarhii” (Bădescu 1997:11); “oligarhie parazitară”, 
adică clasă dominantă ce-şi procură bogăţia prin “capitalizarea veniturilor”destinate muncii 
naţionale, adică prin jaf (Bădescu 1997: 12).Teoria latenţelor constituie o strategie calitativă şi 
istorică care privilegiază în analiză coerenţa sistemului, modul în care acesta funcţionează şi 
scopurile agenţilor sociali (elita politică comunistă, naţională, oligarhică, postcomunistă). 

O altă direcţie a revitalizării tradiţiilor este valorificarea moştenirii ştiinţifice 
(Larionescu, Sandu 2001:174-176). Este vorba de două mari proiecte de analiză şi recuperare 
a tradiţiilor sociologice româneşti finalizate şi unul în curs de realizare: reabilitarea valorilor 
reprimate de regimul comunist şi sociologia sociologiei româneşti. 
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Reabilitarea valorilor reprimate de regimul comunist (Bădescu, Ungheanu. eds.2000). 
Odată ci instaurarea regimului comunist a început acţiunea de epurare a culturii române de 
valorile sale fundamentale. Ea semnifica scoaterea autorilor şi publicaţiilor din circuitul 
cultural şi instituirea de norme prohibitive de valorificare a moştenirii ştiinţifice. Prin 
restituirea acestor lucrări şiautori autorii volumului au oferit o şansă asigurării continuităţii 
sociologiei, rupte de regimul comunist . 

Consorţium-Sociologia sociologiei româneşti constituie cel de al doilea mare proiect 
de reabilitare şi valorificare a tradiţiilor sociologice româneşti începând cu 1944 până în 
prezent, dezvoltat de Universităţi din Bucureşti şi din provincie, Institutute de cercetare cu 
profil academic, instituţii private de cercetare sociologică. Proiectul continuă cercetările 
anterioare desfăşurate de Institutul de Sociologie al Academiei Române, filialele Cluj-
Napoca, Craiova şi Sibiu ale Academiei Române, cu colaborarea unor cercetători şi cadre 
didactice din Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, proiect având la bază peste două decenii de investigaţii 
empirice a istoriei disciplinei(Costea 1995; Costea, Larionescu, Tănăsescu 1996; Larionescu 
1994; Larionescu-coord. 1996; Negru 1999; Popescu 1998; Bălan 2001; Costea-ed. 2001), 
precum şi de alţi autori(Rostaş 2000, 2001; Diaconu 2000; Schifirneţ 1996; Ornea 1995; 
Vlăduţ 1997; Tanco 1993, etc.). Modelul teoretic utilizat este cel cunoscut ca sociologia 
sociologiei, adică o sinteză a reprezentărilor disciplinei ca creaţie individuală, teorie 
sociologică, instituţie şi fapt social global. Susţinut de evidenţa empirică a istoriei disciplinei, 
acest demers a reliefat mişcarea ideilor, cauzele sociale şi epistemologice ale teoriilor 
sociologice, precum şi procesul instituţionalizării disciplinei.  

Construcţia de paradigme sociologice. 
O paradigmă centrată pe “structurile fundamentale ale gândirii sociologice ca 

gândire ştiinţifică” (Zamfir 1990, 1999). Punctul de plecare l-a constituit analiza critică a 
principalelor modele explicative şi interpretative din sociologie; a urmat apoi o centrare pe 
paradigmele cauzală şi funcţională, care sunt “structurate “ ca sisteme de concepte şi de 
principii analitice. Schema structural-funcţionalistă a lui R.K.Merton a fost completată cu 
conceptul de “posibil acţional”, care exprimă resursele de care dispune sistemul pentru a-şi 
produce elementele funcţionale. Ineditul soluţiei oferite de C.Zamfir este inserţia unui 
mecanism funcţional în interiorul schemei cauzale, rezultând o “schemă cauzală detaliată 
funcţional”(Rughiniş 2001:230). Contributivă este şi ideea lărgirii analizei cauzale prin 
principiul pluralităţii structurale, care afirmă că “structura unui sistem social trebuie înţeleasă 
nu numai static, ca mod de organizare, dar şi dinamic, ca strategie de organizare promovată în 
cadrul sistemului de către membrii săi (Zamfir 1999:121). Provocările intelectuale produse de 
această paradigmă au condus la o viziune mai complexă a sistemului social, care “trebuie 
considerat a fi într-o stare de oscilaţie între sistem şi suprasistem (Zamfir 1999:130), 
orientarea finalistă a unui sistem nefiind doar un dat, o caracteristică a acestuia, ci şi un 
proces(Rughiniş 2001:231).Paradigma analizei cauzale lărgite a fundamentat o teorie 
specifică, teoria raţionalităţii umane limitate, individuale şi colective, care a slujit drept cadru 
analitic pentru investigarea unui pachet de probleme şi procese sociale: sărăcie şi sărăcire, 
polarizarea socială, categorii şi grupuri sociale marginalizate, politici sociale şi rolul statului, 
etc. 

O analiză critică a tranziţiei (Zamfir 2004). Este cea mai pătrunzătoare şi 
comprehensivă tratare a tranziţiei postcomuniste, plecând de la valorificarea critică a 
moştenirii sociologice româneşti şi occidentale. Lucrarea formulează o strategie de cunoaştere 
şi intervenţie sociologică în acţiunea politică de reformare instituţională a societăţii româneşti 
în perioada de tranziţie. O contribuţie inedită aduce autorul la analiza procesului de 
destructurare socială din perioada comunistă şi a semnificaţiei „dependenţei de calea 
parcursă” pentru reformele tranziţiei. Pot fi menţionate aici clarificările şi evaluările autorului 
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cu privire la decodificarea mecanismului prin care s-a constituit birocraţia politică, 
economică-tehnică, intelectualitatea în structura societăţii socialiste româneşti (Zamfir 2004: 
102-107). În acest scop autorul avertizează asupra a două erori frecvente în înţelegerea şi 
explicarea structurii de clasă şi de putere în societatea comunistă. 

Prima eroare priveşte preluarea necritică a modelului marxist al claselor sociale, 
dezvoltat pe cazul societăţilor capitaliste dezvoltate, conform căruia grupurile de putere 
reprezintă o parte constitutivă a claselor sociale determinate istoric, ale căror interese le 
reprezintă. Realităţile concret istorice în care s-a edificat socialismul real au fost, însă, diferite 
faţă de situaţia societăţilor occidentale şi, în consecinţă, şi modelul structurii sociale a avut o 
ecuaţie specifică. Analiza efectuată de C. Zamfir pune în lumină o nouă interpretare a 
conţinutului puterii politice comuniste: „clasa politică comunistă a devenit ea însăşi o clasă 
socială distinctă, cu interese diferite de cele ale celorlalte clase sociale” pe care, oficial, le 
reprezintă” (Zamfir 2004: 102). 

O altă contribuţie inedită a prof. Zamfir constă în alcătuirea profilului tipic al clasei 
politice comuniste. Aceasta este caracterizată prin câteva atribute esenţiale: nonraţionalitate, 
autoreproducere, închidere socială. Spre deosebire de situaţia clasică a societăţilor 
occidentale, în comunism clasa care deţine puterea politică nu reflectă, în realitate, interesele 
muncitorimii şi ale ţărănimii muncitoare ci este „o clasă coagulată în jurul unui program 
social-economic şi politic din care decurg atât poziţia sa în societate, cât şi accesul privilegiat 
la resursele social-economice. Doar fictiv ea reprezintă, ideologic şi politic”, interesele 
întregii societăţi, fiind beneficiara unui pachet de privilegii socio-economice, „pe care le 
promova prin poziţia sa de putere” (Zamfir 2004: 102-123). Criteriile de selecţie pentru clasa 
politică, precizează autorul citat, erau de factură strict politică, capitalul politic utilizat de 
autoritatea aflată la putere şi nu de competenţa economică, socială, culturală; membrii acestei 
clase fiind etichetaţi cu sintagmele „activişti de profesie” „activişti profesionalizaţi” sau 
„politicieni de carieră” (p. 103). Evoluând istoric din foştii „ilegalişti” recrutaţi de ocupantul 
sovietic de după război, „nucleul care opera selectarea noilor membri” era un grup închis şi 
izolat de restul societăţii, format din lideri politici şi angajaţii aparatului politic (p. 103), care 
se autoperpetua. Clasa politică avea mai degrabă atributele unei caste guvernante, 
caracterizate prin solidaritate de status, închidere socială, „încredere faţă de logica 
clientelară”; modul său de constituire şi autoreproducere nu reflecta logica raţională de clasă 
ci, mai degrabă nonraţionalitatea modelului „de castă feudală dominantă suprapusă unei mase 
relativ imobile şi pasive”( Eyal, Szelenyi, Townsley 2001: 38). Pe măsura adâncirii crizei 
sistemului comunist şi a întăririi dictaturii ceauşiste, observa C. Zamfir, clasa politică 
românească s-a restrâns şi izolat tot mai mult, devenind un instrument docil al puterii 
autoritare de la vârful ierarhiei de partid şi de stat. 

Caracteristicile clasei (birocraţiei) politice comuniste privind caracterul de status, 
închiderea socială, nonraţionalitatea, izolarea, autoreproducerea situează acest grup de putere 
în afara modelului raţional de clasă, în accepţiunea clasică (marxistă şi weberiană).  

Cea de a doua eroare, semnalată de C. Zamfir, priveşte ignorarea unei categorii sociale 
cu caracteristici particulare, aparţinând clasei de mijloc, şi anume intelectualitatea şi îndeosebi 
o componentă a acesteia, tehnocraţia. 

Regimul comunist a trebuit să facă faţă unor provocări vitale pentru supravieţuirea sa 
în ceea ce priveşte competiţia în contextul modernizării societăţii moderne. Cerinţele 
organizării ştiinţifico-tehnice a economiei naţionale, ale managementului resurselor din toate 
domeniile de activitate, nevoia de a obţine cooperarea populaţiei pentru înfăptuirea 
programului puterii comuniste au reliefat rolul deosebit al expertizei ştiinţifico-tehnice şi a 
deţinătorilor de capital uman, social şi simbolic. Capitalul social, în expresia sa politică, nu 
putea substitui nevoia de know-how, de abilităţi pentru asigurarea motivării angajaţilor şi a 
unui minim de consens şi solidaritate socială. 
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Autoritatea comunistă a fost, astfel, confruntată cu o dilemă strategică: loialitate 
politică versus meritocraţie; aceasta din urmă presupune ocuparea poziţiilor de conducere şi 
administrare a sistemului socioeconomic după criterii de competenţă tehnico-ştiinţifică, 
managerială, deţinerea de resurse simbolice, toate probate de diplome, examene, evaluări ale 
expertizei. 

Logica menţinerii sistemului comunist pe traiectoria modernizării, în contextul 
competiţiei pe piaţa internaţională, a generat, spre sfârşitul anilor 60, o tensiune, în creştere, 
între statutul capitalului politic şi cel al capitalului uman ca resurse de legitimare a sistemului 
organizaţional socialist. Cerinţele impuse de raţionalitatea tehnică a funcţionării sistemului 
social, economic, administrativ, cultural a forţat puterea să recruteze intelectuali pentru 
expertiza deţinută şi să-şi apropie tehnocraţia formată, conform specificărilor făcute de C. 
Zamfir, din intelectualii care „ocupă funcţii tehnice de conducere a întregului sistem social, 
economic şi administrativ” (Zamfir 2004: 104).  

În absenţa capitalului politic al intelectualităţii autoritatea comunistă a iniţiat un set de 
proceduri de socializare politică a acesteia: şcoli de partid, acces preferenţial la privilegii şi 
facilităţi limitate, recompense pentru loialitate oferite familiei şi celor apropiaţi. Valorile 
fundamentale care legitimau rolul intelectualităţii în societatea comunistă aparţineau 
modelului meritocraţiei, cu precizarea că forma de proprietate nu era privată ci o proprietate 
de stat şi cooperatistă, asociate cu o anumită democraţie şi raţionalitate tehnică care tindeau să 
„elibereze tehnocraţia de constrângerile sistemului politic comunist” (Zamfir 2004: 105). 
Reprezentanţii tehnocraţiei au penetrat în structurile administraţiei centrale, regionale şi 
locale, ale întreprinderilor şi serviciilor creând reţele de solidaritate ce vor fi reactualizate 
după răsturnarea regimului comunist.  

Tranziţia ca premisă a postmodernităţii (Vlăsceanu 2001).O analiză critică a istoriei 
teoriilor dezvoltării, româneşti şi occidentale, i-au oferit lui L.Vlăsceanu argumente şi intuiţii 
cu care a construit o concepţie proprie asupra tranziţiei postcomuniste a societăţii româneşti. 
Autorul concepe tranziţia ca pe o componentă iniţială (premisă) a procesului mai larg de 
dezvoltare durabilă(sustainable); în această lumină , tranziţia nu se limitează la 
macrostabilitate şi nici chiar doar la creştere economică, ci implică realizarea unor 
“transformări instituţionale coerente şi de anvergură” care să înlocuiască vechea ordine 
economică, politică, socială, culturală, organizatorică cu noi instituţii, formale şi 
informale(Vlăsceanu 2001: 107). Ritmul de schimbare al instituţiilor formale, promovate prin 
legi şi reglementări normative, s-a dovedit mai rapid decât al celor informale, care sunt mai 
ales “morale şi sociale” şi care dispun de o inerţie culturală profundă(dependenţa de cale-
North 1990). Autorul privilegiază în analiza tranziţiei ceea ce el denumeşte “cultura duală şi 
inerţială”. Inerţia culturală este “indusă şi întreţesută de experienţele de viaţă şi de schimb 
simbolic şi material care au fost şi sunt puternic recompensate”, paralel cu lipsa de 
sancţionare negativă a nerespectării noilor reguli(Vlăsceanu 2001:107). Caracteristica 
fundamentală a modelului formulat de autor se referă la relevanţa instituţiilor formale şi 
informale pentru dezvoltarea durabilă, adică la “crearea cadrului de afirmare a autorităţii şi 
impunerii regulilor formale, de instituirea sistematică a unui set de valori comune” care 
recompensează antreprenoriatul, inovaţia tehnologică şi cognitivă, simultan cu aplicarea de 
sancţiuni pentru corupţie, violenţă fizică sau simbolică (Vlăsceanu 2001: 113-114). În lumina 
acestor standarde tranziţia românească denotă “mari decalaje culturale şi ideologice între 
cerinţele instituţiilor formale şi informale”, blocaje instituţionale prelungite, absenţa unor 
iniţiative specializate în generarea de schimbări instituţionale adecvate noilor realităţi. 
Finalitatea tranziţiei este văzută de autor ca premisă a unei dezvoltări mai degrabă 
postmoderne, care implică, pe de o parte, referinţe la tradiţiile culturale “permanent 
reinventate”, iar pe de altă parte ţine seama de tendinţele contemporane privind “economia 
tranzacţională a lumii interconectate”, în care se instituie “reţelele de producţie, schimb şi 
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comunicare bazate pe încredere”, “economia relaţională” bazată pe identificarea personală cu 
compania prin stimulente specifice statului bunăstării şi pe “societatea cunoaşterii”, în care 
cunoaşterea este resursa fundamentală a bunăstării(Vlăsceanu 2001:133, 134). Subliniind 
nevoia de a combina achiziţiile recente ale teoriilor dezvoltării, asociate mai ales cu 
contribuţiile neo-institutionaliste, cu tradition privind analiza strategiilor schimbării, autorul 
se confruntă cu o dificultate ignorată: alocarea spaţiului pentru erori, care este adesea asociată 
cu absenţa incluziunii sociale şi participarea voluntară în proiectele de dezvoltare. 

Paradigma “spaţiului social al tranziţiei”(Sandu 1996, 1999). Operând o sinteză 
originală între demersul fenomenologic, analize recente de capital social(Puttnam, Bourdieu, 
Becker), network şi o mai veche orientare românească a mecanicii sociale(Spiru Haret), 
profesorul D.Sandu a formulat o incitantă paradigmă având ca pivot central conceptul de 
“spaţiu social”. “Spaţiul social” este definit prin modul în care resursele individuale(educaţie, 
sănătate, venit, avere) şi comunitare(bunăstarea comunităţii / zonei în care locuiesc actorii 
sociali) influenţează acţiunile, atitudinile şi valorile indivizilor. O schemă analitică dezvoltată 
de autor pune în lumină conjuncţia a patru tipuri de capital(social, uman, material şi 
simbolic)semnificativă pentru: a)tratarea tranziţiei ca “special case of remodernization”, care 
include restructurarea celor patru tipuri de capital; b) construcţia unor arii culturale omogene 
şi a unor regiuni socio-culturale coerente; c) o perspectivă fenomenologică asupra structurii 
sociale. Astfel, grupările cumulative de stil de viaţă(clasă de mijloc, elite economice, elite 
politice, grupuri marginale) sunt determinate de: grupările de status (săraci/bogaţi în zone 
sărace/bogate), grupările de definire a situaţiei (optimişti / pesimişti) şi grupările 
ideologice(liberal / pragmatic / conservator).Paradigma “spaţiului social al tranziţiei “ a fost 
testată în cercetări asupra migraţiei interne, antreprenoriatului, gospodăriilor agricole. 
Migraţia internă : ilustrează modul în care indivizii “trăiesc” diferenţele de nivel de viaţă 
dintre regiuni, comunităţi. Antreprenoriatul este clasificat în trei tipuri: prin comportament 
(sunt deja antreprenori), prin intenţie(intenţionează să pornească o afacere în următorii doi 
ani) şi prin dorinţă (ar vrea, dacă ar avea bani). Antreprenorii prin comportament au resurse 
bogate: educaţie relativă, bani, relaţii sociale utile. Cei prin intenţie sunt tineri, cu multe relaţii 
şi mult capital material, activi şi cu aversiune mică faşă de risc. Cei prin dorinţă au un profil 
mai difuz: sunt tineri şi înstăriţi, dar nu au relaţii. Gospodăriile agricole sunt diferenţiate în 
trei tipuri: subzistenţă integrală, subzistenţă parţială, orientare comercială, orientare spre 
investiţii. Atât paradigma spaţiului social al tranziţiei cât şi cadrul analitic generat de aceasta 
au stimulat dezbaterea ştiinţifică , provocând emulaţie şi controverse ( vezi dezbaterea pe 
temele antreprenoriatului şi încrederii, în revista Sociologie Românească, II, 1999). 

Perspectiva generală a raţionalităţii sociale (Rădulescu 1994; Ungureanu 1990a şi 
1990b). Plecând de la o analiză cuprinzătoare a principalelor paradigme sociologice 
(contractualismul, anomia, teoria conflictului social, structural-funcţionalismul, teoria acţiunii 
sociale), S.M.Rădulescu apreciază cî cea mai satisfăcătoare opţiune este cea a lui “Homo 
Sociologicus” care sintetizează cele două imagini relevante ale omului ( în filiaţie cu ideile lui 
R. Dahrendorf) : omul “raţional”, “înglobat şi aservit rolurilor sociale”, predictibile şi omul 
“iraţional” care realizează acţiuni nepredictibile. Recursul la acest model oferă avantajul 
înţelegerii şi explicării oscilaţiilor actorilor sociali între cele două tendinţe contrare, 
legitimând “dreptul omului de a decide asupra alegerilor sale şi, implicit, acela de a fi 
iraţional”(Rădulescu 1994:299-301). Această abordare a fost utilizată în cercetarea devianţei, 
patologiei sociale, violenţei domestice, unor grupuri marginale (transsexuali) Într-un sens 
diferit, studiul teoriilor clasice şi contemporane, româneşti şi occidentale, l-au condus pe I. 
Ungureanu la formularea problemei constitutive a sociologiei contemporane ca expresie a 
raţionalităţii şi acţiunii sociale. 
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11.5.2. Teorii şi concepte specifice (middle range theories).   
Răspunsurile teoretice specifice ale sociologilor la provocările tranziţiei postcomuniste 

arată o gamă variată de concepte şi teorii de rang mediu de generalitate, cunoscute sub 
denumirea middle range theories.  

Cercetări de structură socială. Constituirea clasei mijlocii în România (Larionescu, 
Mărginean, Neagu, Rughiniş 2006). Volumul constituie un exerciţiu sociologic având ca temă 
o provocare majoră a tranziţiei postcomuniste, constituirea clasei mijlocii în România, în 
contextul în care studiile de structură socială au relevat faptul că societăţile dezvoltate sunt „o 
proiecţie” a valorilor şi stilurilor de viaţă ale acestui segment social care a devenit majoritar. 
Secţiunea consacrată genezei clasei mijlocii în societatea românească pleacă de la ideea 
conform căreia apariţia acestei clase este strâns împletită cu începuturile modernizării 
societăţii româneşti, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Se subliniază ideea că că 
evoluţia economiei româneşti, îndeosebi dezvoltarea industrială şi a învăţământului, a stimulat 
constituirea clasei de mijloc. În ceea ce priveşte agricultura românească, starea precară a 
productivităţii în această ramură va fi o resursă slabă pentru expansiunea clasei mijlocii. Cea 
mai vizibilă expresie a absenţei unor stimulente majore ale dezvoltării clasei de mijloc în 
agricultură este prezenţa unui germen exploziv în structura socială rurală, unde era plasată 
marea majoritate (peste 80%) a populaţiei active. Este vorba de existenţa unei majorităţi 
absolute (51,1%) a membrilor auxiliari ai familiilor de agricultori şi a unei majorităţi relative 
alcătuită din micii agricultori pe cont propriu (34,3%) care practicau o agricultură de 
subzistenţă în sistem familial; cu o populaţie activă covârşitoare, alcătuită din membrii 
familiei care ajută capul gospodăriei la exploatarea primitivă a solului, se restrâng drastic 
şansele constituirii şi consolidării unei clase de mijloc viguroase. Prezenţa unor mici 
întreprinzători agricoli, pe pământul lor sau al altora (arendaşi), nu schimbă esenţial 
potenţialul precar al agriculturii româneşti de a genera clasă de mijloc. 

Destructurarea clasei mijlocii în perioada comunistă. O parte substanţială a lucrării 
este consacrată statutului clasei de mijloc în societatea comunistă. Se specifică faptul că 
instaurarea regimului comunist a semnificat o ruptură în dezvoltarea clasei de mijloc cu efecte 
de destructurare profundă a structurii sociale, dublate de o abordare conflictuală a structurii 
sociale de clasă, având ca expresie ideologia „două clase, o pătură”.  

Tranziţia postcomunistă. Renaşterea clasei mijlocii. Lucrarea pune în lumină, în 
această secţiune, statutul clasei de mijloc în condiţiile tranziţiei postcomuniste. Sunt 
examinate procesele de privatizare şi beneficiarii acestora. Investigaţiile făcute arată că 
revenirea la proprietatea privată, cu toate sinuozităţile procesului, creează condiţiile apariţiei 
atât a clasei mijlocii tradiţionale cât şi a noii clase de mijloc. Noutatea absolută constă în 
inversarea secvenţelor apariţiei celor două categorii ale clasei de mijloc: întâi apare clasa 
mijlocie nouă a burgheziei educate (profesioniştii, tehnocraţia, intelectualitatea neproprietară 
sau burghezia culturală) şi abia ulterior se constituie antreprenorii privaţi (vechea clasă 
mijlocie, tradiţională). 

Profiluri ocupaţionale ale clasei mijlocii în România postcomunistă. Studiul debutează 
cu o serie de delimitări conceptuale în tratarea ocupaţiilor pentru a se asigura consistenţa 
clasificărilor statutului ocupaţional al populaţiei. Construcţia imaginii asupra profilurilor 
ocupaţionale şi profesionale ale clasei mijlocii în România de după 1989 a fost precedată de o 
analiză comparativă a structurii economice, demografice, educaţionale a populaţiei, relevantă 
pentru procesul de constituire a acestei clase intermediare, pe baza unor evidenţe empirice 
comprehensive oferite de datele din recensămintele populaţiei, anchetele privind forţa de 
muncă efectuată în gospodăriile populaţiei (AMIGO), diagnoza calităţii vieţii efectuată de 
ICCV precum şi alte publicaţii specializate. 

Analiza comparativă întreprinsă pune în lumină câteva fenomene semnificative pentru 
contextul renaşterii clasei mijlocii: scăderea (între 1992-2002) ponderii populaţiei active, din 
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totalul populaţiei în vârstă de muncă, în principal datorită pensionării timpurii, simultan cu o 
creştere semnificativă a numărului de studenţi; zonele cu surplus demografic pe categorii de 
ocupaţii apar la agricultori, muncitori necalificaţi şi operatori; în schimb se constată o scădere 
a valorilor procentuale deţinute de ocupaţiile cu un grad mare de complexitate a muncii, 
inclusiv a conducătorilor din unităţi economice, sociale şi politice, din administraţia publică. 

O constatare importantă a cercetării priveşte evaluarea diferenţiată a celor două surse 
de recrutare a clasei mijlocii, proprietatea şi ocupaţia, pentru cazul României şi al altor ţări 
foste comuniste. Este vorba de importanţa relativ mai mare a ocupaţiei în structurarea clasei 
mijlocii decât a averii.  

Circumstanţele concrete de acumulare şi diferenţiere a proprietăţii private a favorizat 
un model bipolar de distribuţie a proprietăţii în care se configurează o mare majoritate a 
populaţiei lipsită de proprietăţi, exceptând proprietatea asupra locuinţei, care se confruntă cu 
probleme de asigurare a subzistenţei şi un strat subţire de indivizi care au dobândit averi 
însemnate. Distribuţia proprietăţii funciare prezintă o polarizare şi mai accentuată: cu toate că 
peste o treime din gospodării au în proprietate teren agricol, doar 1% deţin suprafeţe de peste 
10 ha. 

Cercetarea celei de a doua surse de constituire a clasei mijlocii a reliefat că din punct 
de vedere ocupaţional pot fi identificate pragurile minime peste care se poate vorbi de 
apartenenţa la clasa mijlocie. Au fost identificate următoarele straturi tipice ale clasei mijlocii 
din perspectiva criteriului diferenţierii ocupaţionale şi al educaţiei: grupa de ocupaţie a 
funcţiilor de conducere, stratul format din specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, 
grupa de tehnicieni, maiştri şi asimilaţi, stratul alcătuit din funcţionari administrativi şi 
lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi. Estimările făcute totalizează circa 30-35% 
din populaţia ţării aparţinând clasei mijlocii, peste jumătate (aproximativ 60%) alcătuiesc 
clasa de jos şi un procent infim (sub 5%) include clasa de sus. Peste 80% din totalul acestei 
clase intermediare este recrutat din mediul urban, iar aproape 60% din membrii săi sunt femei. 

Datele cercetării permit formularea unor întrebări şi ipoteze de lucru pentru cercetări 
ulterioare. 

Existenţa unor volume importante de populaţie în vârstă de muncă în epocile „clasice” 
ale dezvoltării (perioada interbelică) şi renaşterii (tranziţia postcomunistă) clasei mijlocii s-a 
dovedit a fi doar o condiţie, cu statut de virtualitate, a consolidării şi expansiunii acestei clase 
intermediare. Actualizarea acestei posibilităţi depinde de un ansamblu de caracteristici 
structurale şi de acte de voinţă ale factorilor de decizie care pot încetini, frâna sau accelera 
procesul amintit. Printre condiţiile structurale ale recrutării clasei mijlocii se remarcă 
contribuţia semnificativ mai redusă adusă de populaţia în vârstă de muncă din rural, de 
ocupaţiile agricole faţă de cele neagricole şi urbane. Cum putem înţelege şi explica 
manifestarea, aproape în aceeaşi termeni, în perioade istorice diferite, a unui mecanism 
sistematic de frânare sau, în cel mai bun caz, de încetinire a funcţionalităţii clasei mijlocii 
ţinând de structura complexă a gospodăriei ţărăneşti? Care atribute ale structurii gospodăriei 
rural-agricole sunt mai vulnerabile (cât de vulnerabile) la cerinţele etosului clasei mijlocii: 
statutul auxiliarilor, respectiv al sectorului informal intern din aceste gospodării?; caracterul 
de subzistenţă al marii majorităţi a gospodăriilor ţărăneşti?; raţionalitatea familială a acestor 
unităţi de producţie, desfacere, consum versus raţionalitatea individuală tipică a fermierilor şi 
arendaşilor?.  

O serie de alte similarităţi dar şi de contraste identificate în sursele de recrutare ale 
clasei mijlocii din perioada interbelică şi perioada postcomunistă merită să fie clarificate prin 
cercetări specializate: ponderea relativ redusă a conducătorilor şi funcţionari publici superiori, 
în prezent, în opoziţie cu surplusul constatat în contextul interbelic; coincidenţele privind 
prevalenţa salariaţilor în profilul clasei de mijloc din cele două epoci investigate 
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Educaţia – generator al clasei mijlocii. Un capitol distinct al lucrării şi-a propus o 
analiză  a educaţiei ca factor de generare a clasei mijlocii din România. Plecând de la faptul că 
una dintre funcţiile de bază ale şcolii este aceea de ordonare a indivizilor în funcţie de 
diplomele şcolare s-a urmărit stabilirea unui corespondenţe între ierarhia educaţională şi cea 
socială, între nivelele de educaţie secundar şi superior şi poziţiile sociale intermediare şi înalte 
din cadrul ierarhiei sociale.  

Clasa mijlocie ca auto-poziţionare. O evaluare macrosocială. Relevanţa auto-
poziţionării în funcţie de reperele de clasă socială derivă din conotaţiile simbolice ale 
conceptului; autorii au estimat că identificarea de clasă este influenţată atât de caracteristici 
personale ale stilului de viaţă cât şi de percepţia mai generală a stratificării în societate. 
Analiza comparată a datelor din Barometrul de Opinie Publică din 1998, 1999, 2003 şi din 
alte surse a pus în lumină câteva rezultate semnificative. Se constată o diferenţă semnificativă 
între distribuţia auto-poziţionărilor în clasa mijlocie şi percepţia subiecţilor respectivi despre 
inegalitatea socială; explicaţia oferită în lucrare este o consecinţă a teoriei comparării 
descendente (Thomas A. Willis), care descrie tendinţa indivizilor de a-şi spori stima de sine şi 
de a-şi ridica statutul în ierarhia socială prin compararea cu categorii sociale aflate în situaţii 
inferioare. Au fost identificate criteriile de auto-poziţionare, cu ajutorul unui model de 
regresie multiplă a variabilelor: dotarea gospodărească şi implicit stilul de consum este 
principalul reper care ghidează poziţia subiecţilor în ierarhia socială; urmează, în ordine 
descrescătoare, influenţa pe care o are antreprenoriatul asupra auto-situării în ierarhia socială; 
venitul apare ca un predictor nesemnificativ al percepţiei propriei apartenenţe de clasă; un 
criteriu semnificativ este educaţia proprie şi educaţia tatălui, asociate cu un anumit prestigiu şi 
cu particularităţi de consum care îi orientează în imaginea de sine. 

Percepţia şi autoidentificarea de clasă. Studiu de caz Pentru identificarea factorilor 
determinanţi ai stratificării sociale şi constituirii clasei mijlocii în România s-a avut în vedere 
şi investigarea empirică a percepţiilor populaţiei. În acest scop a fost întreprinsă o cercetare 
calitativă  cu sprijinul studenţilor Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din 
Universitatea Bucureşti care s-a derulat în intervalul 2002-2004. Ghidul de interviu a fost 
structurat pe 4 mari teme: imaginea asupra clasei mijlocii, indicatori de definire ai clasei 
mijlocii, autoidentificarea de clasă şi dimensiuni de status. În urma analizei conţinutului 
interviurilor de grup s-a constatat faptul că populaţia are formată o imagine asupra clasei 
mijlocii. A rezultat că factori precum nivelul de educaţie, vârsta, mediul de rezidenţă, 
ocupaţia, tipul de activitate desfăşurată etc. nu influenţează într-o foarte mare măsură 
percepţiile şi concepţiile indivizilor privind procesul de constituire a clasei de mijloc din 
România. Datele acestei cercetări confirmă concluziile la care s-a ajuns  în capitolele 
anterioare privind profilurile ocupaţionale ale clasei mijlocii şi evaluarea macrosocială asupra 
auto-poziţionarii indivizilor, precum şi în alte studii şi cercetări desfăşurate în România pe 
această temă: profesionalizarea muncii reprezintă principala sursă de formare a clasei noastre 
de mijloc; raportarea la indicatori precum veniturile, averea restrâng semnificativ limitele şi 
conţinutul clasei mijlocii; nu se poate vorbi în momentul de faţă despre existenţa unei 
conştiinţe de clasă; populaţia este conştientă de necesitatea constituirii unei clase de mijloc 
puternice la nivelul societăţii româneşti dar este neîncrezătoare în şansele acesteia cel puţin la 
momentul în care s-a derulat cercetarea.  

“Societatea de supravieţuire” (Pasti, Miroiu, Codiţă 1997) este un ansamblu articulat 
de idei explicative, concepte derivate din teoriile conflictului şi materialist-istorice cu privire 
la mecanismele ce generează subdezvoltare în societăţile postcomuniste precum şi 
soluţionarea acesteia. Societatea de supravieţuire posttotalitară este concepută ca o consecinţă 
neanticipată a construcţiei instituţionale după 1989 (Larionescu, Sandu 2001 :142), având 
următoarele dimensiuni: întoarcerea la o societate rurală pre-modernă, patriarhală, de 
subzistenţă; conservarea unui “nucleu dur” al industriei cu trăsături socialiste ; adaptarea 
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sectorului privat la societatea de supravieţuire; degradarea stării de sănătate, a educaţiei; 
introducerea „democraţiei de vitrină” în care toate instituţiile regimului democratic sunt 
utilizate minimal; predominarea mentalităţilor naţionaliste şi colectiviste. Autorii au subliniat 
cu precădere disfuncţiile procesului de construcţie instituţională, aplecându-se mai puţin 
asupra resurselor intituţiilor care fac din acestea instrumente pline de posibilităţi.  

Teoria raţionalităţii umane limitate, individuale şi colective (Zamfir 1990, 1999; 
Zamfir-coord. 1994, 1999; Zamfir şi Zamfir-coord. 1993, 1995, 2000). Conform acestei teorii, 
derivată din paradigma analizei cauzale lărgite, prezentate mai sus, un comportament trebuie 
înţeles prin: interesele pe care le apără ,cunoaşterea pe care se sprijină, constrângerile la care e 
supus. Trei situaţii tipice de raţionalitate umană limitată pot fi identificate. Raţionalitatea 
specifică categoriilor marginale, “culturii sărăciei”- de exemplu romii, minerii disponibilizaţi 
(redundant); astfel de persoane se “adaptează” sărăciei prin comportamente 
specifice(natalitate ridicată, orientare spre prezent, devianţă, etc.). Raţionalitatea limitată a 
deciziilor politice, a funcţionării instituţiilor : de exemplu, studiul efectelor neaşteptate ale 
diverselor politici sociale; interacţiunea dintre politicienii români şi instituţiile 
internaţionale(Banca Mondială, UE). Strategia satisfăcătorului în luarea deciziilor: deseori 
adoptarea primei soluţii satisfăcătoare este de preferat căutării unei soluţii “optime”(în special 
când decizia se ia în condiţii de incertitudine şi diversitate de interese). Influenţa exercitată de 
această teorie , testată în cercetări ample asupra sărăciei şi sărăcirii, polarizării sociale, 
categoriilor marginalizate, politicilor sociale , a depăşit aria comunităţii sociologice, prin 
implicarea autorilor în politică( Ministerul Muncii, Comisia Antisărăcie) 

Teorii ale etnicităţii şi naţionalismului. 
Reconstrucţia identităţii etnice şi naţionale, după deceniile de dominaţie a ideologiei 

comuniste, care a generat prejudecăţi şi stereotipuri puternic încărcate ideologic, a stat în 
atenţia sociologilor, antropologilor, istoricilor, psihologilor. O caracteristică definitorie a 
proiectelor sociologice majore având ca obiect identitatea etnică este renunţarea la poziţia 
substanţialistă a sufletului popoarelor(mass psychology), îmbrăţişată de mai vechile tradiţii 
sociologice, care considerau identitatea ca un dat primordial. Cercetările din anii nouăzeci au  
asumat o poziţie constructivistă asupra identităţii etnice concepută ca „un construct social 
rezultat al unui proces de construcţie a identităţii şi nu doar al unei simple moşteniri 
culturale”, neschimbătoare şi neproblematice (Larionescu, Sandu 2001: 150-156) 

Etnicitatea ca fenomen de coabitare colectivă (Abraham, Chelcea, Bădescu 1995). 
Authorii specifică abordarea lor constructivistă în termenii etnomorfologiei, tratând coabitarea 
ca un fenomen de interacţiune etnică „în contrast cu vechile clişee ale monadelor etnice”. 
Sprijinindu-se pe o largă evidenţă empirică şi pe instrumente analitice adecvate (scara 
distanţei sociale a lui Bogardus, teoria comparaţiei sociale a lui Tajfel), autorii au construit 
patru modele diferite de coabitare specifice diferitelor zone culturale ale României: 
cosmopolit, intercultural, cantonal şi etnocentric. Evaluările studiului consemnau 
originalitatea demersului, insuficient subliniată de critica de specialitate, concomitent cu unele 
întrebări privind legitimitatea măsurătorilor distanţei sociale în zone culturale omogene şi 
neomogene etnic (Mungiu-Pippidi 1999: 17). 

Un model “subiectiv”al etnicităţii centrat pe expunerea la diferenţă (Mungiu-Pippidi 
1999). O analiză critică a teoriilor identităţii etnice-naţionale în Europa occidenală şi 
răsăriteană o conduce pe autoare la concluzia teoretică importantă că în înţelegerea şi 
explicarea identităţii etnice sunt esenţiale teoria grupului minimal(Tajfel) şi abordarea 
comparativ-istorică. Teoria grupului minimal dezvăluie tendinţa grupurilor de a-şi maximiza 
diferenţa dintre ele, iar “expunerea la diferenţă sau contact sporeşte de fapt sentimentele 
naţionaliste prin conştientizarea distincţiei dintre sine şi grupul celorlalţi”(Mungiu-Pippidi 
1999: 33). Identitatea este privită în termeni “subiectivi”, ca “sinteză şi interrelaţie a 
credinţelor, atitudinilor şi comportamentelor colective care, deşi subiective, se constituie într-

 114



Maria Larionescu – Teorii  sociologice 

o realitate mai puternică şi finalmente mai obiectivă decât faptele istorice sau demografice 
atunci când stau la baza unei coabitări etnice”(Mungiu-Pippidi 1999: 21-22). Din acest punct 
de vedere subiectiv orice element de competiţie duce la diferenţierea şi separarea celor două 
grupuri, contacul interetnic, deşi necesar, nu este un panaceu (Idem: 36) Cadrul analitic 
dezvoltat de autoare pentru testarea modelului în analiza identităţii naţionale şi 
naţionalismului în Europa contemporană şi în regiunea Transilvaniei, cuprinde câteva 
dimensiuni esenţiale: mecanismele de construire şi atribuire a identităţii transilvane(limba, 
sentimentele de mândrie, respect de sine, imaginea celuilalt) pun în lumină, cu deosebire, 
“identificarea prin diferenţiere”; reprezentările sociale ale trecutului sunt surse de legitimare şi 
securitate; reprezentările sociale ale coabitării şi conflictului etnic relevă competiţia pentru 
spaţii, competiţia pe piaţa locurilor de muncă, competiţia pentru recunoaştere socială, 
percepţia etnică a traumelor, violenţei, diferenţelor lingvistice; rolul elitelor este văzut ca 
“abuz al nevoii de identitate”. Perspectiva “subiectivă” a autoarei asupra conflictului etnic se 
deosebeşte de optica asupra aceleiaşi probleme analizată de D. Abraham, S .Chelcea, I. 
Bădescu. În vreme ce aceştia din urmă contestau legitimitatea conceptului de conflict etnic 
din provinciile eterogene din punct de vedere etnic(Transilvania, Banat, Dobrogea), conflictul 
fiind tratat ca având o bază socială(ownership, interpersonal relations) şi nu etnică, 
A.Mungiu-Pippidi legitimează sursele posibile ale conflictului în percepţia acestuia de către 
grupuri semnificative de grupuri etnice şi în rivalitatea lor pentru atingerea unor obiective. 

 Concluzii inedite s-au obţinut într-o cercetare a familiei mixte, pe o perioadă de 30 de 
ani din Transilvania(Covasna): în acest cadru etnic mixt (familii mixte alcătuite din români şi 
maghiari) a dispărut “naţionalismul malign”, iar aderarea la o confesiune religioasă a devenit 
o opţiune personală (Rain 2001: 144). Această concluzie vine în contradicţie cu cercetările 
A.Mungiu-Pippidi care a constatat că familiile mixte “se separă pe linia de clivaj cultural-
etnică”.  

Alte abordări ale etnicităţii sunt de esenţă substanţialistă şi partizane din punct de 
vedere ideologic(Cobianu-Băcanu 1998). Sunt subliniate, cu precădere, diferenţele dintre 
grupurile etnice: “Modelul mental de conlocuire al românilor diferă fundamental de cel 
maghiar. Românii îşi doresc şi propun o convieţuire armonioasă, paşnică, bazată pe respectul 
identităţii etnice şi culturale, maghiarii acţionează în sensul segregării fizice, sociale, culturale 
pe principii etnice”(Cobianu-Băcanu 1998:36). Autoarea conchide că identitatea românilor 
din regiunile cu populaţie majoritar maghiară este în pericol, fiind necesară o strategie 
complexă, la nivel central şi local, de conservare şi dezvoltare a identităţii sociale a populaţiei 
româneşti din aceste zone. 

Pot fi consemnate şi o serie de proiecte majore asupra identităţii axate pe: studiul 
grupurilor de romi, din perspectiva teoriei self-identification/hetero-identification (Zamfir and 
Zamfir-coord. 1993; Constantin 1998; Merfea 1991; Alexandrescu-coord. 1999); identitatea 
naţională şi civică la liceenii ardeleni (Veres-coord. 2000); etnicitate, naţionalism, 
modernizare în societatea românească (Roth 1999). 

Multiculturalism a fost o altă perspectivă asupra relaţiilor interetnice, dezvoltată de 
Research Center for Interethnic Relations în cadrul Phare-Tacis Program (Culic, Horvath, 
Stan-eds. 2000). Ideea de multiculturalism conţine cîteva afirmaţii: absenţa sau prezenţa unei 
comunităţi politice integrative ce transcende hotarele etnice şi care este crucială pentru 
implementarea politicilor multiculturale; identitatea dublă a maghiarilor care trăiesc în 
România generează tensiuni în relaţiile interetnice şiinterculturale; lipsa unor decizii adecvate 
şi ignorarea legilor generează criza de autoritate şi resuscită sensibilitatea etnică la nivel local. 

Teorii de nivel mediu asupra managementului şi organizaţiilor  Cultura 
organizaţională a devenit cuvântul cheie pentru proiectarea noilor perspective care ţintesc o 
modernizare reflexivă şi nudoar o simplă imitare a unui model unic occidental 
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Ideea dublei tranziţii (Hoffman 2000). Reflectând asupra statutului organizaţiilor 
industriale româneşti în tranziţie O.Hoffman a ajuns să formuleze ideea dublei tranziţii de la 
comunism la economia de piaţă, concomitent cu tranziţia spre societatea cunoaşterii, adică 
spre societatea informatică, postindustrială. Soluţia optimă pentru a realiza o asemenea 
tranziţie dublă este instituţionalizarea unui mecanism of structural innovation, prin plasarea 
ştiinţei, tehnologiei şi educaţiei în centrul inovaţiei societale de către actori semnificativi(noi 
partide democratice, sindicate, organizaţii ale societăţii civile etc.) 

Cultura organizării (Vlăsceanu 1993, 1996, 1999). O serie de constrângeri culturale 
ale organizaţiilor au fost puse în lumină de M. Vlăsceanu, prin adaptarea conceptului de 
“cultura organizării” (Hobstede) la spaţiul social românesc. Sunt avute în vedere două teme 
dominante şi reprezentative: a)structurile organizaţionale sunt create pentru a răspunde 
presiunilor mediilor diverse; b) mediile sunt sisteme culturale care definesc şi legitimează 
structurile organizaţionale care le corespund.  

Tipuri de culturi organizaţionale (Mereuţă., Pop, Vlaicu, Pop 1998). Pornind de la 
perspectiva culturii organizaţionale prezentate mai sus, studenţii Mihaelei Vlăsceanu au 
construit o incitantă tipologie a culturilor organizaţionale dominante în societatea românească, 
obţinută prin intersecţia profilurilor valorice contextuale la nivel de organizaţie, cu profilurile 
care definesc practicile şi comportamentele organizaţionale: cultura paternalist-colectivistă, 
cultura profesional-individualistă, cultura modern-participativă, cultura de tip colectivist 
“laissez-faire”şi cultura “de reacţie”, implicând pasivitatea angajaţilor faţă de muncă (Mereuţă 
şi ceilalţi 1998:124-125). Concluziile studiului clarifică şi nuanţează evoluţia reformei 
economice, incertitudinile şi ambivalenţa reacţiilor membrilor organizaţiilor şi ale cadrelor de 
conducere. 

Promovarea unei noi culturi manageriale este urmărită la trei nivele (Zamfir, Măţăuan, 
Lotreanu 1994): schimbarea culturală privită ca „nivel prioritar”, schimbare organizaţională şi 
schimbare individuală (Larionescu, Sandu 2001:168). 

Teorii ale comunicării şi proceselor electorale. Sinteze ale principalelor teorii ale 
funcţionalismului clasic privind influenţa şi efectele mass media, cu modele mai recente ca 
Agenda Setting Function, The Spiral of Silence, Discourse Analysis, etc. au constituit cadre 
analitice ale unor variate analize ale comunicării politice şi mass media prilejuite de 
campaniile electorale din România (Beciu 2000; Bulai 1999; Coman 1999;Datculescu 1991; 
Drăgan 1998; Drăgan and colab. 1998; Miron, McInnon, Marinescu 1998; Vlăsceanu, Miroiu 
2001).O prezentare succintă a unora dintre aceste teorii se află în Larionescu, Sandu 
2001:147-150. 

Lista orientărilor teoretico-metodologice poate continua cu o serie de teorii de nivel 
mediu de generalitate privind: Gen şi Cultură, Sociologia familiei (Mihăilescu 1999; 
Stănciulescu 1998; Zamfir and Zamfir 2001; Voinea 1996; Iluţ 1995; Gherbea 2000; Miroiu 
1996; Rain 2001), problemele sociale (Rădulescu 1999; Rădulescu, Banciu 1990, 1994, 1996; 
Banciu, Rădulescu, Teodorescu 2001; Boncu 2000), politici sociale şi construcţie 
instituţională (Zamfir-coord. 1995, 1999; Zamfir 1999b; Zamfir-coord.2000; Zamfir and 
Zamfir-coord.1995; Mărginean 1994, 2000; Preda 1999; Zamfir, Preda-coord.2000; Teşliuc, 
Pop, Teşliuc 2001; Neculau, Ferreol 1999; Stefănescu 1999); moştenire culturală şi dezvoltare 
(Cernea 2000, 2001; Larionescu, Rughiniş, Rădulescu 1999; Krausz-coord.1999). O 
prezentare succintă a unora dintre acestea este făcută de noi în Larionescu, Sandu 2001:156-
174, 143-144). 

11.6. Decalaje şi asimetrii între sociologia românească şi cea occidentală. 
Marxismul-un mare absent. Imaginea orientărilor teoretice majore, prezentată mai 

înainte, releva absenţa marxismului ca paradigmă a sociologiei româneşti contemporane. 
Unele excepţii prezentate, în care referinţele marxiste sunt implicite sau asociate cu alte 
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interpretări, nu schimbă în chip fundamental situaţia. Generaţia de sociologi de după 1990 nu 
pare deloc dornică să recurgă la o abordare incriminată în termenii de dogmatism, clişee 
ideologice marxiste, iar generaţia mai vârstnică refuzş deliberat eticheta stigmatizantă de 
neocomunişti. Deşi panorama sociologiei vestice etalează felurite variante de marxism şi 
neomarxism, ceea ce reţine atenţia sociologilor români sunt, în principal, alternativele la 
marxism. Caracterul multiparadigmatic al disciplinei sufere în România o asimetrie specifică, 
cauzată de absenţa semnificativă a unei abordări generale-marxismul. 

Un alt decalaj între est şi vest se poate constata în asimetria abordărilor sociologice 
privind emanciparea unor minorităţi (femei, romi), în sensul predilecţiei pentru demersul 
academic şi absenţa revendicării de la curente sociologice radicale(feminism, mişcări 
protestatare contra discriminării etnice, rasiale, sexuale), cu unele excepţii notabile). Câteva 
exemple sunt concludente.  

Sociologia familiei, Sociologia genului mai degrabă decât sociologia feministă. 
Proiectele majore de cercetare sociologică a genului şi familiei au construit middle range 
theories  de factură academică, bazate pe presupoziţii funcţionaliste, interacţionist- simbolice, 
ale acţiunii sociale. Spre pildă, contextul teoretic al transformărilor în pattern-urile familiale 
din ultimele decenii a fost elaborat de I. Mihăilescu la patru nivele de analiză (Mihăilescu 
1999: 132-134): a) relaţiile familie-societate arată descreşterea importanţei economice a 
familiei, pierderea afilierilor religioase, dezinstituţionalizare parţială şi intensificarea 
integrării femeilor în activităţi extrafamiliale; b) comportament de celibatari la tineri, 
semnificând expansiunea coabitării premaritale, a familiilor monoparentale; c) comportament 
nupţial, arătând descreşterea ratei nupţialităţii şi a ratei naşterilor; d) creşterea importanţei 
relaţiilor emoţionale între parteneri, preocuparea crescândă a familiilor de calitatea vieţii etc. 
În termeni asemănători tratează familia M. Voinea (1996), P.Iluţ (1995), Gherbea(2000). La 
rândul său, E. Stănciulescu (1997, 1998) a construit un tip ideal care descrie schimbarea 
relaţiilor familiilor de români cu educaţia, plecând de la o analiză critică a teoriilor europene 
şi americane (Stănciulescu 1998: 26-27). Este evidentă tratarea academică a subiectului în 
aceste lucrări. 

Sociologia genului se regăseşte într-o serie de proiecte majore de cercetare (Zamfir 
and Zamfir 2001; Grunberg 1999; Miroiu-coord. 1997a, 1997b; Preda 1999; Popescu 1999; 
Moroianu Zlătescu, Şerbănescu-coord.1997; Rădulescu 2000); la acestea se adaugă o serie de 
rapoarte asupra situaţiei femeii în România întocmite de UNDP România, Institutul Român 
pentru drepturile omului, Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale, UNICEF, “Analize”. Revistă 
de studii feministe, National Human Development Report, World Bank. Majoritatea acestor 
studii sunt analize academice ale statutului femeii în societatea românească în tranziţie, 
plecând de la cadre analitice variate, conexate teoriilor modernizării, schimbării sociale, 
problemelor sociale, acţiunii sociale, etc. şi testate apoi prin cercetări empirice. Spre pildă, 
cercetarea recentă asupra Situaţiei femeii din România, a profesorilor Cătălin şi Elena Zamfir, 
face o sinteză minuţioasă a studiilor sociologice asupra genului din România, subliniind 
mecanismele de promovare a problematicii femeii pe agenda politică, la trei nivele distincte: 
violenţa împotriva femeii, sănătatea reproducerii şi asigurările sociale. Diagnoza înfăptuită de 
autori relevă, printre altele, concluzia tranziţiei fără femei, cu unele ameliorări în partea a 
doua a deceniului, proces datorat îndeosebi motivaţiei scăzute a femeilor de a se implica în 
politică, şi nu intoleranţei bărbaţilor faţă de femei, aşa cum susţin sociologii feminişti (Zamfir 
şi Zamfir 2001:43). 

O atitudine mult mai radicală cu privire la statutul femeii o manifestă sociologia 
feministă (Grunberg, Miroiu-coord 1997a, 1997b; Popescu-coord. 1999, etc.), aflată la 
începuturile dezvoltării sale în România, gravitând în jurul revistei “Analize” de studii 
feministe. Studiile feministe sunt centrate pe o evaluare critică şi militantă a diferitelor forme 
de discriminare de gen ( economică, politică, culturală), a violenţei fizice şi simbolice 
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împotriva femeilor; sunt formulate soluţii de emancipare a femeii prin: “dezvrăjirea imaginii 
despre femei şi feminin, în consens cu exorcizarea propusă de femonismul radical reprezentat 
de Mary Daly, “deconstruirea reţelei de înţelesuri prin care tradiţia culturală românească le-a 
configurat identitatea”(Miroiu 1996: 136). O imagine obişnuită pentru cititorul occidental este 
încă insolită în contextul cultural românesc. 

Critică internă deficitară. O altă asimetrie faţă de vest se poate identifica în deficitul 
de critică internă a comunităţii sociologice. Cu unele excepţii, cele mai multe lucrări abundă 
în referinţe occidentale, neglijând sursele româneşti, chiar dacă acestea din urmă sunt foarte 
pertinente. Critica de specialitate intracomunitară este, de asemenea, minimalizată. Practica 
ştiinţifică autohtonă a colegiilor invizibile (invisible college) este intermitentă şi 
nesistematică. Arareori se manifestă curente de opinie în jurul unor lucrări semnificative. 

Asimetria est-vest se manifestă şi printr-o insuficientă instituţionalizare a disciplinei 
prin punlicarea de studii în revistele occidentale cu referenţi. Majoritatea sociologilor români 
preferă edituri şi reviste autohtone, chiar dacă ele nu au prestigiul celor din vest, datorită 
accesibilităţii primelor. 

O altă sursă de asimetrie est-vest provine din dificultăţi de documentare în ceea ce 
priveşte literatura de specialitate occidentală şi est-europeană. Deşi obstacolele formale în 
calea contactului cu sociologia de peste hotare au dispărut, dificultăţile de comunicare persistă 
şi după 1989. Astfel, greutăţile financiare fac ca aprovizionarea cu carte şi reviste străine să 
fie neritmică, în ciuda unor program speciale susţinute de Phare, Banca Mondială, Tempus, 
Open Society Foundation, etc.,pentru achiziţia de carte, echipament electronic. În ultimii ani, 
accesul tot mai larg al universitarilor şi cercetătorilor la Internet a redus substanţial rămânerile 
în urmă în ceea ce priveşte documentarea sociologică. O altă sursă substanţială de 
documentare o oferă, desigur, stagiile de documentare şi de studii, masterate, doctorate, 
visiting professors, contractele de cercetare cu echipe mixte di est şi vest, relativ numeroase în 
deceniul tranziţiei.  

O sursă de asimetrie est-vest poate fi considerată şi limba de circulaţie restrânsă, 
Româna, în care sunt publicate majoritatea lucrărilor, chiar dacă o parte dintre acestea au şi un 
Abstract în Engleză. Totuşi, în ultimii ani este vizibilă strădania unor sociologi, instituţii de 
cercetare, fundaţii, asociaţii private, interne şi internaţionale, de a publica , fie variante în 
limbi de circulaţie, fie lucrări scrise de-a-dreptul în limbi străine de largă circulaţie, după cum 
se va vedea în capitolul următor. 

11.7. Abordări cantitative şi calitative. 
Dacă avem în vedere accepţiunile alternative privind strategia de cercetare calitativă 

(interesată de portretul comun al unui număr foarte mare de caracteristici şi a unui volum 
relativ mic de cazuri cercetate în adâncime) şi strategia cantitativă (interesată de modul cum 
covariază un număr mic de variabile şi un număr mare de cazuri), definite de Ch. Ragin 
(1994:48-49), atunci, cu siguranţă, cea mai mare parte a proiectelor majore de cercetare 
sociologică au asumat strategia cantitativă. Dar, dacă mergem pe sugestiile metodologilor mai 
“pragmatici”, cum sunt D. T. Campbel, J.W. Creswell, P. Burke, S. Chelcea, Tr. Rotariu, P. 
Iluţ, I. Mărginean, care susţin ideea combinării celor două abordări, atunci situaţia se 
complică şi necesită o evaluare mai nuanţată. 

11.7.1. Abordări cantitative 
Cele mai multe studii apărute după 1989 s-au bazat pe abordări cantitative şi calitative, 

întrucât însăşi demersul cantitativ implică nu doar numărare(frecvenţe) ci şi măsurare, care 
presupune şi certe aspecte calitative (Rotariu, Iluţ 1999: 29-30; Mărginean 2000:201-202; 
Chelcea 2001:72). Demersul cantitativ cultivat de majoritatea cercetărilor cuprinde o arie 
largă de metode şi tehnici, mai mult sau mai puţin sofisticate: anchete, sondaje de opinie, 
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eşantionare, distribuţii de frecvenţe, procesare de date, scalare, analiza semnificaţiei statistice, 
cluster, analiză factorială etc.). Câteva exemple. sunt sugestive. Utilizând diferite categorii de 
eşantioane reprezentative, plus alte date statistice interne şi internaţionale, cercetătorii 
(Zamfir-coord.1995, 1999, 2000; Tesliuc, Pop 2000; Sandu 1999b) au fost în măsură să 
răspundă la întrebări cruciale privind starea societăţii româneşti în tranziţie (Larionescu, 
Sandu 2001:143-144): rata sărăciei, dinamica ei, selectivitatea sărăciei în diferite arii sociale 
şi zonale,cercul vicios al sărăciei, relaţia strânsă dintre sărăcia în creştereşi inegalitatea 
economică, factorii ce favorizează sărăcia, sărăcia comunitară şi individuală, eficacitatea 
sistemului de protecţie socială. Ba chiar s-a ajuns la performanţa unei metodologii originale 
de cuantificare a sărăciei (Teşliuc, Pop, Teşliuc 2001:36-37). Plecând de la măsurătorile 
sărăciei făcute de Banca Mondială, PNUD şi diferiţi specialişti(Foster, Greer, Thorbecke, 
Ravaillon,etc.) autorii au formulat un model matematic al sărăciei în care sunt incluse unele 
variabile neglijate de modelele curente (cheltuielile de consum ale gospodăriei sunt estimate 
în funcţie de variabile precum: capitalul uman al gospodăriei, resurse materiale şi financiare, 
situarea regională şi rezidenţială a gospodăriei, mărimea si structura demografică a 
gospodăriei. Testarea modelului pe evidenţa empirică oferită de Ancheta Integrată în 
Gospodării a Comisiei Naţionale de Statistică în perioada 1995-1999 a confirmat şi nuanţat 
identitatea categoriilor de săraci din România, precum şi a celor două categorii de sărăcie, 
temporară şi permanentă (Teşliuc, Pop, Teşliuc 2001: 21-44). 

Cercetări cantitative reprezentative la scară naţională sunt frecvent utilizate în 
analizele electorale. Prelucrând statistic datele empirice ale alegerilor succesive din România 
anilor 90, sociologii au formulat generalizări care se întăresc unele pe altele, dar şi unele 
diferenţieri care intrigă şi stimulează noi căutări. Spre pildă, sunt semnificative concluziile 
privind “democraţia minimală“(Dogan 1999:139-172) ca variantă istorică a „democraţiei de 
vitrină” (Pasti, Miroiu, Codiţă 1997:129-164), “democraţia vulnerabilă” (Vlăsceanu, Miroiu 
2001:51), “campania electorală permanentă” (Mungiu 1995:25-31), “falimentul democraţiei” 
în România (Bulai 1999:258). Pe de altă parte, prelucrările statistice ale anchetelor de opinie 
privind alegerile au stat la baza unor concluzii teoretice divergente. Unii autori (Drăgan şi 
colab. 1998) au formulat aserţiuni privind maturizarea electoratului la alegerile din 2000 în 
timp ce A. Bulai, referindu-se la aceleaşi alegeri, defineşte situaţia electorală din România în 
termenii unui deficit de imagine ce împiedică stabilitatea politică şi electorală necesară 
reformelor structurale (Bulai 1999:259). În consens cu cele de mai sus, L.Vlăsceanu, 
analizând alegerile din 2000, formulează conceptul “sindromul CVT”(Corneliu Vadim Tudor, 
un extremist naţionalist), pentru a exprima “volatilitatea electoratului românesc” şi nicidecum 
maturizarea acestuia (Vlăsceanu, Miroiu 2001:50). În aceeaşi direcţie se înscriu şi concluziile 
autorilor care se referă la “votul negativ” din alegerile din2000 dat de electorat clasei politice 
aflate la putere (Aldea, Chiribucă, Comşa, Kivu, Micu, Moldovan 2001:71-80). 

Sondajele de opinie publică fiind “cea mai publică formă de analiză profesionistă în 
domeniul ştiinţelor sociale”(Aldea şi ceilalţi 2001:93, 98) au devenit un subiect foarte popular 
şi controversat după 1989, fiind adeseori confundat de public cu însăşi sociologia. Această 
situaţie a atras reacţia sociologilor profesionişti, care au subliniat atât necesitatea respectării 
exigenţelor profesionale cât şi ale “prezentării publice” ale acestora, pentru a se preveni 
erodarea legitimităţii acestei abordări cantitative. Studiile centrate pe eşantioane cu 
reprezentativitate zonală, locală, efectuate mai ales în domeniile etnicităţii, dezvoltării 
comunitare, culturii organizaţionale etc., demonstrează că chiar şi în cazul studiilor de 
dezvoltare, cultură locale sunt identificabile argumente care pot extinde valabilitatea 
concluziilor dincolo de graniţele locale sau regionale 
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11.7.2. Abordări calitative.  
Principalele aspecte ale cercetării calitative, pe care le avem în vedere, au fost cele 

precizate de studiile consacrate în acest domeniu: descrierea densă (thick description) 
(Geertz), biografia, studii de caz (case studies), abordările interpretative, teoria generată 
(grounded theory) (Glaser and Strauss), observaţia, interviul, focus-group, “theoretical 
sampling”. Valorificând tradiţiile sociologice antebelice ale cercetării calitative, studiile nilor 
90 au manifestat o deosebită forţă de afirmare şi de încredere în tratarea calitativă, cu 
predilecţie, a ariilor simbolice ale culturii, identităţii etnice, comunicării politice, dezvoltării 
comunitare, educaţiei, familiei, managementul resurselor umane etc. Cele mai multe studii 
calitative se dovedesc însă mai degrabă descriptive, cu unele excepţii notabile. Vom prezenta, 
în continuare, câteva cazuri semnificative de abordări calitative. 

Teoria generată (Grounded theory) pune accentul pe “emergenţa teoriei din date” 
printr-o utilizare flexibilă a metodelor şi tehnicilor specifice fenomenologiei, studiilor 
culturale, case studies, observaţiei, anchetelor sociologice, focus-groups şi altele. Câteva 
exemple sunt lămuritoare. 

Analiza în adâncime a vocilor (in-depth analysis of voices) (Chelcea, Lăţea 2000). 
Cercetarea procesului de reconstrucţie activă a graniţelor identitare dintr-o comună 
multietnică din România, înfăptuită de trei tineri sociologi, a implicat o combinaţie de 
interacţionism simbolic, hermeneutică, thick description. A rezultat o construcţie a “identităţii 
narative” ca o “ţesătură de istorii povestite”. “Vocile” ascultate şi analizate în text certifică 
existenţa unor categorii sociale discreditate (spoiled identity) şi eterogeneitatea din interiorul 
categoriei de român, infirmând tezele acreditate despre omogenitatea culturală a naţiunii şi a 
istoriilor locale.  

În acelaşi context al teoriei generate (grounded theory) se înscriu şi analizele calitative 
excelente ale E. Stănciulescu privind schimbarea relaţiilor familiilor cu educaţia utilizând 
biografia, analiza de documente, interviuri semistructurate (Stănciulescu 1998:26-27). De 
asemenea tot o teorie generată a realizat şi socio-antropologul V. Mihăilescu în incitantele 
sale aserţiuni asupra negocierii identităţii şi alterităţii, pe baza explorării sensului naraţiunilor 
,biografiilor, interviurilor nestructurate din comunităţi rurale (Mihăilescu 1999:253; 
Mihăilescu 2000).  

Focus groups. Analizele calitative care au recurs la astfel de interviuri au pus în 
lumină o serie de contribuţii semnificative: “expunerea la diferenţă” ca dimensiune esenţială a 
construcţiei identităţii etnico-naţionale (Mungiu-Pippidi 1999:19); descoperirea unei “reţele 
de acţiune” şi dezvoltare comunitară rurală, formată din “noduri”, adică grupuri de interese ce 
dispun de resurse simbolice şi/sau financiare şi de strategii propri (Sandu, Tufiş 2000:273-
274); determinarea influenţelor zonale suferite de un sat prin reliefarea a două modele de 
dezvoltare comunitară, originate în prezenţa unui oraş în apropiere, concomitent cu apropierea 
de o aşezare rurală dezvoltată (Lăzăroiu and Lăzăroiu, 2000:153-206); analiza funcţiilor şi 
mai ales a disfuncţiilor administraţiei publice locale în procesul de reconstrucţie a spiritului 
comunitar (Preda 2000: 91-113); identificarea mecanismelor sociale ale dezvoltării 
comunitare într-o comunitate defavorizată în crearea unei “cetăţenii externe”, prin raportare la 
localitate şi instituţiile ei, ceea ce semnifică şi accesul la anumite drepturi şi beneficii, precum 
şi în crearea unei anumite “cetăţenii interne” prin raportare la comunitatea însăşi (Zamfir, 
Rughiniş 2000: 49.50); o analiză comprehensivă aprocesului de disponibilizare în industria 
minieră din România (Larionescu, Rughiniş, Rădulescu 1999: 251-252), etc. 

Lista abordărilor calitative poate continua cu cercetările privind geneza teoriei elitelor 
(Milca 2001), cu studiile socio-antropologice asupra trăirii sărbătorilor (Cucu-Oancea 2001), 
etc. 

Reţinem că marea majoritate a abordărilor calitative a fost utilizată în combinaţie cu 
cercetarea cantitativă. Având în vedere, însă, răspândirea cercetărilor calitative după 1989, 
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avem motive să credem în expansiunea şi creşterea acceptării lor în viitor. Fie că au utilizat 
preponderent strategii calitative sau cantitative, cei mai mulţi autori au manifestat propensiune 
către contextualizare, dar se pot observa şi frecvente cazuri de exagerare a originalităţii unor 
concluzii pricinuită de ignorarea influenţelor şi contactelor dintre idei şi culturi. 

11.8. Sociologie teoretică versus sociologie empirică 
Dacă în perioada comunistă sociologii au încercat să salveze disciplina de presiunea 

regimului politic prin conservarea ei ca ştiinţă empirică, după 1989 situaţia s-a relaxat. 
Colectarea şi analiza datelor se întemeiază, tot mai mult, pe modele teoretice care 
încorporează teorii şi concepte adaptate la realităţi româneşti. Chiar dacă “la nivel de masă ne 
aflăm încă la nivel empirist” (D. Sandu), totuşi, îşi fac simţită prezenţa nuclee puternice de 
cercetare care utilizează concepte, teorii, metode sociologice susţinute de date empirice. S-au 
elaborat teorii generale şi de nivel mediu de generalitate, pe o arie tematică largă, aşa cum a 
rezultat din prezentarea de mai sus. 

Un rol deosebit în sociologia de după 1990 îl au sociologii tineri formaţi în universităţi 
româneşti şi de peste hotare. Un exemplu sugestiv îl prezintă lucrarea unui grup de tineri 
doctoranzi în sociologie de la Universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Braşov care au 
prezentat tranziţia aşa cum este văzută de populaţia care a răspuns la sondajele de opinie 
succesive, Barometrul de Opinie Publică, în perioada 1994-1999, iniţiat de Open Society 
Foundation (Berevoescu, Chiribucă, Comşa, Grigorescu, Lăzăroiu, Lăzăroiu, Pană, Pop, 
Stănculescu, 1999). Valorificând tradiţiile monografiei sociologice, îndeosebi pe linia Anton 
Golopenţia, şi metodele calitative moderne (teoria generată, focus group, observaţia directă şi 
participativă, etc.) unii doctoranzi şi tineri cercetători au adus contribuţii semnificative: 
identificarea unei “reţele de acţiune” şi dezvoltare comunitară rurală, formată din “noduri” 
care conţin grupuri de interese ce dispun de resurse simbolice şi financiare şi de strategii 
proprii (Sandu, Tufiş, 2000: 273-274); analiza funcţiilor şi disfuncţiilor administraţiei publice 
locale în procesul de reconstrucţie a spiritului comunitar (Preda, 2000: 91-113); identificarea 
mecanismelor sociale ale dezvoltării comunitare şi a riscurilor abordărilor participative în 
comunităţi divizate şi conflictuale (Rughiniş, Zamfir, 2000; Rughiniş, Zamfir, 2002); studii 
ale procesului de disponibilizare în industria minieră şi alte sectoare din România 
(Larionescu, Rughiniş, Rădulescu, 1999; Dobrescu şi Rughiniş 2000), etc. Lista abordărilor 
calitative întreprinse de tineri sociologi poate continua cu studiile socio-antropologice asupra 
trăirii sărbătorilor (Cucu-Oancea, 2001), studii asupra satului românesc publicate în 
“Sociologie Românească”, începând cu 1999. Fie că au utilizat preponderent strategii 
calitative sau cantitative, cei mai mulţi autori au manifestat propensiune către contextualizare, 
dar se pot observa şi cazuri de supraevaluare a originalităţii unor concluzii pricinuită de 
ignorarea influenţelor şi contactelor dintre idei şi culturi. 

11.9. Redefinire conceptuală şi imaginarul colectiv al societăţii româneşti 
Cariera sociologiei româneşti din ultimul deceniu este strâns legată de schimbările în 

imaginarul colectiv al societăţii româneşti în tranziţie. Impactul sociologiei asupra spaţiului 
public poate fi surprins în câteva direcţii (Larionescu, 2002:513):  

a) “desensibilizarea politică excesivă” (C. Zamfir). Prin cercetările lor sociologii au 
reuşit să readucă în câmpul cercetării ştiinţifice o serie de teme cu relevanţă politică, cum sunt 
calitatea vieţii, erodarea standardului de trai, polarizarea şi excluderea socială a unor grupuri 
şi categorii defavorizate, corupţia, criminalitatea etc., oferind, totodată, o bază documentară 
consistentă pentru opţiunile de reformă. Cercetările grupului Cătălin şi Elena Zamfir, Ioan 
Mihăilescu, Ioan Mărginean, Marian Preda, Livius Manea, Lucian şi Luana Pop, Cosima 
Rughiniş etc., asupra sărăciei, grupurilor marginalizate, politicilor sociale au constituit obiect 
de dezbatere publică. Concluziile investigaţiilor lor au stat la baza programelor 
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guvernamentale şi ale societăţii civile privind politicile sociale. Se poate afirma că aceste 
studii au devenit “directori de opinie” în domeniul politicilor sociale din România;  

b) identificarea unor “raţiuni întemeiate” (Larionescu, 2002: 513). Studiile 
sociologice au adâncit cunoaşterea publică a vieţii sociale prin identificarea unor “raţiuni 
întemeiate” (în consens cu “de bonnes raisons” – Boudon) care fac inteligibile 
comportamente, atitudini, credinţe percepute, de regulă, ca aberante sau iraţionale. De pildă, 
D. Sandu şi colaboratorii săi au pus în discuţie publică importanţa decisivă a unor legături 
culturale adânci care dau sens opţiunilor şi şanselor de viaţă ce caracterizează tranziţia, cu 
toate contrazicerile şi incoerenţele acestora. De asemenea, cercetările succesive, pe o perioadă 
mare de timp, ale grupului Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu asupra devianţei, corupţiei, 
criminalităţii au adus în faţa opiniei publice unele dimensiuni paradoxale ale fenomenelor 
care explică rezistenţa şi amplitudinea acestora. Corupţia, de pildă, este explicată atât ca 
fenomen deviant, cât şi ca “un substitut funcţional al unei reforme care nu a fost dusă până la 
capăt”. Rezultatele investigaţiilor au stat la baza reformei în justiţie; 

c) ambivalenţa dezvoltării. Impactul sociologiei asupra sferei publice s-a resimţit şi 
prin problematizarea dezvoltării societăţii româneşti în tranziţie în termenii ambivalenţei 
procesului. Avându-şi sursa în ambiguitatea modernizării, care cumula două discursuri 
contradictorii şi înrudite (“discursul eliberării” şi “discursul disciplinării”- Peter Wagner), 
tranziţia, arată sociologii, nu va scăpa de ambivalenţe structurale. Două sunt îngrijorările 
sociologilor privind tranziţia: prevenirea “riscurilor de absolutism” al raţiunii umane 
impersonale (Touraine), a puterii uniformizatoare a dreptului, contabilităţii, educaţiei bazate 
pe cultivarea caracterului impersonal al relaţiilor, pe de o parte şi rezistenţa culturilor 
particulare, pe de altă parte, astfel încât să se evite instrumentalizarea raporturilor interumane.  

În ultimii ani, discursul ziariştilor, al politicienilor, al organizaţiilor voluntare s-a 
profesionalizat din punct de vedere sociologic. Studiile sociologice asupra problemelor 
asociate cu tranziţia, au sensibilizat opinia publică cu problematica modernă a complexităţii şi 
incertitudinilor, contribuind la instituţionalizarea – încă incipientă – a unei societăţi civile 
româneşti.  
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