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Abstract

The modern world is dominated by an atomistic, mechanistical and hedonistic understanding of society and
man, which are expressed in doctrine of the inalienable rights of man, doctrine which is held to be the ultimate and
universal and above all critic truth about humankind. But this is not the case. Though everyone knows about the human
rights theory and dogma, the atomistic and hedonistic root are not acknowledged as such. Even this view about man and
society  has historically roots and it is important to see how this understanding and interpretation of the world have been
born.  The  book  I  present  shows  how  the  modern  understanding  of  the  world  has  been  born  and  shows  that  a
materialistic-hedonistic and atomistic view build the very basis of modern society. It is important to see the sources of
this change that formed the modern world, because so we can become aware  why the modern policies and the modern
and contemporary organization of the society and the stat is at it is.
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Catherine  Wilson,  profesoară  de filosofie  în  cadrul  Universită ii  York,  oferă  înț

această carte prezentarea uneia dintre  originile lumii i filosofiei moderne. După cum iș ș

spune titlul, cartea se referă la originile epicureaniste ale acestora. Concep ia ț epircureană

este expusă succint i în liniile ei mari. Acestă concep ie s-a constituit într-o componentăș ț

esen ială a lumii moderne, care astăzi este de la sine în eleasă i subîn eleasă i rar pusăț ț ș ț ș

sub semnul întrebării. Componenta aceasta face ca această lume modernă, a a cum o timș ș

noi, să se afle la antipozii civiliza iei care a precedat-o, chiar dacă filosofia epicureană î iț ș

are rădăcinile în Grecia antică i la Democrit, ea nefiind un curent larg acceptat, avândș

adversari  în  tradi ia  clasică  filosofică,  precum  Platon  i  Aristotel.  Redescoperireaț ș

epicureanismului în secolul al XVII-lea  a creat o serie de bre e în lumea încă cre tină aș ș

Europei,  filosofia  epicureană  sub  diverese  înfă i ări,  în  combina ii  cu  alte  concep iiț ș ț ț

producând  schimbări  majore  în  modul  de  a  în elege  lumea,  natura,  omul,  societatea.ț

Impactul a fost fie în domeniul filosofiei naturii i tiin ei, de exemplu, atomismul, dar iș ș ț ș

în domeniul filosofiei moral-politice, prin promovarea unui tip de hedonism ostil orientării

ascetice a eticii de sorginte cre tină sau clasică, întemeiate pe ideea de virtute. Influen a iș ț ț

i impregna i de către epicureanism au fost Descartes, Pierre Gassendi, Thomas Hobbes,ș ț

Robert Boyle, John Locke, Wilhelm Leibniz, etc. Catherine Wilson descrie clar modul în
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care a început să fie dislocată o anumită concep ie despre lume i via ă a care a dominat înț ș ț

Europa foarte multă vreme, concep ie cu rădădcini teologice cre tine,  dar i filosofice,ț ș ș

concep ie care ofera un anumit mod de a privi lumea, dar i de a organiza via a oamenilor,ț ș ț

în func ie de virtute i în func ie de ceea ce se credea că este scopul vie ii. În mare, aceastăț ș ț ț

concep ie avea o structură teleologică, modul de comportare al omului fiind reglementat înț

conformitate cu acest scop. Omului îi sunt prescrise ni te îndatoriri care provin din legeaș

naturală  lăsată  de  Dumnezeu.  Baza  orânduirii  sociale  nu  este  omul  cu  dorin ele  saleț

conform acestei viziuni. Întîietatea nu revine lumii materiale sau mecanismelor prin care

aceasta  func ionează,  ci  ideea  de  scop  al  vie ii  prescris  de  către  Dumnezeu/de  legeaț ț

naturală, de supunere fa ă de divinitate. Via a omului, etica, morala i chiar politica ț ț ș sunt

tocmai de ideea că omul trebuie să se supună unor prescrip ii i unor îndatoriri, sensulț ș

existen ei nefiind urmărirea i satisfacerea poftelor i dorin elor. Toate acestea dispar însăț ș ș ț

din universul social i moral desenat de către epicureism i urma ii ideologici/filosofici aiș ș ș

acestuia. Tot din expunerea acestei transformării, chiar dacă nu constituie scopul căr i, ieseț

la lumină şi originea ideologiei terapeutice care domină astăzi lumea, adică de a îndrepta

tot ceea ce pare rău i greşit, sau care provoacă discomfort i neplăcere. Epicureanismulș ș

poate  fi  exprimat  în  anumite  enun uri-cheie.  Anume,  dacă  există  agen i  supranaturaliț ț

acestia nu se anagajează în ac iuni de nici un fel în lume, fie rele, fie de reglementareț

morală,  fie  de  generare  sau  conservare  a  lumii.  Schimbarea,  na terea,  cre terea  esteș ș

produsă de particule ce se mi că singure, nu există inten ie sau scop. Singurș ț ul scop al

moralei i al disciplinei de sine este reducerea suferin ei morale i fizice. De asemenea,ș ț ș

doctrina epicureană ducea la ideea integrării oamenilor în lumea naturală, naturalizarea

lor, implicând i  ideea  egalită ii.  Plăcerea  era  ceva care  are  semnifica ie  indiferent  deș ț ț

statutul  persoanelor  care  o  resim eau,  iar  justi ia  i  legea  erau  văzute  în  termeni  deț ț ș

utilitate, a adar de beneficii pentru oameniș 1. 

Modernitatea a  însemnat  o dislocare a concep iilor tradi ionale  despre lume,  eaț ț

fiind o noutate i în raport cu trecutul civiliza iei  ș ț Europei, dar i cu restul civiliza iilor.ș ț

Unul din factorii acestei dislocări se datorează, conform autoarei, redescoperiri filosofiei

epicureene în secolul al XVII-lea, reapari ia ț acestuia petrecându-se într-un context în care

exista ambi ia de a transforma lumea conform intereselor i dorin elor umane, furnizândț ș ț

1 Wilson, Epicureanism and The Origins of Modernity, 2008, p. 37.
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acestei dorin e atât o teorie a naturii, cât i o etică care să înlesnească inten ia. Doctrinaț ș ț

epicureană nu a fost adoptată mereu de-a gata sau în mod deschis, ci a fost introdusă iș

asimilată în filosfia acelei perioade i prin intermediul scepticismului, care era o tactiș că

retorica în vederea acestui scop2. Între ideile de sorginte epicureană, mai ales atomismul

său, ideea că nu există providen ă, ideea multiplicită ilor lumilor, ideea că nu există sufletț ț

sau substan ă imaterială, că suferin a/durerea e un rău, etc i teoriile mecaniciste ce s-auț ț ș

născut în acea perioadă a apărut o surpapunere, o fuziune. Adoptarea epicureismului a

urmat altă cale decât adoptarea conceptelor aristotelice i platonice, care s-au dovedit a fiș

de folos teologiei. Ele nu se încadrau în schemele cognitive i morale ale acestș eia, fiind,

din acest punct de vedere, contrare i revolu ionare. Epicureanismul nega ideș ț ea de păcat

originar, ideea de providen ă, ideț ea unui statut deosebit al omului care îl separă de animale

i îl supraordonează acestora, etc. O implica ie era ca sacrificiile religioase sau rugăciuneaș ț

sunt inutile, etc.3 Morala nu semnifică deloc ascetiscm, ci pruden ă i re inere, astfel încâtț ș ț

plăcerile de care ne bucurăm în prezent să nu ne facă să suferim pe viitor, a adar să nu neș

afecteze negativ via a. Via a în genere, motorul ei este dorin a, chiar dacă în via a omuluiț ț ț ț

aceasta se realizează doar episodic. Tot ce există este compus din atomi, alături de acestia

existând o altă componentă ontologică majoră, vidul. Corpurile mor, dispar, se desfac, dar

atomii sunt eterni. Frica de moarte e inutilă pentru că atunci când aceasta se produce, nu

mai există capacitatea de a experia ceva. De asemenea, Epicur este i autorul primei teoriiș

a ideologiei sau a con tiin ei false, deoarece, de i admitea existen a unor zei corporali,ș ț ș ț

credea că religia, amenin ările preo ilor i supersti ia erau ni te inven ii, a căror func ie eraț ț ș ț ș ț ț

în interesul statului, în vederea controlul mul imilorț 4. Cineva cu putere creează o imagine

distorsionată a realită ii prin intermediul căreia ine sub obedien ă o popula ie întreagă.ț ț ț ț

Scopul filosofiei e să îi scape pe oameni de fricile min ii. Ideea că placerea nu este reaț , că

auto-suficien a este bună erau atractive mai ales în fa a unor doctrine calviniste de tipulț ț

predestinării i a alegerii arbitrare, oferind o u urare saș ș u un sprijin ideologic. La aceasta se

adaugă şi faptul că în varianta lucreţiană a epicureismului natura este considerată propria

ei stăpână, în care totul se împlineşte conform unei legislaţii şi ordini imanente, astfel

încât o teorie politică ce respingea o guvernare de tip autocrat începe să îşi extragă seva şi

2 Ibidem, p. 2.
3 Ibidem, p. 4.
4 Ibidem, p. 6.
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modelul de aici, fără a fi suspusă vreunei legislaţii sau control transcendent, adică unor

dictate provenite din partea unui autocrat divin. Catherine Wilson remarcă acest lucru,

observând că o serie de femei din rândul claselor educate au fost atrase de acest aspect al

epicureanismului,  deoarece  are  implica ii  care  trimit  la  o  reformulare  egalitaristă  aț

politicii5. Alături de ideea atomismului, apare şi ideea pluralităţii lumilor şi chiar ideea

unor lumi închise în alte lumii, deci a unor universuri cuprinse în alte universuri, precum

în păpuşile ruse ti bine-cunoscute.ș

Tot o anticipare a modernită ii a fost teoria politică a lui Epicur care sus ine căț ț

jus i ia este o crea ie umană, nu naturală sau divină, a cărui scop este protejarea celor slabiț ț ț

i promovarea scopurilor umane, întemeiată pe consens i pe criterii particulare, trecuteș ș

prin procesul de încercare repetată, criterii ce pot fi schimbate, îmbunătăţite în func ie deț

circumstan e.  Ele nu sunt  decrete  divine,  imuablieț 6.  Unul  din elementele  disruptive  la

adresa atitudinii dominate în accea vreme în  Europa era modul în care epicureanismul

formula sensul vie ii, scopul acesteia, deja men ionat. Era vorba de plăcere, chiar dacă unaț ț

calculată. Chiar i virtutea pruden ei devine un calcul. Binele nu putea fi conceput de cătreș ț

Epicur în separare fa ă de plăcerile gustului, de cele sexuale, de cele ale sunetului i aleț ș

formei, dar insista asupra selec iei i modera iei. Pruden a, calculul sunt cuvintele-cheie,ț ș ț ț

pruden a având acum altă  semnifica ie,  referindu-se  mai  degrabă  la  mijloace  decât  laț ț

restrângerea propriilor dorin e i la transfigurarea acestora. Există i au existat obiec ii laț ș ș ț

aceast punct de vedere, de exemplu, Cicero arătând că Epicur nu a demonstrat că plăcerea

în sine este  ceva dezirabil,  ci  doar  a  observat  că animalele  par  de la  na tere să eviteș

durerea i să caute plăcerea. tiin a i cunoa terea la Epicur nu au valoare decât în func iaș Ș ț ș ș ț

lor  de  îndepărtare  a  fricii,  însă  nu  utilitate  sau  valoare  în  sine,  a adar  de  căutare  aș

adevărului.  Epicureanismul  originar  este  defavorabil  ştiinţei,  remarcă  autoarea,  de i  aș

furnizat impulsuri i o vizune a lumii care a făcut posibilă tiin a modernăș ș ț . Cunoaşterea,

ştiinţa nu poate merge dincolo de graniţele puse de atomi – atomii, vidul, mişcarea sunt

principiile ultime - , rolul ei fiind subordonat nevoilor morale şi psihologice, având aşadar

un rol terapeutic7, conform doctrinei epicureene. Epicureanismul rezervă cunoaşterii un

rol care ţine de ceea ce astăzi s-ar numi o ideologie a  terapeuticii. Prelungiri ale  acestei

5 Ibidem, p. 28.
6 Ibidem,  p.10.
7 Ibidem, p. 35.
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atitudini au existat şi în secolul al XVII-lea, însă nu s-a impus după cum se ştie, cei ce

sus ineau acest punct de vedere de sorginte epicureană lăudând numai filosofia morală, nuț

şi  pe  cea  naturală  a  epicureanismului8.  Această  atitudine  nu  s-a  impus  i  a  devenitș

dominatoare în cadrul filosfiei moderne,  fiind preluate atât filosofia morală a lui Epicur,

cât i filosofia naturală, adică atomismul. ș

Important pentru transformarea vie ii politice, morale, etc a societă ii ț ț în secolul al

XVII-lea  este  doctrina  plăcerii  ca  scop  al  vie iț i,  ca  i  doctrina  bazeiș

contractualiste/conven ionaliste a justi iei Epicur reprezintț ț ă un precursor al modernită iiț

politice i etice. Modernitatea ș începe printr-o reevaluare a plăcerii i a locului pe care ș îl

ocupă sau ar trebui să îl ocupe  în via a omului i a societț ș ă ii, un exemplu fiind dat deț

Thomas More în opera sa Utopia9. Ceea ce astăzi pare a fi elul vie ii se configureazț ț ă în

acea perioadă. Au existat  şi încercări de a combina doctrina atomistă şi epicureeană cu

teologia, unul din cei ce a încercat acest lucru fiind Pierre Gassendi, care afirma existenţa

atomilor, deşi nega capacitatea omului de a cunoaşte esenţa şi postula că atomii sunt creaţi

de  către  Dumnezeu,  afirmând că lucruri  însufleţite  se  pot  naşte  din cele  neînsufleţite.

Viziunea modern-epicureană timpurie a secolului al XVII-lea se rezumă la următoarele

afirma ii: lucrurile solide, materiale, dar i fluidele sunt compuse din particule separate,ț ș

nedivizibile, existând particule ultime care nu pot fi divizate de către om, ci doar de către

Dumnezeu. Aceste particule ultime sunt compuse din materia universală comună i nu auș

decât  mărime  i  formș ă,  mi cș ările  i  combina iile  dintre  ele  producând  calită ile  iș ț ț ș

trăsăturile  substan elor.  Ele  se  pot  agrega  ț în  compu i  mai  compelc i  cum  sunt,  deș ș

exemplu, metalele pre ioase. Alț ături de mărime i figurș ă, ace ti corpusculi se pot mi caș ș

datorită unei for e prezente ț înlăuntrul lor sau venite din afara. Pot să rătăcească în spa iț u

sau să se mi te prin simpatie sau atrac ie. De asemenea, ace ti preș ț ș supu i corpusculi seș

puteau auto-replica i  aveau capacitatea de a pș ătrunde sau de a adera la corpuri  vii10.

Modul de a ac ionaț  era considerat a fi tocmai această capacitate de a pătrunde  i a umpleș

natura,  sau  prin  atingere,  transmitere  de  impuls  sau  prin  congruitatea/necongrutitatea

formei si corpului lor cu porii corpurilor cu care intrau în contact. Ac iunea lor era vț ăzută

de către unii ca fiind ajutată de al i agen i ai schimbț ț ării, precum magnetismul, gravitatea,

8 Ibidem, p. 34-36.
9 Ibidem, p. 18-19.
10 Ibidem, p. 51.
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etc., chiar Francis Bacon sus inț ând că mai există spirite. Evident este că pentru a se ajunge

la o concep ie mecanicistă trebuia ca universul să fie golit de astfel de agen i i propț ț ș rietă iț

misterioase, care coexistau înca cu atomii/corpusculii în această noua concep ie despreț

lume11.  Filosofia  atomistă/corpusculară  în  această  formă  era  încă  permisivă  i  încăș

permitea seturi de explica ii paralele care recurgeau la agen i supranaturali. Trecerea la oț ț

doctrină mecanicistă consecventă implica o reducere a acestor posibilită i explicative i oț ș

eliminare din teorie a no iunilor de tip virtute, forme i puteri ce nu erau localizate înț ș

particule.  De i Rene Descartes este unul  dintre  filosofii  care a  încercat să furnizeze oș

dovadă valabilă i ra ionalș ț ă a existen ei lui Dumnezeu, el este cel care a sus inut cu tț ț ărie

că lucrurile materiale (lucruile externe) nu sunt alcătuite decât din particule cu diferite

mărimi, forme i viteze/mi cș ș ări diferite, iar structura lor sau natura lor materială poate fi

explicată exclusiv ca fiind rezultatul necesar al interac iei dintre ele  ț în conformitate cu

legile  mecanicii.  Referirea  la  legile  mecanicii duce  la  eliminarea oricărori  agen iț

teleologici,  fie a enunţurilor de acest tip de la Aristotel,  fie a interven iei directe a luiț

Dumnezeu. Eliminarea ideii de telos din structura cosmosului, ca i ș încercarea de a aplica

principiile noilor tiin e i asupra societș ț ș ă ii, a dus i la schimbț ș ări politice, sociale, etc.,

având  în  vedere  că societatea,  morala,  erau  orientat  de  o  viziune  teleologică  asupra

existen eiț 12. Dacă există supunere în fa a lui Dumnezeu în acest nou univers, aceasta seț

refereă la corpusculi, la particule i nu la oameni. Particulele se supun acestor legi, suntș

ni te  crea ii  obediente,  dar  numai  în  acest  sens  se  poate  vorbi  de  supunere  fa ă  deș ț ț

divinitate. Un alt filosof consecvent în această privin ă, dar i cel mai materialist referitorț ș

la structura universului a fost Thomas Hobbes, filosof care a făcut parte din curentul de

renaştere al epicureanismului, de subliniat fiind aici concordanţa existentă între doctrina

hobessiană  care  definea  justiţia  drept  un  pact  de  neagresiune  între  părţi,  cu  doctrina

convenţionalistă  epicureană referitoare la justiţie, concep ia hobbesiană fiind o reluare iț ș

o  elaborare  a  acesteia.  De i  nu  împărtă ea  ideea  că  există  vid  i  credea  în  fluidtateaș ș ș

absolută a universului, mi carea fiind pentru el o trăsătură definitorie a existen ei,  Hobbesș ț

era  convins  că  absolut  tot  ceea  ce  există  este  material,  începând cu  sufletel,  culorile,

imaginile, zeii, Dumnezeu, etc. Dacă nu erau materiale, fie aveau o existen ă nominală, fieț

nu existau  deloc. Chiar i calită ile secundare, precum culoarea, sunetul sunt produse aleș ț

11 Ibidem, p. 60-61.
12 Ibidem, p. 62-63.
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mi cării, care î i lasă amprenta asupra organelor de sim  si asupra imagina iei (Fancy).ș ș ț ț

Una  din  presupozi iile  de  bază  ale  acestei  interpretări  a  lumii  era  convingerea  înț

omogenitatea  substan ei  materialeț 13,  opusul  absolut  fa ă  de  doctrina  aristotelică,  careț

excludea  ideea  că  o  substan ă  poate  fi  tranformată  în  alta.  Chiar  dacă  această  idee  aț

omogenită i materiei s-a dovedit adevărată, ea nu a fost lansată pe o bază experimentală, ciț

a fost sus inută pe temeiuri filosofice. Alături de teoria corpusculară, deci atomistă i deț ș

ideea omogenită ii materiei,  s-a impus i ideea de sorginte democritiană care afirmă căț ș

gustul, culoarea, sunetul, mirosul nu există în sine, ci sunt produsul conven iei, adică suntț

aspecte  ale  experien ei  celor  ce  observă,  fiind  produsul  atomilor,  sau  unor  efluviiț

corpusculare asupra receptivită ii umaneț 14. Este anticipată doctrina calită ilor prime i aț ș

calită ilor secundare, formulată în modernitate explicit  de către John Locke. Concep iaț ț

democritiană emite ideea calită ilor secundare, care nu există în sine, ci au o existen ăț ț

rela ională, adică ele există în măsura în care este un receptor prezent i este stimulat dinț ș

exterior.  

„The  'new  philosophy' of  the  seventeenth  century  was  not,  however,  founded  upon  new  

observations and experiments that decisively altered the a priori probability that tiny corpuscles  

and their aggregates, engaged in exclusively mechanical interactions, brought about  the  

phenomena  of  the  visible  world.  Rather,  natural  philosophers  increasingly  interpreted  their  

observations in corpuscularian terms, sometimes referencing Epicurus and Lucretius, but  often  

denying that they had been influenced by them.”15

Filosofia atomistă rămânea însă o chestiune încă neempirică. Atomii nu puteau fi

experimenta i, nu putea fi dedecta i, iar impunerea i răspândirea ei inea de convingere.ț ț ș ț

A adar  nu  ș temeiuri experimentale  i  predic ii  stau  la  baza  ș ț acceptării acestui  mod  de

în elege  lumea,  ci  o  ț compara ieț  cu  alte  alternative,  cu  alte  teorii  ale  naturii,  precum

ontologia aristotelică. Simplicitatea teoriei atomiste pare a fi un motiv în acest sens, ca iș

faptul că era expusă într-un limbaj inteligibil, neîntâmpinând greută ile i obscurită ile dinț ș ț

textele aristotelice. Într-un mod paradoxal, s-a creat o alian ă între epicureanism, teoriaț

corpusculară  i  teologie,  Dumnezeu  devenind  cel  care  stăpâne te  atomii,  ac iuneaș ș ț

divinită ii  ț fiind necesară pentru a pune ordine în haosul corpuscular i  a crea/stabili  oș

anumiă ierarhie.  Dar mai  important  a  fost  că a  făcut  posibil  să  arate  cum, cercetările

13 Ibidem, p. 52.
14 Ibidem, p. 57-58.
15 Ibidem, p. 64.
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experimentale se leagă de lumea creată. O lume golită de spirite, calită i oculte, etc. era oț

lume  accesibilă  ac iunilor  de  investigare  ale  omului.  Interesul  lui  Dumnezeu  fa ă  deț ț

natură, consideră filosofii, se referă la anumite poten iaț le i caracteristici ascunse, astfelș

încât   Dumnezeu  nu  are  de  obiectat  la  ac iunile  omene ti  de  disecare  a  crea iei  i  aț ș ț ț

regulilor de func ionare ale acesteia. Acceptarea i succesul doctrinei atomiste provine deț ș

la faptul că cei ce au propus-o i conceput-o, au fost con tien i tocmai de poten ialul oferit,ș ș ț ț

de faptul că prin postularea existen ei corpusculilor, a legilor care le guvernau mişcarea, seț

deschidea o poartă de acces la alfabetul căr ii naturii i la gramtica acesteia, astfel încâtț ș

omul putea să emuleze natura, să î i însu ească modul în care lucruș ș rile sunt produse de

către aceasta16. 

„Matter can be our victim, the corpuscularians urged, and our slave alone; matter is not controlled  

by forms, archaei, operative ideas, and other agents that must be presumed to have  their  own  

agendas.”17

Epicureanismul,  în  diveresele  lui  variante  moderne,  a  înregistrat  o  victorie

fundamentală.  El  nu  este  doar  un  factor  printre  al ii  care  au  constituit  modernittea,ț

deoarece  a  furnizat  idealurile  după  care  s-a  reorganizat  societatea.  Acest  lucru  este

sus inut,  afirmă  Catherine  Wilson,  de  faptul  că  universită ile  europene,  universită ileț ț ț

moderne au abandonat latura teologică i metafizică, că au renun at la studierea  a ceea ceș ț

e incorporal i invizibil, ci au devenit centre de studiu i de investigare a lumii materiale iș ș ș

sociale, centre inclusiv de ac iune, de remodalare a acestora, filosofia i tiin a modernăț ș ș ț

fiind în  esentă îndreptate  spre ac iune,  spre îmbunătă irea vie ii  materiale,  dar fiind iț ț ț ș

centre ce vizau cultivarea plăcerilor fie ele intelectuale sau senzoriale, eradicarea durerii iș

suferin ei fiind urmărite sistematicț 18. Dumnezeu însă nu este de la început scos din joc, ci

este văzut ca cel care apare ca stăpân i coordonator al atomilor, chiar descoperirea legilorț

în  optică  i  în  alte  contexte,  fiind  interpretate  ca  implicând  existen a  unui  legislator.ș ț

Conceptul mo tenit de lege a naturii făcea posibil ca ideea corpusculară să fie preluată iș ș

interpretată astfel încât afima ia că universul nu este men inut i creat de către Dumnezeuț ț ș

să  fie  eliminată.  Descoperirle  din  optică,  astronomie,  etc  au  fost  la  început  integrate

într-un discurs mult mai vechi, discurul legisla itieț i, a reglementării divine a universului19. 

16 Ibidem, p. 69.
17 Ibidem, p. 70.
18 Ibidem, p.38.
19 Ibidem, p.85.
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A adar  programul  modern  intelectual  i  moral-politic  se  dovede te  a  avea  oș ș ș

componentă esen ial hedonistă. Prin centrarea cunoa terii asupra lumii materiale i prinț ș ș

mecanicismul atomist/corpuscular, ca i prin teoria omogenită ii materiei, epicureismul aș ț

deschis drumul către cercetarea practică. tiin a nu avea în acel moment un program deȘ ț

cercetare, nu implica experimente. Însă cea mai importantă transformare pe care o produce

epicureanismul  este  cea  pe  planul  filosofiei  morale.  Acest  lucru  interac ionează  cuț

schimbările  din  filosfia  naturii/ tiin ă  i  reprezintă  ș ț ș o  eliberare  de  sub  dominarea

rigorismului cre tin, aducând în aten ie, din pricina preocupărilor hedoniste i a accentuluiș ț ș

pus pe aspectele materiale, a problemei bunăstării, aceasta fiind în eleasă ca satisfacereaț

nevoilor neintelectuale, nespirituale. Chiar i morala are importan ă din punct de vedere alș ț

utilită ii  sociale,  (Thomas  Hobbesț 20).  Conform vizunii  epicureene,  modul  în  care  este

organizată societatea, faptul de a fi bogat/sărac, stăpân/sclav, etc. reprezintă accidente. Nu

există sclavi sau oameni liberi prin natura lor. Întrucât numai atomii sunt eterni, societă ileț

i formele de organizare socială sunt schimbătoare. Societatea s-ar fi născut plecând de laș

o stare de natură a luptei tuturor împotriva tuturor. Organizarea sau modurile de organizare

socială nu sunt eterne, s-au născut prin metoda încercărilor succesive, iar cele mai fragile

au dispărut. Nu există evident nici un model transcendent al ordinii civice sau al educa ieiț

indivizilor. Justi ia este văzută nu ca o virtute, ci ca o rela ie între două persoane, care areț ț

rolul  de a  împiedica reciproca facere de rău.  Justi ia  este  condi ia  vie ii  bune.  A adarț ț ț ș

justi ia  nu  mai  este  o  virtute  care  îl  transformă  pe  agent  i  care  îi  disciplinează  iț ș ș

transfigurează dorin ele. Aceste convingeri/motive sunt reluate i dezvoltate de filosofiaț ș

politică a lui Thomas Hobbes i au inspirat vizunea contractualistă asupra statului. Hobbesș

a  respins  ideea  că  la  baza  societă ii  i  a  statului  ar  exista  vreo  autoritate  naturală,  oț ș

obedien ă naturală sau o sociabilitate înț născută, omul nefiind decât un animal competitiv,

care caută onoarea i mărirea. La fel precș um epicureanismul, filosoful englez a postulat

ideea că frica,  mai ales frica de a fi  descoperit,  îl  împiedică pe om să comită ac iuniț

injuste, iar moralitatea politică trebuia să impună reguli/conven ii protective aț l căror motiv

era evident pentru oricine, rolul suveranului fiind de a asigura pacea internă i a respingeș

amenin ările  externe.  Frica  era  cea  care  trebuia  să  definească  rela ia  dintre  cetă eni  iț ț ț ș

suveran. Nu este totu i un suveran despotic, rolul său privind protejarea cetă enilor între eiș ț

20 Ibidem, p. 254.
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i  aplicarea/întărirea  rela iilor  decente  dintre  oameni.  Alegerea  suveranului  eraș ț

condi ionată  de  participarea  universală  i  de  regula  majorită ii,  iar  echitatea,ț ș ț

impar ialitatea erau definitorii ca principii de distribuire a bunurilor, dar i în aplicareaț ș

justi iei.  Suveranul era responsabil i pentru crearea unui mediu sigur pentru muncă iț ș ș

hărnicie.  Statul este produsul unui contract social menit a pune capăt războiului tuturor

împotriva  tuturor  i  vizează  asiș gurarea  uneie  exiten e  prospț ere  i  sigure.  Nu există  oș

sociabilitate naturală, omul este un individ, un atom social.   Conform vizunii atomiste

aplicate în acest domeniu etico-politic, nu există entită ii  transcendente care să ac ioneze,ț ț

să creeze sau să prescrie ceva lumii materiale sau lumii sociale, a adar nu există o lege aș

naturii în sens clasic sau teologic, care să prescrie îndatoriri, etc. Nu crează societă i sauț

state,  nu există  conducători  naturali  sau  supu i  naturali,  cu  atât  mai  pu in  sclavi  prinș ț

natură21, a a cum socotea de pildă Aristotel i nu numai. Foarte important este că motorulș ș

prim al fin elor vii este apetitul i aversiunea, sau, în varianta hobessiană, frica de moarteț ș

violentă în cazul omului. Oamenii, ca i alte existen e, sunt produsul unirii atomilor, iarș ț

fiind că ordinea se na te dintr-un dinamism fără  ș telos,  înseamnă că rela iile politice iț ș

sociale nu pot fi modelate după cele naturale.  Întrucât nu există o sursă transcendentă a

puterii care să îi fie insuflată suveranului, sau care să îl legitimeze, rezultă că cei supu i luiș

au  decis  să  îl  asculte  sau  au  fost  for a iț ț 22.  Nimic  nu  este  nemuritor  în  acest  univers

atomizat, dar  commonwealth-ul poate fi ferit de disensiuni interne i ca atare  ș î i poș ate

prelungi  indefinit  existen a.  Eliminarea  oricării  doctrine  care  vorbe te  de  for eț ș ț

supranaturale  este  un  pas  către  realizarea  acestui  deziderat.  Astfel  de  doctrine  produc

nesupunere fa ă de suveran, revolte, trădare, război civil, etc. i de aceea statul, societateaț ș

trebuie să le elimine. Frica de moarte violentă i dorin a de confort stau la baza crea ieiș ț ț

societă ii, însă e nevoie de o voin ă suverană care sț ț ă facă posibil contractul social, având

în vedere că, cel pu in în viziunea lui Hobbes, omul este prea slab pentru a î i controlaț ș

impulsurile i reaua voin a, astfel încât orice contract sau pact încheiat între două păr i vaș ț ț

fi oricând încălcat când una dintre păr i este mai puternică, în aceste condi ii un sistemț ț

represiv sau de apărare întemeiat pe rela iile dintre vecini este nesigur i provoacă maiț ș

multă violen ă. De aceea e nevoie de un anumit tip de suveran care să instituie legea i săț ș

o facă respectată.  Pentru realizarea unei societă i de bază este frica mundană, nu fricaț

21 Ibidem, p. 185.
22 Ibidem, p. 186.
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transcendentală  i  dorin a  de  trai  u or  i  confortabil.  Singura  legitimare  a  autorită iiș ț ș ș ț

politice este faptul că oamenii doresc  Ease and Sensual Delight,  aceasta fiind legată de

vitalite, de via a însă i, ca i dorin a de a fi liber de durereț ș ș ț 23. Acest fapt natural legitimează

obedien a  absolută  datorată  suveranului,  a adar  existând  un  temei  natural  pentruț ș

institu iile politice i sociale, paradoxal pentru un punct de vedere de sorginte epuicureanăț ș

care  neagă  naturalitatea  construc iilor  politice.  Tot  Hobbes  articulț ează,  în  variantă

modernă, reluând opinia sofi tilor, punctul de vedere conform căruia valorile, în acest cazș

binele i răul, sunt produse al omului, ale dorin ei acestuia de autoconservare, de sus inereș ț ț

i  promovare  a  propriilor  interese,  virtu ile  lăudate  de  antici  considerându-le  ca  fiindș ț

pasiunile acestora mascate, ace tia nedovediș nd că ele se constituie într-o valoare sau un

bine obiectiv.  Această concluzie decurge din premizele de la care pleacă filosoful englez,

premize care sus in că oameni i i urmăresc exclusiv propriț ș ile interese i că încearcă să î iș ș

impună voin a, sau să o mascheze sub construc ii sociale de tipul ideologiilor religioase, aț ț

ideologiilor morale, etc. Cu toate acestea, pacea pare la filosoful englez să fie implicit

considerate ca un bine/un bun obiectiv, care e de dorit pentru sine, la fel cum via a înț

societate e considerată de preferat vie ii în starea de natură, de război a tuturor împotrivaț

tuturor. Ceea ce promovează capacită ile umane este un bine, ceea ce le împiedică esteț

rău; dacă ar exista explicit în doctrina hobbesiană un el al omului, atunci ar fi acela de a fiț

fabricant, manufacturier, producător. Filosofia, cunoa terea nu se ocupă de esen e, ci doarș ț

de aparen e, de modul în care interac ionează corpurile între ele, sus ine Hobbes.  Ideț ț ț ea

aceasta a  fost  reluată  i  sus inută  de  John  Locke  pentru  care  substan a  nu  poate  fiș ț ț

cunoscută. Filosofia, cunoa terea trebuie să se preocupe doar de aparen e, de interac iuneaș ț ț

dintre corpuri, de dobândirea legilor cauzale, care să permită producere efectelor dorite în

favoarea existen ei umane. Doctrina lui Hobbes a repezentat o autenticăț  a treia cale între

op iuniea credin ei într-o justi ie de sorginte divină i relativismul nihilistț ț ț ș 24. În ciuda unor

diferen e ideatice, dar i temporale, hedonismul profesat de epicureanism s-a transmis iț ș ș

este  prezent  în  opera  lui  Hobbes,  dar  s-a  transmis  i  la  un  gânditor  care,  în  anumiteș

privin e se opune acestuia, anume John Locke. Pentru acesta elul vie ii omului este  să seț ț ț

bucure de bunurile ce servesc via a, sănatatea, tihna i plăcerea, plăcerea fiind un conceptț ș

etic  central  în  filosofia  sa.  Chiar  i  a teptarea  unuei  vie i  eterne  produce  o  plăcereș ș ț

23 Ibidem, p. 191.
24 Ibidem. p. 198.
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comfortabilă, atitudine a tepș tării find accentuată la Locke i nu credin a ca atare. Credin aș ț ț

avea valoare socială i psihologică. Era utilă pentrș u ca speran a la o via ă eternă i frica deț ț ș

tortura iadului erau impulsuri împotriva imoralită ii. De aceea erau ele necesare tuturor.ț

Plăcerea i durerea sunt impulsuri către ac iune, dar i indicatori ai binelui i răului, a adarș ț ș ș ș

a ceea ce e de urmărit i de evitat: Pentru ac iune perceperea intelectuală a binelui esteș ț

insuficentă. Fericirea însă i este definită ca plăcerș e supremă. Binele i răul sunt definite înș

func ie de plăcere  ț şi  durere, chiar dacă binele i răul moral sunt definite prin referire laș

conformitatea cu o lege25.  Prin scurta prezentarea a doctrinelor celor doi filosofi englezi,

Catherine Wilson pune la îndemâna citiorului o cheie hermenutică prin care  se poate

în elege ceea ce stă la baza i determină modul în care modernitatea va în elege natura,ț ș ț

omul i va reorganiza societatea i politicul, aceste idei fiind foarte active i în ziua de azi,ș ș ș

efectele lor fiind resim ite de către to i.ț ț

Anumite  aspecte  ale  epicureanismului  însă  nu  au  fost  preluate  i  integrate  deș

filosofia  secolului  al  XVII-lea.  În  varianta  lucre iană  a  epicureanismului  a  existat  oț

apreciere pozitivă a femeii,   sub imaginea zei ei Venus care era conducătoarea întregiiț

vie i animale, deci  a omului în mod implicit. Ciclicitatea anotimpurilor, curtarea în lumeaț

animalelor,  cre terea  i  descre terea/colapsul  emo iilor  la  oameni,  etc.  reveneauș ș ș ț

domeniului pe care aceasta îl guverna. Ea reprezenta puterea eternă a reînnoirii, nimic din

cele existente, în afară de atomi nefiind eterne. Reînnoirea însă da; puterea acesteia iese la

lumină în faptul simplu că femeile sunt cele ce dau via ă, ele fiind tocmai imaginea puteriiț

naturii de a da via ă, formă i valoare, fiind imaginea singurei for e cu adevărat eterne iț ș ț ș

benefice.  Prin frumuse e i atrac ie î i îndepline te rolul i manifestă această putere înț ș ț ș ș ș

lume. Femeia are rolul dominant, iar ceea ce este frumos nu ine de sfere necorporale iț ș

nici nu este obiectul contemplării superioare: Frumosul ine de lumea animală i neumanăț ș

i se găs te în puterile generative ale omului i animalelor. O astfel de estetică este evidentș ș ș

contrariul tradi iei  filosofice i  teologice ce formase Europa cre tină i care sus ine căț ș ș ș ț

demnitate  omului  constă,  de exemplu,  în  cultivarea acelor  facultă i  i  puteri  ce nu seț ș

regăsesc în regnul animal. De i vizunea epicureană a inspirat noua viziune despre om iș ș

lume din secolul al XVII-lea, nici unul din cei care au participat la formularea acesteia nu

a acordat femeii rolul proeminent care îi revenea în epicureanismul lactan ian. Femeia eraț

25 Ibidem, p. 209-210. 
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exclusă  din cercul  preocupărilor  filosofice,  iar  natura  era  descrisă  ca  ceva  inert,

neinteligent,  femeile având un rol  minor, secundar  în  lumea intelectuală  i  culturală  aș

mecanicismului secolului XVII26. Nici societă ile sau asocia iile apolitice create în vedereaț ț

dobândirii de cunoa tere nu erau deschise femș eilor, ci androcentrice, excluzând ideea că

acestea ar fi putut fi parteneri egali în căutarea i dobândirea cunoa terii. A adar au existatș ș ș

limite  în  încorporarea  viziunii  epicureaniste  în  mentalitatea  i  viziunea  intelectuală  iș ș

morală a secolului al XVII-lea, însă semin ele ideologiei egalitariste au fost puse, chiarț

dacă  rezultatele  au  apărut  mai  tărziu.  Concluzia  autoarei  este  că  revigorarea

epicureanismul în secolul al XVII -lea a fost încoronată de succes, modernitatea i lumeaș

în care trăim, elurie pe care i le propune, fiind în mare parte rezultatul întâlnirii dintreț ș

lumea europeană a secolului XVII i epicureanismul sub diferitele lui forme. ș

26 Ibidem, p. 263.
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Noi metodologii în sociologia religiilor 
Ionuț Mavrichi 

Rezumat 

Tipul de metodologie pe care articolul își propune să-l prezinte reprezintă o abordare a 
sociologiei religiilor din perspectiva istoriei sociale. Mai specific, această metodologie încearcă să 
decripteze realități sociale revolute pornind de la implementarea socială religioasă contemporană. 
Acest lucru se realizează prin utilizarea unor modele sociale de rang mediu care să fie folosite ca 
modele euristice în interpretarea datelor de natură istorică. Modelele de rang mediu se obțin din 
observarea și cercetarea în teren a aspectelor care țin de etosul social al religiei și, în același timp, 
sunt legate de matricea identitară istorică a religiei studiate. Riscurile implicite ale metodei sunt 
reprezentate de etnocentrism și anacronism, anume lectura surselor în categoriile distincte ale unei 
alte paradigme culturale, respectiv proiectarea valorilor și modelelor interpretative contemporane 
asupra unei alte perioade istorice. Punctul cheie rezidă în continuitatea identitară pe care religia o 
are ca funcție socială și o păstrează ca și constantă definitorie. 

Exemplificarea acestei metodologii va consta în aplicarea ei asupra momentului emergenței 
creștinismului ca nouă religie în perioada antichității, însă metodologia are potențial aplicativ și în 
studierea socio-istorică a altor religii. Utilizarea modelelor poate fi folosită în explicarea factorilor 
sociologici care au putut determina rapida cucerire a Imperiului de către noul concurent pe piața 
religioasă. 

Cuvinte cheie: sociologia religiei, metodologie, creștinism, istoria socială a religiei. 

Introducere 
Fenomenul religios, prin extinderea sincronică și diacronică pe care o prezintă și, totodată 

prin generarea unor tipuri particulare de morfologie socială, a fost și rămâne un subiect predilect al 
sociologiei. Încercările de decriptare ale acestui fenomen au variat teoretic și metodologic de-a 
lungul timpului, de la interpretarea argumentativ-teologică a religiilor înseși, trecând prin 
sistematizările filosofice, fenomenologice sau istoricizante ulterioare, până la contribuțiile pe care le-
a adus sociologia în perioada modernă.   

Dacă fenomenul religios contemporan se pretează abordării sociologice într-o paletă 
metodologică foarte largă, nu același lucru se poate spune despre perioadele istorice mai 
îndepărtate la care accesul se poate realiza doar printr-o serie limitată de martori precum artefactele 
textuale, arheologice sau simbolice. În acest sens, studierea acestui tip de fenomen religios distant 
trebuie să fie circumscris metodologic sociologiei istorice. În același timp, studierea formelor 
contemporane ale religiilor pentru înțelegerea trecutului lor îndepărtat nu rămâne fără valoare. 
Contribuțiile pe care acest demers le poate aduce se materializează în conturarea unor modele de 
rang mediu ce pot fi aplicate cu funcție euristică interpretării socio-istorice a trecutului istoric, ținând 
cu necesitate seama de riscurile anacronismelor sau ale etnocentismului, adică lectura surselor în 
categoriile distincte ale unei alte paradigme culturale, respectiv proiectarea valorilor și modelelor 
interpretative contemporane asupra unei alte perioade istorice. 

Preocupări sociologice clasice asupra creștinismului timpuriu 
Pentru exemplificarea diferitelor tipuri de metodologii ale studierii fenomenului religios am 

ales creștinismul timpuriu. Perioada de început a creștinismului a fost cea care a generat multiple 



dezbateri și poziționări teoretice și metodologice încă din perioada marilor clasici ai sociologiei. 
Engels, de pildă, susține faptul că „creștinismul a fost la început o mișcare a oamenilor oprimați: a 
apărut ca religie a sclavilor sau a sclavilor emancipați, a oamenilor săraci deposedați de toate 
drepturile, a oamenilor subjugați sau dispersați de Roma” (Engels la Stark 1997, p. 29). „dacă vrei să 
ai o idee clară asupra a ceea ce erau primele comunități creștine, nu le compara cu congregațiile 
parohiilor din zilele noastre; erau mai degrabă ca secțiile locale ale Asociației Internaționale a 
Muncitorilor... Istoria creștinismului timpuriu are puncte notabile de asemănare cu mișcarea clasei 
muncitoare moderne. Ca și aceasta din urmă, creștinismul a fost la început o mișcare a oamenilor 
oprimați... Atât creștinismul, cât și socialismul muncitorilor, propovăduiesc viitoarea mântuire din 
strâmtorări și mizerie; creștinismul plasează mântuirea în viața de dincolo, după moarte, în ceruri; 
socialismul o plasează în această lume, în transformarea societății... Și în ciuda tuturor persecuțiilor, 
ba chiar îmboldiți de acestea merg înainte victorioși și de neînfrânt. La trei sute de ani de la apariție, 
creștinismul era recunoscut a fi religia de stat în Imperiul Mondial Roman, și în doar șaizeci de ani 
socialismul și-a câștigat o poziție care îi face victoria absolut sigură” (Engels The Book of Revelation 
p. 183 respectiv On the History of Early Christianity p. 281, în Kyrtatas 1987, pp. 6-7).  

Revendicările școlii marxiste care făceau din creștinismul primar exemplul cel mai elocvent a 
ceea ce revoluția de clasă putea reprezenta, nu au rămas fără opoziție din partea altui mare clasic al 
sociologiei. „Nu este doar greșit, spune Weber, ci și un non-sens absolut a susține teorii conform 
cărora creștinismul a fost rezultatul condițiilor ‘sociale’ sau că a fost produsul mișcărilor ‘socialiste’ 
antice. Este suficient să arătăm că, la fel ca orice religie a redempțiunii, creștinismul a susținut că 
țelurile lumești erau periculoase și la fel era și bogăția care le făcea posibile... Mai mult, tocmai din 
cauza credinței în permanența stăpânirii romane până la sfârșitul veacurilor, oamenii au considerat 
că este inutil să lupți pentru reformă socială și, deci, au respins orice luptă de clasă; și aceasta a fost 
sursa din care dragostea creștină a curs – etică, milostivă și transcendentă” (în Kyrtatas 1987, p. 9). 

Ambele poziții s-au diversificat în studii ulterioare. Școala marxistă și-a continuat filonul de 
abordare începând cu Karl Kautsky care publică la îndemnul lui Engels lucrări explicite ale 
fenomenului (Der Ursprung des Christentums Stuttgart, 1921), demersul său fiind continuat până în 
perioada noastră de alți autori marxiști precum Martin Robbe, Der Ursprung des Christentums (1967) 
sau Milan Machovec, A Marxist Looks at Jesus (1976). Ideea celui din urmă era că Iisus a avut impact 
datorită faptului că a predicat importanța acțiunii umane în determinarea viitorului, poziționându-se 
astfel critic față de Kautsky. Un alt autor de referință marxist este Fernando Belo  Lecture 
materialiste de I'Evangile de Marc (1974). El propune o lectură materialistă a textelor creștine 
distinctă radical de cea a „cercetătorilor burghezi”, o lectură care îl poziționează pe Iisus ca învățător 
și actor al unei practici subversive mesianice constând în respingerea structurilor de clasă 
dominante, cu implicații comunist-egalitare, non-revoluționare și internaționale. (Scroggs 1980). 

În paralel au existat studii sociologice care pleacă de la premise distincte și fără preferințe 
ideologic-politice. Menționăm contribuțiile venite dinspre Școala din Chicago prin cercetătorii Shirley 
Jackson Case, Shailer Mathews, Donald Riddle.  

Sociologia creștinismului timpuriu 
Antecedența preocupărilor asupra perioadei primare a creștinismului în sociologia clasică a 

generat, în mai multe etape, dezvoltarea unei sociologii propriu-zise a acestuia. Nu există doar un 
singur tip de sociologie a creștinismului timpuriu. Abordările au fost multiple, iar metodele și teoriile 
sociologice au fost folosite variat în diversele puncte unde au fost considerate a fi necesare. Situația 
nu este, de altfel, distinctă nici în domeniul mai larg al studiilor socio-istorice pentru că nu există o 
așa numită teorie sociologică „unificatoare” ca în fizică, ci în funcție de natura subiectului studiat s-
au folosit în mod adaptat modelele sociologice. Cu toate acestea, odată cu reaprinderea interesului 
asupra istoriei primare a creștinismului dinspre sociologie, se conturează ceea ce Elliott a numit 
criticismul socio-științific al Bibliei. El îl definește în următorii termeni. „Criticismul Socio-științific al 



Bibliei este acea fază a demersului exegetic ce analizează dimensiunile sociale și culturale ale textului 
și ale mediului contextual prin utilizarea perspectivelor, teoriilor, modelelor și cercetărilor științelor 
sociale. Ca și componentă a metodei de exegeză istorico-critică, criticismul socio-științific 
investighează textele biblice ca și configurații lingvistice pline de semnificații, cu intenția comunicării 
între autori și audiențe.” (Elliott: 1993, p.7 în Horell: 2002, p. 3). Pornind de la aceste premize 
metodologice, afirmă Elliott, trebuie studiate caracteristicile sociale ale formei și conținutului, ale 
condiționărilor contextuale și intenționalității textelor; trebuie corelate dimensiunile lingvistice, 
literare, retorice, teologice și sociale ale textelor; modul în care comunicarea textuală funcționa la 
nivel social fie ca răspuns la o nevoie determinantă, fie ca generator de reacții sociale. Criticismul 
socio-științific nu este complementar sau alternativ istoriei sociale, ci o dezvoltare a acesteia (Elliott 
2001). 

John Elliott (1993 în Horrell 2002) sintetizează tipurile de abordări în cinci categorii: 
investigații ale anumitor aspecte din realitățile sociale, dar fără preocupări de a interpreta sociologic 
faptele; studiile mai holistice care își propun construcția unei așa-numite istorii sociale, dar fără 
utilizarea modelelor din științele sociale; studii care au utilizat modele sociologice și s-au preocupat 
de instituțiile, organizarea, succesul creștinismului timpuriu; studii centrate pe aspectele socio-
culturale care condiționau interacțiunile sociale ale creștinismului emergent, respectiv studiile care 
folosesc „cercetarea, teoria și modelele științelor sociale... în analiza textelor biblice” (Horrell 2002, 
p. 9). J. Smith oferă și el o sinteză a spectrului abordărilor subiectului creștinismului timpuriu: 
descrierea realităților sau faptelor sociale, istoria socială, organizarea socială și lumea socială ca 
sistem de semnificații. (Smith 1975 la Osiek, 1989) 

Osiek (1989) face distincția între două curente majore care s-au conturat în cercetarea 
biblică condusă din perspectiva științelor sociale, anume, un prim curent care înclină spre descrierea 
socială/sociologie istorică, și un altul care optează exclusiv spre folosirea modelelor socio-științifice. 
În prima grupare, Osiek amintește pe E. Judge1, A. Mahlerbe2, R. Grant3, D. Balch4, J. Stambaugh & D. 
Balch (1986). Unii cercetători încearcă o combinație a celor două poziții, anume îmbină descrierea 
socială cu folosirea modelelor din științele sociale: G. Theissen (2004), B. Holmberg5, J. Eliott6, W. 
Meeks7 (2003). În a doua grupare, cea interesată exclusiv de folosirea modelelor socio-științifice, 
Osiek menționează pe G. Theissen8, H. Kee9, B. Malina (2001), J. Neyrey10. În timp ce prima categorie 
de cercetători „lasă modelele să reiasă din însăși textele antice, operează la nivele mai scăzute de 
abstracție concentrându-se mai mult pe particularitatea și inter-relaționarea faptelor sociale, al 
treilea grup lucrează la nivele înalte de abstracție... concentrându-se mai mult pe aplicarea 
modelelor trans-culturale formulate de sociologi. Al doilea grup combină ambele abordări” (Osiek 
1989, p. 270). 

Contribuții metodologice ale modelelor de cercetare sociologică a 
antichității 

Cel din urmă grup menționat de Osiek se identifică cu The Context Group, dar nu exclusiv. În 
acesta se află cercetătorii ghidați în investigațiile lor de modele sociologice precise, formulate și 
testate de sociologi în studiile comparative. Cu ajutorul lor cercetează, evaluează și testează 
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compatibilitatea datelor antice studiate. Aceștia insistă asupra faptului că modelele au funcție 
euristică și nicidecum prescriptivă (Horell 2002), deși la rigoare, atunci când pleci de la modele 
predefinite, selecția datelor nu poate fi decât subiectivă. Garett (1992 la Horell 2002) sugerează în 
schimb utilizarea teoriei ca mod de „sensibilizare” a abordărilor specificităților fiecărui context socio-
istoric în parte. 

 La polul opus acestei abordări, se află cercetătorii pentru care este determinantă cercetarea 
socio-istorică, folosind teoriile și metodele sociologice la nivel mai specific, acolo unde se potrivesc. 
Wayne Meeks (2003) menționează în mod specific faptul că folosește teoria sociologică pe etape, 
acolo unde este adecvată, oferind ca exemplu pe antropologul Victor Turner care afirmă faptul că, 
de multe ori, nu întreg sistemul unui teoretician este revelator ca semnificații în cercetarea pe care o 
face, ci doar unele intuiții „flash-uri ale viziunii sale, luate din contextul sistematic și aplicate datelor 
disparate” (p. 6). Meeks preferă descrierea „groasă” în stilul propus de Geertz, de aceea tratează în 
profunzime subiecte specifice și la nivelul acesta micro se folosește de perspectivele sociologiei. 
Teoria, spune Meeks, este necesară atât pentru construcția semnificațiilor, cât și pentru a putea 
critica construcțiile, însă trebuie să rămână la nivel apropiat și nu abstractizant. 

În realitate, diviziunea aceasta metodologică reflectă tensiunile similare din chiar sânul 
științelor sociale. Și aici există pendularea între tendința de a crea legi și modele cu aplicare generală 
și abordarea particularizantă calitativă. Horell (2002), invocând părerea unor sociologi renumiți ca 
Anthony Giddens, Philip Abrams, Peter Burke, se declară alături de aceștia în a recunoaște faptul că, 
în cercetarea trecutului, nu există distincție metodologică între istorie și sociologie, astfel încât o 
eventuală distincție între istorie socială și sociologie istorică nu își are sensul. 

Dezbaterea aceasta continuă pune în opoziție două tipuri de abordări. Pe de o parte, 
abordarea riguroasă a testării modelelor, iar pe de altă parte modelul de cercetare 
antropologic/etnografic. Malina propune crearea modelelor prin cercetări interculturale și folosirea 
lor în interpretarea datelor. Dacă datele se potrivesc, atunci utilizarea acelui model specific este 
justificată (insistând astfel pe funcția euristică a modelului). Critica survine însă din modul în care 
sunt selectate datele. Folosirea unui model anume predetermină analiza unui anumit tip de date. Se 
propune în schimb folosirea teoriei ca mod de sensibilizare pentru explorare particularităților 
fiecărui context socio-cultural (Horrell, 2002). 

Malina (2009) propune următorul exemplu al modului în care se pot face generalizări în actul 
lecturii. Se pornește de la postularea unui model (el oferă spre exemplificare modelul relației patron-
client în spațiul mediteranean modern), apoi se verifică dacă modelul propus poate acoperi și 
explicita toate situațiile istorice în care poate fi aplicat. Dacă răspunsul este afirmativ, se poate 
formula o ipoteză (în cazul propus de Malina – mediteraneenii din antichitate descriși în textele neo-
testamentare prezintă tipare de comportament conforme modelului relației patron-client). Pornind 
de la acumularea a mai multe modele de acest tip, se pot construi anumite scenarii sau grile de 
lectură și interpretare a textelor antice. 

Definiția modelului este pentru Malina următoarea „o reprezentare abstractă, simplificată, a 
unui obiect, eveniment sau a unei interacțiuni din lumea reală cu scopul înțelegerii, controlului sau 
predicției... o schemă sau un tipar care derivă din procesul abstractizării similarităților dintr-o gamă 
de cazuri cu scopul comprehensiunii” (Malina 1982 la Osiek 1989, pp. 271-272). Această definiție stă 
în acord cu noțiunea ideal tipurilor de la Weber (1978 la Baltasiu 2002, p. 41) „Pentru a putea 
clasifica ştiinţific [fenomenele sociale] este util să considerăm comportamentele cu caracter iraţional, 
motivate afectiv ca derivate ale unor concepte tipice privind acţiunea raţională. … Construirea unor 
asemenea concepte de acţiuni pur raţionale servesc sociologului drept tipuri (ideal tipuri) pentru 
înţelegerea clară şi lipsită de ambiguităţi [a acţiunilor sociale reale]. Prin comparaţia [acţiunilor 
sociale reale] cu aceste constructe ideal tipice putem înţelege situaţiile în care acţiunea reală este 



influenţată de factori iraţionali de diferite forme, precum afectele şi erorile [de judecată] şi astfel să 
înţelegem direcţia pe care o ia acţiunea în cauză faţă de cazul în care ar fi fost pur raţională.” 

Un bun model trebuie să aibă, potrivit lui Malina (1982 sintetizat de Osiek 1989), 
următoarele caracteristici: să fie relativ trans-cultural pentru a putea face posibilă comunicarea între 
cultura cercetătorului și cea studiată; să fie suficient de abstract astfel încât generalitatea să poată 
facilita identificarea similarităților; trebuie să fie integrat în contextul cultural lărgit acest fapt putând 
genera la rândul său perspective mai largi; trebuie să fie în concordanță maximă cu ceea ce 
cunoaștem despre textul sau artefactele disponibile nouă; semnificația generată de model trebuie să 
pună bine în evidență compatibilitățile sau incompatibilitățile cu modelul nostru cultural. Modelele 
sunt categorizate de Malina în funcție de trei mari paradigme sociologice, funcționalismul structural, 
conflictualismul și interacționismul simbolic. 

Zetterholm (2003) găsește utilitatea folosirii modelelor cu funcție euristică, ele pot ajuta la 
formularea de noi întrebări sau perspective asupra textelor. Dacă teoriile, spune el, sunt formulate și 
testate empiric, nu există niciun motiv pentru care ele nu ar trebui folosite dacă alternativa este să 
nu spunem nimic. Scroggs (1980, p. 166) susține că, dacă datele pe care le deținem „atestă unele 
părți ale formei unui model cunoscut în timp ce alte părți nu sunt exprimate, putem concluziona cu 
grijă că absența părții lipsă este accidentală și că întregul model era de fapt o realitate în biserica 
timpurie.” Rodd (1981) pune, pe de altă parte, întrebarea dacă datele sau informațiile pe care le 
avem în legătură cu lumea antică în care fenomenul apariției creștinismului are loc, sunt potrivite 
pentru analiza sociologică, și dacă nu cumva există riscul de a folosi un model sau o teorie ca mod de 
a umple golurile din datele istorice pe care le avem. 

Textele sunt produsele societăților din care au apărut și, de aceea, atunci când un lector 
dintr-o cultură și o perioadă istorică distinctă încearcă să le înțeleagă, riscă să lectureze anacronic și 
etnocentric. Un exemplu tipic de anacronism privind începuturile istorice ale creștinismului și ale 
expansiunii sale este ideea atracției pe care creștinismul ar fi suscitat-o prin promisiunea unor bunuri 
viitoare celor care suferă sau sunt buni, respectiv amenințarea cu chinuri a celor ce nu au o viață 
conformă cu noul mesaj. Este demonstrat faptul că oamenii din antichitatea greco-romană, mai ales 
cei din păturile superioare, nu aveau predilecții spre doctrine care stipulau aspecte ale viitorului. 
G.E.M. de Ste. Croix afirmă că o explicație plauzibilă a succesului creștin a fost organizarea 
instituțională foarte precisă, organizare fără paralelă în lumea păgână (Kyrtatas, 1987).  

Bruce Malina și contribuțiile dinspre antropologia culturală - 
prolegomene 

Unul dintre autorii cei mai cunoscuți amintiți mai sus pentru utilizarea modelelor din 
științele sociale în exegeza textelor creștine timpurii este Bruce Malina. În 1981 publică lucrarea care 
îl va face cunoscut, The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology, în care utilizează 
modele formulate în studiile unor antropologi contemporani. Cu ajutorul acestora, pornind de la o 
teorie a lecturii inspirată de sociologia cunoașterii, punând foarte mult accentul pe evitarea 
etnocentrismului și anacronismului interpretativ, Malina (20013) studiază mai multe aspecte din 
creștinismul Noului Testament. Modelele preluate din antropologia culturală îl servesc în decriptarea 
valorilor pivotale ale lumii mediteraneene a primului secol, anume onoarea și rușinea, valori legate 
de poziția socială, de gen, și care condiționează acțiunea socială. Malina pleacă de la premisa hiatului 
radical dintre cultura antică mediteraneană și cultura din care facem noi parte, de aceea oferă la 
finalul fiecărui capitol tabele contrastante ale preferințelor culturale antice sau moderne. Autorul 
dezbate problema personalității antice care este contrastantă cu individualismul modern. 
Personalitatea antică este orientată spre grup, colectivistică. Pe aceeași structură sunt dezbătute 
aspecte legate de percepția bunurilor limitate, de invidie, mariaj și rudenie, curat și necurat, la finalul 
lucrării analizând dezvoltarea grupurilor creștine în termenii etapelor dezvoltării grupurilor mici. 



Malina pleacă în utilizarea modelelor socio-științifice ale spațiului mediteranean 
contemporan pentru a face inferențe privitoare la societatea antică pornind de la două presupoziții. 
Prima este că există asemănări structurale culturale în cadrul larg al spațiului circum-mediteranean, 
iar a doua presupoziție leagă perioada istorică antică de cea contemporană pe baza unei presupuse 
continuități între culturile antică și contemporană, îndeosebi a locurilor care nu au fost expuse 
tehnologizării (Osiek 1989). În privința asemănărilor structurale ale culturilor circum-mediteraneene, 
Malina (2009) deși recunoaște că o astfel de continuitate este contestată de unii cercetători, el 
invocă cercetările lui Horden și Purcell (2000) The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History 
și baza de date începută de Murdock Human Relations Area File. Un argument interesant este faptul 
că Murdock, pornind de la cercetarea comparativă a culturilor lumii care a dus la crearea bazei de 
date menționate anterior, mai precis asupra modului în care este boala reprezentată cultural, a 
ajuns la concluzia continuității culturale a spațiului din jurul Mediteranei. (1980, Theories of Illness: A 
World Survey). 

Continuitate culturală vs. continuitate religioasă 
Această metodă dezvoltată de Bruce Malina este în concordanță cu sociologia istorică 

weberiană, pe de o parte, iar pe de alta, cu școala de sociologie a creștinismului timpuriu din tradiția 
recentă influențată de The context Group după cum s-a indicat anterior.  

Malina, bazat pe studii empirice care demonstrează trăsături comune culturale ale bazinului 
circum-mediteraneean, postula existența pe această bază și o continuitate între culturile antice și 
cele moderne din satele retrase, neafectate de tehnologizare. Modelul lui Malina este foarte general 
și poate fi valabil în cele câteva aspecte culturale subliniate de studiile sale. El poate fi însă extins și 
dincolo de bazinul mediteranean dacă punctul de referință nu este cel cultural, ci cel religios, pentru 
că, dacă în cazul continuității culturale nu există un corpus redactat de norme care să ajute la 
definirea și prezervarea identității, în cazul religios acest aspect este reglementat textual în corpusul 
biblic, de doctrine și documente istorice prin care creștinismul se face cunoscut generațiilor 
ulterioare, configurându-le și pe acestea identitar. Creștinismul răsăritean mai ales face notă de 
identitate din atitudinea extrem conservatoare și orientată spre trecut din punctul de vedere al 
resorturilor identitare. Alături de creștinismul răsăritean, și alte confesiuni, adventismul spre 
exemplificare, se revendică și el identitar de la creștinismul primar, deși ca etos este diferit de 
ortodoxie, astfel încât poate fi justificată folosirea euristică a modelelor religioase obținute dintr-o 
cercetare calitativă de teren. La fel cum modelele delineate de Malina urmăreau linii structurale 
culturale antice care să ofere un cadru de analiză a culturii antichității circum-mediteraneene, în 
același mod, pot fi urmărite modele religioase în comunitățile contemporane pentru oferirea unei 
structuri de analiză euristică a creștinismului antic.  

Există, desigur câteva aspecte care trebuie observate. Modelele urmărite trebuie să fie 
prezente atât în cultura creștină antică, cât și în creștinismul contemporan. Mai mult, modelele în 
modul în care ele sunt percepute nu trebuie să fi fost supuse dezvoltărilor doctrinare ulterioare 
pentru evitarea pericolelor anacronismului. Un alt aspect important îl reprezintă criteriul de selecție 
al celor intervievați. Aceștia trebuie să fie membri practicanți ai propriilor confesiuni pentru ca 
răspunsurile acestora să poată reflecta cât mai fidel credințele și practicile religioase ale 
confesiunilor respective. Sunt, în consecință, inutile abordările persoanelor legate doar tangențial de 
comunitate. 

Modele teoretice religioase 
  În acest sens, pot fi identificate câteva modele care se pretează cadrului metodologic 

subliniat mai sus precum modelul identității creștinilor, modelul suferinței, al sărăciei sau inechității 
sociale și modelul morții. Abordarea studierii acestor modele poate pleca de la următoarele premise 
teoretice. 



Opțiunile religioase ale indivizilor sunt modelate și în funcție de nevoile pe care le au aceștia, 
fiecare instituție religioasă răspunzând în modul său specific acestor nevoi printr-un set de 
recompense corespunzătoare; religia vine în întâmpinarea nevoilor indivizilor printr-un mecanism 
propriu împărțit în trei paliere (mit, rit și etică); recompensele variază în jurul conceptului central de 
armonie socio-religioasă (personală, socială, cu divinitatea). 

Religia se propagă și se menține în grupurile sociale, deoarece îndeplinește funcții ce vin în 
întâmpinarea unor nevoi ale membrilor comunității religioase. Potrivit „noii paradigme” din 
sociologia religiei (Warner, 1993;  Stark, 1997), funcționalitatea aceasta este definită la fel ca în 
teoria economică în funcție de cerere/nevoi și ofertă/răspuns. Astfel, mecanismul de propagare și 
menținere a religiei se produce în funcție de două aspecte: nevoile pe care le au indivizii, și 
mecanismele de recompensare pe care comunitatea religioasă le oferă.  

Nevoile și recompensele sunt individuale, însă cadrul de manifestare și de referință 
religioasă este atât individual, cât și social. Vom observa în cercetare doar aspectele care sunt 
conexate armoniei socio-religioase, deoarece este un bun indicator al funcției sociale a religiei. 
Diferențiem în conceptul armoniei socio-religioase, armonia cu sinele, cu ceilalți, cu divinitatea.  

Gerd Theissen (1999), în teoria sa asupra religiei creștinismului timpuriu, identifică trei 
forme de expresie a religiei: mitul, ritul și etica, acestea fiind combinate în modul acesta doar în 
religie. 

Așadar, religia vine în întâmpinarea nevoilor indivizilor prin trei moduri de expresie, mitul, 
ritul și etica, cumularea acestora trei indicând tipul de recompensă oferit. Nevoile, pe lângă faptul că 
sunt individuale, sunt raportate și social – pe orizontală spre comunitate și pe verticală spre 
transcendent. 

Religia are și o funcție semiotică. O caracteristică general umană a fost dintotdeauna 
căutarea unor sensuri ale existenței, căutarea unor răspunsuri la întrebări ultime – ce este omul, de 
unde vine și spre ce se îndreaptă, care este sensul vieții și al morții, ce este suferința, de ce există.  

Prima nevoie a individului pe care am ales să o cercetăm raportat la sine, celălalt și 
transcendent, este răspunsul la întrebările identitare, cele care caută un sens al identității și al 
existenței. Răspunsul instituției religioase, după cum am subliniat mai sus, este întreit, în funcție de 
cele tei moduri de expresie a religiosului.  

Raportată la sine, nevoia răspunsurilor la întrebările identitare, din punctul de vedere al 
mitului este întâmpinată printr-un mecanism specific. Instituția religioasă definește omului ce este 
omul și așezarea sa în existență. Pe lângă acest aspect definițional, religia oferă cadrele de 
manifestare ritualică prin care omul poate accesa latențe presupuse de propria sa definiție 
antropologică. Ritul este toposul identificat de fenomenologia religiei în care are loc schimbul de 
semnificații transmundane între individ și transcendent (Eliade, 1995; Otto, 2005, 2006). Dacă mitul 
funcționează ca metalimbaj simbolic, ritul se manifestă ca paralimbaj (în Parkin, 1992 p. 11). Pe lângă 
codul interpretativ al sinelui și manifestarea sa religios ritualică, instituția religioasă reglementează 
un cod etic prin care omul se pune în acord cu propria definiție. Faptele sunt valorizate pozitiv sau 
negativ, în funcție de aceasta fiind reglementat accesul la recompense. Un răspuns satisfăcător la 
întrebările ultime cu privire la sine, corectat prin perpetua reactualizare ritualică a legăturii sale cu 
transcendentul și printr-un cod etic de comportament poate avea ca rezultat armonia cu sinele. 

Raportată la celălalt, nevoia răspunsurilor la întrebările ultime ale individului este 
soluționată din punctul de vedere al mitului printr-un cod interpretativ care definește care este 
relația omului cu celălalt și ce reprezintă celălalt pentru el. Ritualic, instituția religioasă realizează 
coeziunea socială și integrarea individului în grupul său de referință religioasă. La fel ca și în cazul 
raportării la sine, există un cod etic impus care reglementează relațiile sociale, și în funcție de 



aceasta se realizează accesul la recompensa corespunzătoare acestei nevoi – armonia socială, 
armonia cu ceilalți. 

Tot în categoria întrebărilor identitare ale omului se numără și cea despre divinitate. Religia 
oferă individului un cod interpretativ care îi definește ce sau cine este divinitatea, ritul fiind actul sau 
modul în care indivizii intră în legătură cu aceasta. În genere, instituția religioasă prescrie un cod 
comportamental dezirabil, respectarea căruia aducând întărirea relației sau a legăturii cu divinul. 
Recompensa oferită de religie, corespondentă nevoii de răspunsuri la întrebări ultime raportate la 
divinitate, este armonia cu aceasta. 

Suferința fizică este o problemă fundamentală a umanității, nevoia traducându-se fie în 
dorința de a înceta suferința, fie într-un mod de a o face mai suportabilă. Prezentă în fiecare dintre 
indivizi, în diferite grade, ea a suscitat întotdeauna reflecții și întrebări asupra sensului ei. Fiind o 
constantă general umană, instituțiile religioase răspund problemei suferinței fizice în diverse moduri. 
Raportată la sine, suferința fizică este interpretată și valorizată, fiindu-i accentuat aspectul 
catharctic. Din punct de vedere ritual, există servicii religioase prin care se cer divinității alinarea, 
ameliorarea sau vindecarea de suferințele fizice personale. Totodată, corespondent codului etic, 
sunt recomandate practici alimentare specifice (e.g. postul) unit cu exerciții ascetice fizice. 
Recompensele se referă atât la modul de referință la problema suferinței, iar din punctul de vedere 
al răspunsului comunității, există beneficii directe precum asistența socială și psihologică, 
sentimentul de securitate și armonie socială.  

Indivizii sunt afectați nu doar de suferința fizică personală, ci și de suferința fizică a celorlalți, 
îndeosebi în cazurile membrilor apropiați ai familiei sau ai grupului de prieteni. La fel ca în cazul 
suferinței personale religia oferă o interpretare și o valorizare a bolii celorlalți. Empatia se manifestă 
și ritualic prin servicii religioase care reunesc comunitatea religioasă mai largă pentru a cere 
divinității alinarea suferințelor. Etic, este considerat a fi virtuoasă sau dezirabilă acordarea asistenței 
de orice tip care să vină în întâmpinarea nevoilor de natura suferinței fizice a celorlalți. Recompensa 
este integrarea într-un sistem de întrajutorare și asistență reciprocă, sentimentul de armonie socială.      

Instituția religioasă integrează problema suferinței fizice într-un cadru referențial divin. 
Boala și suferința fizică sunt interpretate și valorizate în funcție de divinitate, care este invocată să 
vindece sau să aline suferințele prin ritualuri religioase. Etic sunt setate atitudinile dezirabile în 
legătură cu suferința proprie sau a semenilor și sunt raportate la transcendent. Recompensa este 
speranța unei vieți lipsite de suferință fizică, iar în cazul în care aceasta există sau persistă, speranța 
în alinarea ei. 

Suferința nu este doar de natură fizică. La fel de apăsătoare poate fi și suferința spirituală. 
Sub acest termen generic sunt cuprinse întregul set de simțăminte umane care provoacă suferință 
(frustrări, angoase, anxietăți, depresii, sentimentul eșecului, al neîmplinirii etc.). Precum suferința 
fizică, și suferința spirituală este interpretată și revalorizată. Pornind de la definiția sa antropologică 
și de la modul în care este pus în relație cu semenii și cu divinul, individul își înțelege sensul și 
valoarea suferinței spirituale putând să o convertească pozitiv. Prin ritual, sunt puse la îndemâna 
indivizilor practici și servicii religioase care corespund pozitiv mecanismelor spirituale și psihologice 
ale suferinței. La nivel etic, este valorizat pozitiv sau negativ codul comportamental (sistem de virtuți 
și patimi) a cărui respectare pune individul în armonie cu sinele. Recompensa este individuală – 
armonia, dar există și o recompensă la acest nivel care vine dinspre grupul social religios – asistența 
socială, asistență psiho-emoțională, sentimentul securității emoționale, a siguranței zilei de mâine.  

Raportarea la suferința spirituală a celorlalți este interpretată și valorizată de instituția 
religioasă prin definiția sa fondatoare sau mitică, care la fel cum precizează definițional omul, 
precizează și raportarea la celălalt, deci implicit la suferința de orice tip a celuilalt. Ritualul se 
exprimă prin servicii religioase în care comunitatea empatizează prin rugăciune cu cei suferinzi, în 



vreme ce etica este exprimată printr-un cod comportamental care reglementează ca dezirabilă 
acordarea de sprijin de orice fel persoanelor aflate în suferință spirituală. Recompensa ține tot de 
reconciliere, armonie cu sine și cu divinitatea. 

Raportarea la divin înseamnă asumarea prin interpretare și valorizare a suferinței în funcție 
de acesta. Prin ritual, indivizii participă la servicii religioase în care se cer divinității alinarea 
suferințelor spirituale, iar codul etic reglementează comportamentul dezirabil pentru întărirea 
comuniunii cu divinul și împlinirea nevoii de liniște și bunăstare spirituală. Recompensa este 
speranța unei vieți fără suferință spirituală sau ameliorarea ei, atunci când ea există.  

 Tema sărăciei este și ea general umană și, fie că a încercat să o evite, fie că a încercat să-i 
supraviețuiască, omul de-a lungul istoriei s-a confruntat cu diversele aspecte ale ei, inclusiv cu 
reversul său - bunăstarea. Instituția religioasă oferă individului interpretarea și valorizarea stării în 
care se află – bogat sau sărac. Din punct de vedere al ritualului, există servicii religioase în cadrul 
cărora se servesc mese comune sau sunt distribuite bunuri alimentare sau materiale membrilor 
săraci ai comunității. Codul etic reglementează modul în care comunitatea trebuie să aibă grijă de 
săraci, iar săracii să vină în serviciul comunității. Recompensa la acest nivel este armonia socială 
tradusă în accesul la asistență socială, iar în cazurile în care nu este nevoie de aceasta, recompensa 
poate fi sentimentul de securitate socială. 

Sărăcia poate confrunta atât individul cât și pe ceilalți membri ai comunității religioase, de 
aceea religia oferă și interpretarea și valorizarea sărăciei celorlalți. Riturile religioase în cadrul cărora 
există distribuție a bunurilor către membrii săraci ai comunității asigură coeziunea socială a grupului, 
dublate de condiționarea etică care reglează prioritățile comportamentale privind asistența celor 
defavorizați. Prin respectarea imperativelor etice legate de săraci se obține coeziune și armonie 
socială, dar și cu sine și cu divinul. 

Și prin faptul că sărăcia a depins în panteonul greco-roman de capricioasa zeiță 
Fortuna/Tyche, sărăcia-bogăția se leagă în mentalul colectiv antic de divinitățile care guvernează 
destinele. Și în alte sisteme religioase sărăcia este interpretată și valorizată prin referire la divinitate,  
care poate fi invocată prin aspectele rituale să alunge sărăcia sau să o diminueze. În același timp, 
codul comportamental privitor la gestionarea resurselor în funcție de situația financiară în care te 
afli face referire tot la divinitate și la câștigarea armoniei cu aceasta. Recompensa corespunzătoare 
nevoilor indivizilor legate de sărăcie este speranța unei vieți fără sărăcie, iar în cazul în care aceasta 
există, speranța în alinarea ei și a consecințelor pe care le provoacă. 

 Dacă răspunsurile la întrebările identitare vizează subiectul uman, de ce există, în ce 
parametri există, care este sursa vieții sale etc. corolarul acestor întrebări privește natura și sensul 
morții. Instituția religioasă în acord cu definiția antropologică care definește sinelui ce este acesta, 
interpretează și valorizează pentru individ sensul și conținutul morții sale. Marii treceri îi sunt 
alăturate servicii ritualice de trecere alături de un cod comportamental ce definește atitudinea în 
fața morții – melete thanatou-ul platonic. Recompensa se poate referi la confortul sau sentimentul 
de încredere în fața fricii generate de ideea morții. 

Dacă moartea individuală se sustrage teoretizării sau analizei post-factum, modul curent prin 
care sunt experiate urmările morții se referă la moartea celorlalți, îndeosebi a celor apropiați. 
Instituția religioasă oferă un sistem de semnificație, interpretare și valorizare morții celorlalți. Prin 
ritual se realizează serviciile religioase de trecere, dar și de păstrare a comuniunii cu cei decedați – 
serviciile comemorative. Codul etic definește comportamental atitudinea în fața morții celorlalți. Prin 
încadrarea în acest sistem referențial individul primește reconciliere – armonie cu sine și cu divinul 
care garantează păstrarea legăturii cu cei pierduți. 



Moartea este interpretată raportat la sine, la ceilalți, dar și raportat la divinitate. Sensul 
morții este dat de interpretarea și valorizarea acesteia din prisma existenței divinului. Serviciile 
religioase de trecere nu sunt altceva decât rituri de însoțire a spiritului în călătoria spre comuniunea 
cu divinul. Scopul ultim al imperativelor etice este întărirea comuniunii cu divinul și continuarea 
acestei relații după trecerea din această viață. Recompensa pe acest palier este speranța în 
continuarea vieții după moarte, în legătură conștientă cu ceilalți și cu divinitatea. 

Clarificări conceptuale 

Religie, sistem religios: Sistem de idei, credințe și practici care postulează existența unor 
realități transmundane, care sunt accesibile prin cele trei moduri de expresie a religiei – mit, ritual și 
etică. 

Mit: Set de afirmații care explică ceea ce determină în mod fundamental existența (Theissen, 
1999).  

Ritual: Acțiuni repetitive care sunt interpretate ca reprezentare sau actualizare a realităților 
transmundane. 

Etică: Sistem comportamental care decurge din afirmațiile credinței religioase. 

Credință: Atitudine de acceptare și receptare a afirmațiilor și practicilor religioase. 

Nevoi: Tensiuni sau necesități pe care individul le are, a căror rezolvare sau ameliorare este 
compatibilă cu exercițiul religios. 

Recompense: Răspunsul specific tradus în beneficii fizice sau spirituale, corespondente 
nevoilor pe care individul le are. 

Armonie socio-religioasă: Stare de echilibru și lipsă a tensiunilor, manifestă în interiorul 
individului, în interacțiunea socială și în interacțiunea cu divinitatea pusă în legătură cu viața sa 
spirituală. 

Pentru facilitarea urmăririi propozițiilor teoretice de mai sus am întocmit următorul tabel: 

 

  



Răspunsul instituției religioase în funcție de 
Nevoi MIT 

 
RIT ETICĂ Recompense 

Nevoi legate de răspunsuri 
la întrebări identitare. 

Cod interpretativ 
antropologic care definește 
individului ce este omul, 
relația cu celălalt și cu 
divinitatea. 

Prin această funcție, omul 
se poate manifesta ritualic 
accesând astfel latențe 
presupuse de definiția 
omului în raport cu sine și 
cu divinitatea. Ritul are și 
funcție integratoare a 
individului în grupul său 
religios de referință. 
 

Cod etic prin care acțiunile 
umane în raport cu sine, 
ceilalți și divinitatea, sunt 
valorizate pozitiv sau 
negativ, în funcție de 
aceasta fiind reglementat 
accesul la recompense. 

Armonie cu sinele, ceilalți și 
cu divinitatea. 

Nevoi legate de suferința 
fizică sau spirituală. 

Interpretare și valorizare a 
bolii/suferinței proprii sau a 
celor din jur și raportarea 
acesteia la divinitate.  
 
 

Servicii religioase prin care 
se cer divinității alinarea 
suferințelor personale sau 
ale celorlalți.  
Practici religioase care 
raspund pozitiv 
mecanismelor spirituale si 
psihologice ale suferinței; 
servicii religioase prin care 
comunitatea empatizează 
prin rugăciune cu cei aflați 
în suferință. 

Cod alimentar specific 
postului, practici ascetice 
care unesc exerciții fizice cu 
rugăciunea (metanii); cod 
comportamental prin care 
se reglementează acordarea 
de sprijin de orice tip 
persoanelor care se află în 
suferință fizică. 
Cod comportamental 
reglementat in funcție de: 
valorizarea pozitivă sau 
negativă a faptelor (virtuți, 
păcate) care pot pune 
individul în armonie cu sine; 
acordarea de sprijin de orice 
tip persoanelor care se află 
în suferință spirituală; 
acțiunile dezirabile pentru 
întărirea comuniunii cu 
divinitatea și împlinirea 
nevoii de bunăstare 
spirituală. 
 

Asistență 
socială/psihologică, 
regăsirea comunității și a 
siguranței zilei de mâine; 
prin respectarea normelor 
legate de boala celorlalți, se 
câștigă armonie cu sine și cu 
divinitatea; speranța unei 
vieți fără suferință fizică sau 
spirituală, iar în cazul în care 
ea există, speranța în 
alinarea ei. 
Asistență psiho-emoțională, 
reconciliere. 

Nevoi legate de sărăcie. Interpretare și valorizare a 
sărăciei personale, a sărăciei 
celorlalți și raportarea 
sărăciei la divinitate. 
 

Servicii religioase care 
cuprind mese în comun, 
distribuția de bunuri între 
membrii comunității; servicii 
religioase prin care se cere 
divinității alinarea 
suferințelor provocate de 
sărăcie. 
 

Cod etic prin care se 
reglementează atitudinea 
față de sărăcie sau bogăție 
asigurându-se un minim al 
echității comunitare pentru 
împlinirea nevoii de 
securitate socială. 

Asistență socială, iar când 
nu este nevoie de aceasta, 
sentimentul securității 
sociale; armonie cu sine și 
cu divinitatea; speranța unei 
vieți fără sărăcie, iar în cazul 
în care ea există, speranța în 
alinarea ei. 

Nevoi legate de problema 
morții. 

Interpretare și valorizare a 
morții personale, a celorlalți 
și raportarea morții la 
divinitate. 

Servicii religioase de trecere 
și de continuare 
comemorativă a legăturii cu 
ceilalți. 

Cod etic care reglementează 
atitudinea în fața propriei 
morți, în fața morții 
celorlalți; cod etic prin care 
sunt reglementate acțiunile 
dezirabile pentru întărirea 
comuniunii cu divinitatea și 
a continuării relației cu 
aceasta după moarte. 

Confort sau încredere în fața 
sentimentului fricii generat 
de ideea morții; prin 
respectarea normelor legate 
de moartea celorlalți, se 
câștigă armonie cu sine și cu 
divinitatea, reconciliere în 
fața pierderii celor dragi; 
speranța în continuarea 
vieții după moarte, în 
comuniune cu ceilalți și cu 
divinitatea. 

 

Diagramă teoretică nevoi-recompense. 

Studiu de caz - modele subiective de identitate creștină la nivelul 
unor comunități din jud. Prahova 

Am urmărit conturarea acestor modele printr-un studiu realizat în două comunități 
religioase contemporane. Cercetarea a avut loc în două comunități religioase din județul Prahova, 
comuna Posești. Au fost realizate în total trei focus-grupuri. Primele două au avut loc în satul Valea 
Plopului în data de 10 respectiv 14 ianuarie 2013, iar respondenții au fost membri activi ai parohiei 
ortodoxe de acolo. Al treilea focus-grup a avut loc în data de 17 ianuarie, persoanele intervievate 
fiind membri ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Deoarece în cercetarea noastră am optat ca cei 
intervievați să facă parte din membri cei mai implicați în viața religioasă a comunității pentru 



motivele enunțate mai sus, am ales ca persoanele care să ne indice grupurile să fie chiar liderii 
religioși ai comunităților respective. Aceștia au fost contactați prin discuții preliminare exploratorii și 
au fost de acord să ne ajute prin recomandări și referințe.  

La primul focus-grup (10 ianuarie 2013), toți participanții au fost de etnie română și 
ortodocși. Au participat: L.M. 32 de ani, femeie, angajat; D.C. 38 de ani, bărbat, cantor; T.E. 53 de 
ani, femeie, pictor; L.F. 34 de ani, bărbat, antreprenor; R.T. 45 de ani, bărbat, sculptor; U.I. 31 de ani, 
bărbat, ofițer poliție; V.T. 43 de ani, femeie, lucrător social; M.U. 31 de ani, femeie, angajat; D.V. 56 
de ani, femeie, casnic; A.V. 42 de ani, bărbat, lucrător social. 

La cel de-al doilea focus-grup (14 ianuarie 2013), toți participanții au fost de etnie română și 
ortodocși. Au participat: D.L. 65 de ani, femeie, pensionar; M.L. 49 de ani, bărbat, neangajat; V.I. 19 
ani, femeie, șomer; G.O. 24 de ani, bărbat, muncitor construcții; B.I. 27 de ani, bărbat, șofer; N.I. 19 
ani, bărbat, neangajat; T.F. 61 de ani, bărbat, construcții; M.I. 73 de ani, femeie, pensionar; F.G. 31 
de ani, femeie, casnică; V.M. 21 de ani, bărbat, șofer; B.C. 25 de ani, femeie, muncitor.  

La al treilea focus grup (17 ianuarie 2013), toți participanții au fost de etnie română și 
adventiști de ziua a șaptea. Au participat: I.S. 19 ani, bărbat, șomer; S.A. 21 de ani, femeie, șomer; 
G.S. 53 de ani, femeie, casnică; A.S. 32 de ani, femeie, șomer; P.C. 63 de ani, femeie, pensionar; S.T. 
60 de ani, bărbat, lucrător construcții; M.C. 65 de ani, bărbat, pensionar; Z.G. 90 de ani, bărbat, 
pensionar; F.R. 31 de ani, bărbat, pastor.  

Aspecte metodologice 
Scopul cercetării în cele două comunități creștine, diferite confesional, din comuna Posești, 

județul Prahova, a fost  verificarea unor presupoziții teoretice care să contribuie la formularea unor 
modele sociologice care pot fi utilizate în analiza socio-istorică a creștinismului timpuriu.  

Cercetarea de teren a fost exploratorie de tip calitativ, metodologic fiind raportată la 
modelul neointerpretativ (Baltasiu, Dumitrescu și Bulumac 2009). În tradiția Weberiană, tipul 
metodei este comprehensiv-interpretativ, ținând seama și de perspectivele emice din antropologie. 
Conform acestora, universul simbolic trebuie înțeles prin propriile concepte și definiții, valorile și 
credințele fiind relevante în cercetarea orânduirii socialului. Abordarea neointerpretativă dorește 
„culegerea datelor în raport cu definițiile locului despre sine prin intermediul persoanelor-poveștilor 
(povestariului) relevant” (Baltasiu, Dumitrescu și Bulumac 2009, p. 117). Analiza este una 
„fenomenologică”, conținând reflecții asupra lumii subiectiv-simbolice a intervievaților. 

Avantajul metodei neointerpretative este extracția conceptelor într-un timp relativ limitat, 
prin identificarea unor persoane relevante pentru tipul de cercetare ce urmează a fi realizat.  Accesul 
la persoanele relevante se face printr-o persoană de contact identificată în discuțiile de teren 
preliminare și exploratorii. Odată stabilită această persoană, ea va facilita deschiderea și 
recomandarea pentru acordul persoanelor ce urmează a fi intervievate. Identificarea și selecția lor se 
va realiza prin tehnica „bulgărelui de zăpadă”, adică descoperirea succesivă a terților prin 
recomandări multiple, validate și de persoana de contact. Pentru motivele explicate mai sus, în 
cercetarea aceasta criteriul de selecție a celor intervievați a fost implicarea activă în viața religioasă a 
comunităților din care fac parte. 

Instrumentele de lucru folosite au fost focus-grupul, interviul semistructurat și observația 
participativă după regulile standardizate ale cercetării sociologice calitative. Interviul semistructurat 
a fost pregătit printr-un ghid conținând indicații tematice prestabilite și o serie de întrebări indicate 
(Rotariu și Iluț 2006). Accentul s-a pus pe cursivitatea mărturiilor. La final s-a redactat un raport de 
cercetare. 



Identitate, suferință, sărăcie, moarte 
Scopul acestui articol fiind ilustrativ, nu vom detalia raportul de cercetare, ci vor fi 

prezentate conturarea modelelor așa cum a reieșit aceasta din cercetarea efectuată. 

Din analiza răspunsurilor date în timpul discuțiilor din focus-grupuri pot fi trase următoarele 
concluzii. Identitar sunt foarte legați de confesiunea/religia din care fac parte, iar comunitar există, 
cel puțin între membrii practicanți, un sentiment al apartenenței. Termenii în care sunt descrise 
simțămintele religioase țin de registrul împlinirii, bucuriei, armoniei. Acest concept sumă al armoniei 
socio-religioase se explică prin modul în care sunt decriptate câteva probleme cheie general umane. 
Am ales să urmărim câteva aspecte de generalitate medie: identitatea/viziunea asupra lumii; 
suferința; inechitatea socială și problema morții. 

Apartenența religioasă și setul de valori și credințe configurează modul în care indivizii 
concep și se raportează la câteva concepte cheie, care se pot constitui în modele. 

Modelul identitar leagă individul de existența lui Dumnezeu, creator al lumii, iubitor și punct 
referențial pentru întreaga existență umană. Relația cu divinitatea este una dinamică, personală 
mediată de rit care poate fi public sau privat. Ritul comunitar contribuie la fuziunea grupului. Relația 
cu divinitatea are și un aspect etic, imperativul iubirii. Împlinirea criteriilor etice are relevanță 
personală, comunitară și este al doilea mod de relaționare cu divinitatea. 

Modalitatea în care este percepută suferința se poate constitui la rândul său într-un model. 
Percepția negativă a suferinței este schimbată printr-o reversie valorică. Ea este acceptată și 
interiorizată prin faptul că la originea ei se pune noțiunea de greșeală ancestrală sau personală. 
Acceptarea ei poate avea valențe pedagogice. Există rituri și practici ascetice care pot contribui la 
ameliorare, iar din punct de vedere etic este încurajată comuniunea cu cei aflați în suferință, 
suportul acesta fiind identificat ca un aspect foarte important. 

Inechitatea socială, sărăcia este și ea reinterpretată. Împreună cu reversul, bogăția, pot fi 
oportunități de îmbogățire spirituală. Mecanismul filantropic de reglare a acestor inechități are 
aspect comunitar și personal. Unul dintre criteriile etice cele mai importante pentru comunitățile 
creștine este grija de cei în nevoi. 

Moartea este și ea supusă unei reinterpretări. Este văzută în termeni de trecere fiind 
postulată o existență după ea. În același timp, problematica morții este legată de două criterii: cel 
identitar și cel etic. Respectarea acestor criterii – convingerea religioasă și respectarea normelor 
etice promite viață dincolo de moarte răspunzând astfel dorinței pan-umane de dăinuire. 

  Se observă faptul că toate reconversiile detensionează aspectele negative ale conceptelor 
tratate în analiză având în același timp și referențial etic. Tipul manifest de echilibrare interioară și 
comunitară datorat credinței religioase pe care l-am urmărit în teren sub forma particulară a 
conceptelor detaliate mai sus l-am numit armonie socio-religioasă. Conceptele subsumate 
conceptului umbrelă de armonie socio-religioasă, constituite în modele teoretice de rang mediu vor 
fi folosite în mod euristic în cercetarea socio-istorică a anumitor fenomene ce au însoțit emergența 
creștinismului ca religie. 

Utilitatea unor astfel de modele 
Utilitatea modelelor religioase, la fel ca în cazul modelelor culturale folosite de Malina, se 

referă la oferirea unui cadru interpretativ fenomenelor care au marcat apariția creștinismului 
timpuriu. 

Contextul socio-cultural al apariției creștinismului era caracterizat fragmentările și tensiunile 
pe care Imperiul ca macro-structură le provoca. Cadrele religioase și filosofice pe care elenismul le 
punea la dispoziție, erau caracterizate de diversitate concurentă. Modelul identitar creștin avea 



avantajul de a reuni caracteristici prezente disparat în oferta polimorfă filosofico-religioasă din 
antichitate. Avea caracterul public/comunitar al religiilor tradiționale, punea individul în legătură 
personală cu divinitatea ca în religiile de mistere, avea un cod etic strict și elaborat la fel ca în 
filosofiile contemporane. Toate aceste trăsături se regăsesc și în presupozițiile teoretice confirmate 
de studiul de caz amintit mai sus. 

Utilitatea modelului identitar se dovedește și prin plasarea sa în contextul dezbaterii vechilor 
poziții marxiste asupra originilor umile ale creștinismului. Faptul însuși al imperativului etic din 
modelul identitar și al cadrelor trasate de modelul referitor la inechitățile sociale plasează discuția și 
argumentul în consensul mai nou al cercetătorilor care arată faptul că în creștinismul primar erau 
reprezentate majoritatea claselor sociale, cea mai scăzută reprezentare având clasele cele mai umile 
(a nu se interpreta sclavia din perioada greco-romană cu sclavia din perioada modernă) și clasele 
elitelor de top (lucru de altfel firesc datorat și numărului mic de oameni ai Imperiului care se bucurau 
de acest privilegiu, 1-2%). Cine ar fi fost dator să asigure programe organizate de asistență socială și 
colecte dacă membrii bisericilor făceau parte doar dintre săraci? 

Martiriul este unul dintre fenomenele care a caracterizat istoria de început a creștinismului. 
El reprezintă totodată o enigmă și o provocare pentru sociologia religiei. Modelul identității obținut 
în cercetarea de teren poate explica modul în care martirul devine ideal tip: deși la nivel aparent el a 
suferit o moarte dureroasă și violentă, el își continuă existența în comuniune cu divinitatea în viața 
de după moarte. Mai mult, mecanismul retributiv îi asigură o existență fericită. Analiza cost-
beneficiu poate oferi explicații pentru aparenta lipsă de raționalitate a gestului martiric. Mecanismul 
care stă la baza acestui fapt este reconversia valorică observată în modelele suferinței și a morții. 

Imperativele etice care stau la baza fiecărui model în parte au putut genera încă de la 
început un fenomen de coeziune socială puternică în cadrul comunităților creștine care rămân 
totodată comunități deschise. Pornind de la modelele cercetării de teren care explică aspectele de 
asistență comunitară, se poate înțelege natura organizării asistenței sociale creștine din timpul 
epidemiilor la care fac referire autori creștini și non-creștini precum medicul Galen, împăratul Iulian 
Apostatul, Dionisie al Alexandriei sau Ciprian al Cartaginei.  

Aspectele unde utilizarea modelelor cu funcție euristică își pot dovedi utilitatea, sunt pe atât 
de ample, pe cât este de complex fenomenul religios al emergenței creștinismului. 

Concluzii 
Metodologia propusă mai sus se înscrie în preocupările recente de sociologie a religiilor din 

prisma istoriei sociale. Modelele enunțate mai sus nu reprezintă decât sugestii asupra diverselor 
modalități în care și alte modele pot fi căutate și dezvoltate. Potențialul acestei metodologii nu se 
rezumă doar la studierea formelor antice de creștinism, ci pot fi utilizate și în decriptarea 
fenomenelor emergenței altor religii, cu condiția ca acestea să fie reprezentate în 
contemporaneitate pe de o parte, iar pe de alta să existe acces minimal de natură istorică la 
perioada lor de început.  
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Question de recherche: 

Quel est l'effet de l'opinion publique sur le développement de l'espace public urbain? 

Hypothèse: 

Si l’implication de l’opinion publique des Bucarestois est plus grande, le développement de l'espace 

public urbain de la ville sera plus cohérent. 

Idées poursuivis dans la recherche 

1. Le rôle de l’opinion publique dans les projets de développement urbain 

2. Dans quelle mesure est-ce que opinion publique sur l’espace public de Bucarest varie en relation 

avec la vision des autorités 

3. Comment et pourquoi est-ce qu’a été né le projet de l’Axe Urbain N-S 

 

Objet et structure du projet 

                                                           
1
 Entre l’opinion publique et les autorités décideurs est établit une relation de cooperation à travers du dialogue social, 

en ayant comme objet d’étude l’espace public. Le processus décrit représente l’urbanisme participatif et, en 
supposant que l'hypothèse énoncée est valide, il est la base  d’une régénération urbaine précise et cohérente. L’espace 
public développé en relation avec ses habitants constitue une partie importante de l'identité de la ville. Le papier est 
orientée à partir de la direction de l’opinion publique vers les autorités, le centre de l'intérêt en etant l’opinion publique 
dans l’espace public (dans ce cas, de Bucarest).  

Dialogue social 

Espace public 

Opinion publique 
Autorités 

Urbanisme participatif Régénération urbaine 

Identité 
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La thèse «Bucarest: L’espace et l’opinion publique» veut souligner l'impact sociologique dans 

l'espace public sur la planification urbaine. Au même temps, cette recherche vise à contribuer à 

identifier et mettre en évidence les techniques et les procédures par lesquelles les deux domaines 

peuvent travailler ensemble vers un développement harmonieux de l'espace public urbain. En 

supposant que l’opinion publique peut produire des réponses clé aux défis de l’espace urbaine 

actuelle, la thèse met l'accent plutôt sur la sociologie urbaine que l’urbanisme, en utilisant la 

méthode de l'entrevue, couplé avec l'observation. Le spécialiste s’approche comme ça de la 

communauté urbaine, devenant, du statut d’autorité décideurs, un participant à la vie publique, tout 

en assumant le rôle d'intermédiaire dans la relation espace - utilisateur.  

2 

La thèse a une structure en trois parties, le fil de l'évolution en partant des limites conceptuelles des 

informations présentes dans le titre et continuant avec l'analyse des diverses implications que 

l’opinion publique peut avoir  dans les structures de développement du cadre urbain. Dans la 

troisième partie sera analysé le cas spécifique de l'opération de régénération urbaine, dans lequel 

le projet de l’Axe Urbain N-S, Buzeşti-Berzei-Uranus joue un rôle très important et controversé.  

La première partie de la recherche attire l’attention sur les concepts clés. Entre eux, les deux 

notions principales sont indiquées dans le titre, l'espace public et l’opinion publique. Dans 

l’approche scientifique de leur definition conceptuel, on attire l’attention sur le rôle que l’espace 

public jue dans l'élaboration de l'idée d’ « identité urbaine» d’une ville. D'autre part, la définition de 

« l’opinion publique » est réalisée par rapport à l'espace dans lequel s'appuie et par rapport au sujet 

à qu’elle est dédiée, dans ce cas, en parlent de l’opinion publique des bucarestois sur l'espace 

public qu’ils utilisent. Dans cette section, une importance particulière est accordée aux 

organisations non gouvernementales, les planificateurs et l'Ordre des Architectes.  

La relation entre l'opinion publique et l'espace public conduit à l'analyse d'autres concepts 

secondaires qui méritent une attention particulière. Il s'agit notamment de la notion de voisinage et 

de la gentrification. On analyse l’operation de régénération urbaine qui contient le projet de l’Axe 

Urbain N-S, Buzeşti-Berzei-Uranus.   
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 Documents d'archives personnels utilisés dans la dissertation "Gestion de la mobilité dans le centre-ville - Bucarest», 

Département de l'Urbanisme, Ecole d'Architecture et d'Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Septembre 2012 
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La deuxième partie du document porte sur le rôle de l'opinion publique dans le processus de 

développement urbain, en discutent la forme sous laquelle il se trouve dans l'espace public urbain. 

L'opinion publique développé correctement est, tel que mentionné précédemment, le résultat d'un 

grand processus de construction et formation fondé sur les faits, les expériences, etc, passé à 

travers de la temporalité. Comme tout processus, cependant, il peut être modifié par des techniques 

de manipulation et de contrôle, causée par l'intervention de vecteurs externes. Parmi des facteurs 

qui facilitent ces malformations peut être le désintérêt individual, qui est un marqueur important 

dans l'analyse de l'opinion. 

Un autre élément de l'analyse est l'espace. À cette fin, on attire l'attention sur la dualité des espaces 

roumaines, qui porte encore la marque de leur histoire récente, cela veut dire la période 

communiste. Ils sont, au même temps, fortement dominés des nouvelles interventions dans la 

physionomie de la ville, causés par les pratiques urbaines, qu’elles soient positives ou négatives, de 

la période qui suivie l'ère socialiste.  

Dans le mécanisme de direction et de contrôle du développement cohérent, je pense qu'il est 

important de noter les différences entre la vision que les professionnels ont formellement déclaré et 

les opinions des résidents et des utilisateurs de l'espace, dans ce cas, en référence au projet de 

l’Axe Urbain N-S, Buzeşti-Berzei-Uranus. De cette façon, on établira le niveau de cohérence du 

projet et le niveau de communication professionnelle avec les bénéficiaires du projets, le 

transparence en ce qui concerne les résidents et les usagers de l'espace. 

Evolution de la recherche - commentaires, des interviews, des documentaires (étude de cas 

"de l’Axe Urbain N-S Buzeşti - Berzei – Uranus") 

La troisième partie du document est consacrée à l'étude de cas du projet ״L’Axe Urbain N-S, 

Buzesti-Berzei-Uranus״. L'enquête visera à trouver le fil de l'évolution du projet, de l'émergence de 

l'idée, à l’affectation et à l'exécution. La recherche sera menée par un «dialogue social» dans lequel 

seront impliqués experts qui ont participé à ce concept, des pouvoirs publics qui ont financé le 

projet, les représentants du public qui se sont opposés et protrestat contre lui et les utilisateurs de 

l'espace public, les résidents de la zone, qui sont d'abord exposés aux effets du projet, que ce soit 

bénéfique ou non à la fin. L’importance de ce projet a considérablement augmenté, devenant un 

problème politique, juridique, social, et pas seulement architecturale urbaine. “Le dialogue social” 

prendra la forme des discussions semi-structurées, en suivent une guide qui sera développé dans 

le future proche. 
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Les opinions exprimées publiquement jusqu'à ce jour sur ce projet présente un état conflictuel forte. 

Le traumatisme causé par la période socialiste dans l'urbanisme a conduit à un désir prononcé de 

se battre pour maintenir le patrimoine architectural et culturel des villes roumaines, en particulier 

parce que la zone Buzeşti est pleine d'histoire. Personnalités de la profession d'architecte de 

Roumanie défis à la fois la qualité et la façon dont le projet a été réalisé. Entre eux se trouve prof. 

Dr. architecte Hanna Derer (professeur UAUIM - Département d'histoire et théorie de l'architecture 

et de la conservation du patrimoine), architecte Şerban Sturdza (Membre du Comité technique de la 

municipalité et de l'urbanisme au moment de l'approbation PUZ "Double diamétrale nord-sud. La 

section Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan") ou un plus jeune architecte Gruia Badescu (le gagnant du 

prix “étudiant de l’anée 2012 en Europe”, le niveau post-universitaire, offerte par la Ligue des 

étudiants roumains à l'étranger. Il travaille actuellement sur une thèse de doctorat sur la theme de la 

reconstruction dans le groupe de recherche “Conflits dans les Villes” à l'Université de Cambridge). 

À la liste est ajouté aussi Nicuşor Dan (président de l'association “Sauver Bucarest״; militant des 

droits civiques et mathématicien) surtout connu en raison des négociations et des pressions 

intenses qu’il a fait pour sauver la Hall Matache. Leurs arguments sont nombreux et complexes. 

Mais la même chose peut être dit sur les opinions des spécialistes impliqués dans le projet de l’Axe 

Urbain, parmi lesquels le professeur arch. Constantin Enache (Chef de projet - conception et 

coordination) et lect. Dr. Arch. Liviu Ianasi (responsable de l’étude de marketing social pour ce 

projet).  
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 Image, 05 Novembre 2012, la Zone Matache 



 
P

ag
e4

 

            4     

D'un côté et d’autre, ont été amené des arguments, comme par 

exemple: «Pour moi, le Chemin Victoriei, avec ses monuments et son 

ambiance, représente l'âme de notre nation qui a donné naissance a cette 

Capital, elle est le dépositaire de ce que nous avons de particulière en Europe. Le Chemin Victoriei 

nous nous identifie plus que la zone commerçante Lipscani. Au cours des dernières 40 années, j’ai 

constaté une dégradation continue du Chemin Victoria, premièrement comme preuve de la 

négligence, en réduisant le commerce et la vie urbaine de soir, et après 1989, en écartent les 

piétons, la priorité étant donnée aux voitures. Dans certains endroits, il n'y a presque pas de 

trottoirs. La seule solution que je vois pour réduire la circulation automobile dans le centre de 

Bucarest, sur les Rues Victoriei et Magheru, est de créer une alternative, qui se trouve à la limite de 

la zone protéjée, l’axe Buzeşti – Berzei» (prof. Dr. Arch. Constantin Enache dans une interview 

avec le magazine Arhitectura 1906, Dossier Commenté Buzesti – Berzei - Uranus) ou «J'étais dans 

la Commission de Planification lors de la discussion du projet. A ce moment là j'ai trouvé, et je 

pense le même maintenant, qu’il est naturel de s'inquiéter du problème de la route. De dessiner une 

ligne sur une carte et de dire: ici on peut intervenir pour réhabiliter la rue, c'est une déclaration 

correcte. Mais le passage d'un débat de principe directement à l'exécution, parce qu'il était passé 

de la phase du projet très facilement, est discutable. Si la question est lié à la nécessité du projet, 

on peut répondre «oui, il ya ce besoin». Le problème se pose, cependant, sur la façon dont il a été 

mis en œuvre (études et puis l'exécution). Il y a une schizophrénie évidente dans ce processus. Il y 

a déploiements du projet qui se chevauchent, qui sont parallèle, au lieu d’être successives et suite 

les uns des autres, dans la logique d'un processus. Donc, la solution finale n’est pas le résultat de 

l'arrière-plan précédent, mais malheureusement autre chose, parfois le contraire. En fait, on trouve 

étonné que le projet est décidé dès le début et pas nécessairement fondée sur des critères 

professionnels. Le développement du projet est purement formelle et vide de sens.» (arch. Şerban 
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 http://www.ideiurbane.ro/buzesti-berzei-uranus-bulevard-nou/ 

http://www.ideiurbane.ro/buzesti-berzei-uranus-bulevard-nou/
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Sturdza dans une interview avec le magazine Arhitectura 1906, Dossier Commenté Buzesti – 

Berzei - Uranus).  

5 

 

L'objectif déclaré de mon projet est de mettre à la disposition du public, sous forme de résumé, 

toutes ces déclarations, a travers de la création, comme je l'ai dit dans le titre, d’un “cadre du 

dialogue social”. 
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 Liviu Ianăşi, Claudiu Runceanu, Étude Marketing Social Urbain, pr. Nr. 450/4006, Plan d'urbanisme – Dublare 

Diametrala N-S Tronsonul Buzesti-Berzei-V. Parvan-B.P. Hasdeu-Uranus-Calea Rahovei, Schéma tiré de l'étude à l'appui 
de PUG Bucarest, p. 6, Bucureşti, 2007 
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 Archives personnelles, 17 August 2011, la Rue Buzeşti – Zone Gh. Polizu 
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L'espace public - l'opinion publique - Dialog 

L’espace public 

L'image d'un lieu, l'image urbaine, represénte «la somme des croyances, des idéaux et des 

impressions que les gens ont sur un domaine particulier».(Koetler, 1993, p. 152) 

L'espace public, dans toute sa complexité, comprend les rues, parcs, jardins, squares, terrains de 

jeux, parcs de stationnement, les surfaces horizontales, verticales ou enceinte, des bâtiments 

abandonnés, etc. L'espace public peut être planifié ou pas, la plupart du temps le dernièr mentionné 

étant la source des études plus intéressantes en étant plus complexe, plus spontané et plus 

facilement transformable. On parle dans ce cas d'un “espace public résiduel”, restant des 

interventions architecturales, urbain ou un espace abandonné par toutes les parties prenantes 

etc.:“Espace indéterminé, avec la morphologie indéterminée, une zone de l'adaptabilité. Un 

domaine de l'optimisme” (Manuel Gausa, 1995, p. 562).  

Pour la définition de “l’espace public” il est nécessaire de décomposer la multitude de termes qui lui 

caractérisent. Si nous nous référons à l’espace public roumain, la première mention écrite du mot 

«public» dans ce domaine sont datés vers 1705 au Dimitrie Cantemir. Il donne deux interprétations 

à ce terme. D'une part, il est utilisé pour désigner le sense de “ conseil de toute la ville, la noblesse” 
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 https://maps.google.ro/maps?hl=ro&tab=wl, Image satellite, Zone Matache, ~ Février - Mars 2013 
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(Conseil seigneurial) et “ soulèvements dans tout le corps, publié” (dans ce contexte, utilisé pour 

désigner le pays, l'état)8. (C. Ţurlea, 2008, p.10) 

Dans l'Antiquité, l'espace public ou sphère publique représentent «le milieu de la libre association 

entre citoyens libres» (Slater, 1998, p. 138) Nécessaires pour définir l'espace dans les temps 

anciens est aussi le concept platonicienne  qui introduit la notion de “ l'espace-matrice” compris 

comme un espace idéal dans lequel se trouvent les modèles. C'est un lieu à la fois qui donne 

naissance et conservateur, définit de Platon comme ça: “ Il y a une troisième chose, l’espace, qui 

est éternel et ne peut être détruit et qui fourni un abri pour toutes les choses liées” (Timaios 51 e-

52b)9. Aussi, dans le deuxième livre de la République, Socrate chercher la justice dans la ville, en 

construisant une série d'arguments qui définissent la ville comme un «espace organisé" (La 

République, p. 35). 

La définition de «l'espace public» peut être fabriqué à partir de différents angles d'analyse. Si nous 

essayons du définir de point de vue sociologique, alors il est « un espace collectif, de voisinage, 

accompagnant, espace libre ou résiduel». Si on regarde le même espace public, mais en termes 

d’architecture et d’urbanisme, on pourrait dire que c'est «une avenue, une rue, trottoir, place, une 

galerie, intersection, belvédère, jardin, parc, bâtiment public (musée, théâtre)» comme l’architecte 

Cristina Ţurlea nous explique dans «L’Architecture et espaces publics»10 (C. Ţurlea, 2008, pp.12-

13). Dans l'avant mentionné, j'ajouterais aussi les bâtiments abandonnés, les ruines. Ce sont des 

constructions plus ou moins valable de point de vue architectural, mais sont porteurs de l'histoire du 

lieu, déterminant pour le «Spiritus Loci»11. L'argument en faveur de cette affirmation peut être 

trouvé dans la qualification juridique que nous pouvons appliquer au concept d’ «espace public». 

De ce point de vue, l’espace public représente «le domaine public, la propriété publique, le 

patrimoine immobile»12 (C. Ţurlea, 2008, p. 13). La plupart des définitions de l'espace public 

tournent autour du rapport public/privé. Les recherches modernes ont montré que ne tout ce qui 

n’est pas privé, est nécessairement publiques ou vice-versa. Il y a des espaces semi-publics, 

montrant la complexité du concept auquel nous nous référons. Aussi, ces espaces semi-publics ont 

la capacité de nous montrer l'interaction entre public et privé. La transition n’est pas soudain, 

comme une barrière, mais graduelle, progressive, lentement.  

Françoise Choay apporte un approche intéressant de «l'espace public» en ce qui concerne «L'art 

de la construction des villes»13 (C. Sitte, 1992) de Camillo Sitte. Dans le livre «Pour une 

anthropologie de l'espace», l’auteure dit le suivant: “Donc, Sitte fournit à la conscience de soi, ça 

veut dire à la dimension réflexive accompagnant la création architecturale depuis la Renaissance et 

la construction des villes de la naissance de l’urbanisme, sa véritable signification historique. Quand 
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 Cristina Turlea, Arhitectura si spatiile publice – interconditionari dintre spatiul construit, comanda sociala si normele de 

drept, Bucuresti, Editura Cadmos, 2008, p.10  
9
 http://www.arhiforum.ro/agora/vecinatatea-ca-arhipelag-ii 
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 Cristina Ţurlea, Arhitectura şi spaţiile publice – interconditionări dintre spaţiul construit, comanda socială şi normele 

de drept, Bucureşti, Editura Cadmos, 2008, pp. 12-13 
11

 (lat.) «Esprit du lieu», concept Roman. Dans le concept dela Rome antique, chacun étant indépendant a son propre 
“genius” comme un esprit gardien.  Cet esprit donne la vie aux gens et aux lieux, en les accompagnant de la naissance à 
la mort et détermine leur nature ou essence. Le concept symbolise un étant spirituel qui vit dans une zone 
géographique particulière. Certains écrivains modernes ont interprété cette phrase comme une «lieu d'apparition de 
l'esprit», à savoir «locus spiritus» A.G.H. 
12

 Cristina Ţurlea, Arhitectura şi spaţiile publice – intercondiţionări dintre spaţiul construit, comanda socială şi normele 
de drept, Bucureşti, Editura Cadmos, 2008, p. 13 
13

 Camillo Sitte, L'art de la construction de villes, Bucarest, editura Tehnica, 1992 
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il déplore la perte corrélative de Kunsttrieb14 (la force artistique du mémoire, l’impulsion artistique, le 

comportement artistique), il vise, en même temps, un processus que le développement et le progrès 

technique ne fait que de l’ accélérer et de généraliser d'un jour à l'autre: Je parle de la disparition de 

notre engagement corporel dans l'espace réel.”15 (F. Choay, 2011, p. 70) Ainsi, Choay attire 

l'attention sur les tendances actuelles d’approche formelle de l'espace public. Il est regrettable 

comment l'espace public commence enlever exactement sa composante la plus importante, ça veut 

dire son public, devenant souvent seulement des espaces de transition. 

La réalité urbaine actuelle suggère que l'idée qu'un «espace public» moderne, à travers la 

mondialisation, est plutôt compris comme une construction théorique qui comprend les activités 

liées à la vie spécifiquement urbaine, à la culture urbaine. L'espace public est entendu comme un 

espace utilisé, un espace d'interaction et de socialisation, l'espace de tous, bien que nombreux sont 

les exemples qui rappellent plutôt un "espace vague" dans la culture roumaine. Son rôle est 

multiple, peut être à travers sa complexité. La définition est plus difficile parce que, en l'absence 

d'une délimitation claire, non seulement physiquement mais aussi conceptuellement, fonctionnel, on 

parle d’un espace public aussi par référence à un bâtiment / un terrain auquel le propriétaire n'est 

pas connu (cas souvent rencontré à Bucarest et pas seulement à cause du manque d'information 

sur le statut juridique). 

Les bâtiments sont les éléments statico-symboliques de l'espace public, des éléments décoratifs ou 

fonctionnels qui encadrent et limite, indiquant l'idée de lieu. Les bâtiments servent comme des 

repère au niveau perceptif, ce qui permet de comprendre le rôle que l'opinion publique joue dans le 

développement urbain. Il est intéressante la distinction qui apparaît entre l'espace et le lieu.  Michel 

de Certeau, dans son livre « L’invention du quotidien – 1.arts de faire », fait une distinction très 

nette entre l'espace et le lieu, en définissant le lieu sous la forme d’ordre (tel qu'il soit) dans lequel 

les éléments sont répartis en termes de relations de coexistence»16. (M. de Certeau, 1990, p. 172) 

L’espace, selon lui, se produit lorsqu’  «on prend en compte les vecteurs directionnels, la vitesse de 

déplacement et les variables temporelles»17. (M. de Certeau, 1990, p. 172) L'espace représente 

donc, des lieux mobiles, dynamisés et sous réserve de changements temporels. On parle, donc, 

des places par rapport à l'environnement physique dans lequel nous nous trouvons à un moment 

donné et de leur valeur dans le contexte temporel dans lequel l'histoire se déroule. De là 

probablement commence et l'écart entre la valeur, la signification et la vocation d’un lieu au 

passage du temps, en comparant le present avec la variable temporelle du passé plus ou moins 

lointain. Comme ça ce produit, donc, la dépréciation des espaces bien que peut-être les lieux 

restent inchangés. 

La rue 

La rue représente un domaine important de la manifestation de l'opinion publique, cadre du 

dynamisme et de la socialisation, de la contemplation et la liberté des individus. Les gens forment 

leurs propres cartes mentales avec les éléments linéaires de la ville qui sont les rues, car ils sont 

utilisés à la fois comme des limites et des espaces de liaison. Elles englobent à la fois la vie 

urbaine, la vie quotidienne et le spectaculaire, comme aussi l'histoire et la valeru de la ville. Kevin 

Lynch caractérisé la rue comme une «canal» qui a un potentiel dynamique: «les routes sont des 
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 The German English Dictionary of Religion and Theology, ”art of artistic impulse; artistic drive” 
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 Francoise Choay, Pour une anthropologie de l'espace, Bucureşti, biblioteca Urbanismul-serie nouă, 2011, p.70 
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canaux le long de lesquelle l'observateur, dans la plupart des cas, occasionnelle ou probabiliste, se 

déplace. Ces peuvent être des rues, allées, passerelles, les canaux, les chemins de fer»18. (K. 

Lynch, 1960, p. 47) La description du lien direct entre les éléments statiques et la dynamique de la 

vie urbaine résulte du fait que la partie la plus importante de la ville se produit simultanément avec 

la détection des activités survenant à l'intérieur à travers de la composante sociale. 

    19 

Une observation notable est celui de Allan Jacobs, qui affirme que „les villes équitables sont faites 

des rues équitables et nous perdons rapidement notre talent pour les réaliser”20. (A. Jacobs, 1995). 

Allan Jacobs précise que “si on peut développer et concevoir des rues afin qu’elles soient à la fois 

merveilleux, des zones ayant une grande charge émotionnelle – espaces créateurs des 

communautés, attrayant pour tous les résidents – puis nous pourrions dire que nous avons réussi à 

concevoir environ d’un tiers de la ville directement et que nous avons eu un énorme impact sur 

d'autres parties de la ville.ˮ (A. Jacobs, Florida APA Conference 2009 Jacksonville)  

Pour le planificateur A. Jacobs, «les rues équitables» sont composées de deux éléments 

essentieles. D'un côté, est l'histoire derrière la rue. Elles sont reconnues pour ce qu'elles 

représentaient, le rôle qu'elles ont eu dans l'histoire de la ville. Elles sont également connues pour 

leur image créée dans la population, dans la mémoire de la ville. Les gens les donnent le titre de 

«rues principales» et les reconnaît comme «important». De l'autre côté, c'est la réalité urbaine et 

sociale, représenté par le présente, représenté par le rôle actuel de la rue  et par son intégration 

dans le système urbain, etc. Dans cette catégorie sont énoncées des fonctionnalités telles que la 

sécurité de la rue, délimitation, luminosité et les proportions, le gabarit de la rue, sa capacité de 

résister aux flux de trafic, la capacité d’adaptation aux moyens de transport modernes, diversité 

fonctionnelle etc. Les rues des villes d’aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les rues du passé 

tout simplement parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences. Bien que de point de vue 

physique, parfois, ils restent inchangés, les espaces qu'elles servent ont changé et répondent à 

d'autres défis.  
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 Kevin Lynch, The Image of the City, The Massachusetts Institute of Technology, USA, Library of Congress Catalog, 
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 Allan Jacobs, Great Streets, University Press Group Limited, Massachusetts Institute of Technology, USA, imagini 
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21  22 

„Encourager les modes de déplacement doux généré des opérations de piétonisation, dans la 

plupart des grandes et moyennes villes. Ce processus a commencé avec les zones centrales 

historiques, qui s'étendant après en outre périmètres „sensibles” au trafic motorisé, telles que les 

zones commerciales, zones résidentielles, pôles d'activités etc.”23 (M. Negulescu, 2011).  Le centre 

historique de Bucarest dispose d’une silhouette profilée par des bâtiments précieux  de point de vue 

architecturale. Il s'agit principalement des bâtiments d’entre guerres, qui détermine la pensée 

urbaine sur les futures développement urbaines en termes conservateurs, moins audacieux, et 

surtout orientée, à mon avis, au piéton. 

Depuis l'Antiquité, les idées énoncées par le philosophe grec, Platon, suggère que  le phénomène 

de «l’opinion» occupe un statut particulier dans les domaines de l'étude, parce qu’il est l'élément 

placé entre la connaissance et l'ignorance. (La République, 478 e).  

L’opinion publique 

Le terme de “l’opinion publique” a été utilisé seulement depuis le 18ème siècle, mais ce phénomène 

déclenché a été intuit et analysé longtemps avant, depuis l'époque médiévale24. (A. Zodieru) Du 

point de vue conceptuel, le phénomène de «l’opinion publuque» est fluide. Il est soumis au moteurs 

économiques, sociaux et temporel très fortes, en etant plutôt le résultat d'un processus formatif qui 

est réalisée conformément à l'événement ou les événements auquelles il s’adresse et qui peut 

continuer beaucoup après la réalisation de ces événements.  

«L’opinion publique» et «l'attitude» sont à la fois parmi les facteurs les plus précieux de «la 

mémoire écrit» par rapport aux phénomènes auxquels elles sont adressés. Septimiu Chelcea 

affirme qu’on ne peut pas parler de «l’opinion publique» sans référence à «l’attitude» et vice versa, 

en définisant les opinions comme «expressions verbales des attitudes»25. (S. Chelcea, 2000, p. 70) 

En d'autres termes, les attitudes sont les éléments dynamiques de ce phénomène, la réflexion dans 

le cadre urbain de l’opinion publique. Le philosophe Jacques Ellul analyse dans son ouvrage intitulé 

«Propaganda: The Formation of Men's Attitudes», l'opinion publique vu à travers du processus de 
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 http://art-historia.blogspot.ro/2011_02_01_archive.html, Macelaru Matache Hall et Marché en 1936, vu de 
l'intersection avec Grivitei 
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 http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2013/05/hala-matache/, Image, 05 Novembre 2012, La Zone Matache 
23

 Mihaela Hermina Negulescu, La mobilité et la forme urbaine – questions théoriques, Course "Mobilité Urbaine", 
Editura Universitară Ion Mincu, Bucureşti, 2011 
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 Doctorand Alexandru Zodieru, Médias et l’opinion publique – L'impact de la publication des sondages d'opinion dans 
les médias sur l'opinion publique, coordinateur Scientific Prof. Univ. Dr. Septimiu Chelcea 
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 Septimiu Chelcea, La Sociologie de l’opinion publique, Bucureşti, editura Comunicare.ro, 2000, p. 70 
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construction sociale. L’opinion publique est le résultat d'un phénomène appelé «la propagande», un 

facteur décisif pour l'adaptation de l'individu à la société et l'intégration dans un système 

standardisé. Les théories de Jacques Ellul (présenté par le professeur Patrick Troude-Chastenet 

dans l’ l'œuvre « Communication et société technicienne »26) définissent la propangande comme 

« l’ensemble des méthodes utilisées par un groupe organisé en vue de faire participer activement 

ou passivement à son action une masse d’individus psychologiquement unifiéespar des 

manipulations psychologiques et encadrés dans une organisation»27. (J. Ellul, 1962, p. 75) 

Le dialogue social 

Plus que les processus de formation d'opinion individuels, la construction d'une opinion publique 

exige, en conséquence, le développement des relations systémiques et de la communication dans 

le groupe ou entre des groupes différents. Dans les zones rurales ces liens enregistrés au niveau 

systémique sont plus forts, ce que je fais que l’opinion publique soit plus homogène, ne résultant 

des écarts très prononcé entre l’opinion publique et les opinions individuelles.  

Ce document s'appuie sur le concept de dialogue social, avec l'étude de cas de l'opération pilote de 

rénovation urbaine qui comprend le projet “L’Axe Urbain N-S, Buzesti – Berzei – Uranus”. J'ai défini 

l'intention la thèse comme «dialogue social», suggérant ainsi l'idée de passer d'une culture des 

conflicts à  une culture de coopération et en integrant les intérêts communs des participants sociaux 

impliqué dans le processus large de «la coopération sociale», en référant dans ce cas au Bucarest.  

L’Organisation Internationale du Travail (ILO) définit la notion de “dialogue social” comme «une acte 

volontaire d’information, négociation et de consultation des accords sociaux entre partenaires»28. La 

Union Européenne a adopté le concept présenté par le Traité de Rome de 25 Mars 1957, après 

quoi “le dialogue social” est présenté comme « un processus continu d'information et de 

consultation entre les organisations, afin de parvenir à un accord sur le contrôle de certaines 

variables économiques et sociales, tant au niveau macro et micro»29. (Traité de Rome, 1957) 

Le dialogue social peut être présenté de deux manières: il peut être soit un dialogue social bipartite, 

impliquant une interaction entre les employeurs et les organisations (en termes de l’urbanisme, ces 

acteurs sont d'une part les représentants autorisés de l’opinion publique et de l'autre côté, les 

décideurs et les responsables des décisions de transformation urbaine); un deuxième type de 

dialogue est le dialogue social tripartite, définie comme le transfert du principe de la liberté du 

pluralisme et de la coopération dans la prise des décisions. Le dialogue social tripartite représente 

l'interaction entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics.  

Le concept de dialogue social est aussi un concept utilisé dans la sociologie urbaine. De ce point de 

vue, le dialogue social peut être défini comme «un processus dans lequel toutes les parties 

prenantes s'engagent à veiller à ce que les intérêts spécifiques de chacun sont prises en compte 

dans la prise de décision»30 Il est soumis donc l’idée de «dialogue social» comme la principale 

technique du travail dans le processus de la mise en œuvre de l’urbanisme participatif, où un intérêt 

particulier est accordée à l’ approche collaborative de la planification urbaine et l'urbanisme. En 
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 Patrick Troude-Chastenet, Communication et société technicienne 
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 Jacques Ellul, Propaganda : The Formation of Men’s Attitudes, Traducere Konrad Kellen şi Jean Lerner, Vintage books 
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d'autres termes, il est discuté la possibilité de l’apparence d’une période post-collaboration dans le 

domaine de la recherche et des discussions  publics, en ce qui concerne la participation, ce qui 

tend aller au-delà des conflits des perspectives «idéalistes» et «ultra-critiques».31 (M-H Bracque, M. 

Gauthier, 2011, p. 36) 

Le contexte actuelle à la lumière de la mondialisation - opportunités et risques 

La critique urbaine contemporaine de Roumanie met en évidence deux valeurs différentes de la 

manifestation du fonctionnalisme dans nos villes. D'un côté nous avons l'urbanisme de la période 

communiste et la marque qu’il l'a laissé sur l’espace urbain et, d'autre part, sont énoncées les 

actions urbaines de la période post communiste. Dans cette catégorie figurent les opérations et les 

projets achevés après 1989.  Si la ville est plus important au niveau national ou régional, l'impact de 

l’ère communiste est plus prononcé. En fait, aucun accident. L'explication réside dans la certitude 

que l’intérêt de la direction socialiste était d'autant plus grande que la ville avait une grande 

importance, que son image était plus visible.  

Les tendances actuelles sur la ville, et les moyens de résoudre les problèmes urbains qui 

apparaissent dans les villes, sont de plus en plus critiqués. La période qui a suivi les 45 ans de 

communisme peut être caractérisée comme une lutte longue et difficile pour «trouver l’identité». 

Difficilement, en même temps, à cause des tendances mondiales en ce qui concerne la mobilité et 

la migration de travail, développement économique et perpétuelle transformation sociale, le 

processus de la redéfinition sociale de Roumanie a été marquée par de mauvaises décisions 

répétées. Comme le montre le chaos urbain de post-Décembre 1989, les années qui ont suivi l'ère 

communiste ont été définis par de forts changements sociaux, économique et politique, qui ont 

ébranlé fortement les valeurs locales et nationales, en laissant la société sans repères et 

références, porté par les courants échangeurs, européens et mondials. 

Un des plus grands défis du contemporain de l'espace roumain est la transition entre le régime 

totalitaire et ses conséquences sociales, à la démocratie moderne, tout en maintenant le rythme et 

les normes imposées par les tendances macroéconomiques mondiales. À travers de la pression 

des Megatrends, les villes sont vus en face d'une lutte constante pour la survie.  

Malcom Waters32, Professeur de sociologie à l’Université de Tasmanie, Australia définit la 

mondialisation comme «un processus social complexe dans lequel les influences de la géographie 

sur les secteurs économiques, politique, social et culturel sont réduits, dans lequel les individus 

prennent conscience de plus en plus de leur propre régression et prendre les mesures 

appropriées». (M. Waters, 2001, pp. 5-6) Les limites sont de plus en plus perméable, en faisant des 

termes tels que la culture, identité, des valeurs etc à devenir de plus en plus relatifs et difficile de 

contextualisée.  

Les États d'Europe orientale, y compris aussi la Roumanie, membres de l'ancien bloc communiste, 

sont confrontés à problèmes d'adaptation, principalement en termes de rythme de la transition vers 

la démocratie, traduit, en termes généraux, en comblant le fossé entre eux et les pays appartenant 

à l'Europe occidentale. Le professeur Antony Todorov parlait, à travers du travail “The Transition to 

Democracy în Central Europe: A Comparative View” de Attila Agh, sur le temps de l'effondrement 

des anciens systèmes communistes qui était subordonné à l'idée d'uniformité totalitaire. Ce 
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phénomène s'est produit avec l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est, qui 

attire l'attention sur le caractère distinctif dans lequel on doit traiter ces états ex-soviétiques en 

matière de responsabilité sociale, économique et politique. La raison principale est qu'ils 

proviennent d'une zone différente de celle des pays appartenant à l'Europe occidentale. La seule 

implémentation des modèles étrangers, même s’il est le modèle American, ne fera que conduire à 

l'échec de la démocratie. C'est une alarme qui indique que la Gouvernance Présidentielle aussi 

peuvent produire des formes de dictatures et de l'instabilité. C’est un risque que l'on trouve dans les 

pays d'Europe centrale et orientale actuellement33. (A. Agh, 1991, pp. 133-151) 

Le Professeur Pieter Lagrou on montre, en même temps, qu’il y a une nouvelle unité sur le 

continent européen, en soulignant que le paysage politique et intellectuelle a été affecté par la crise 

actuelle aussi en France et en Italie, comme dans des pays tels que la Hongrie et la République 

Tchèque.34 (P. Lagrou) Il affirme que les pays «de l’est» sont plus enclins à une forme de 

despotisme oriental, inapproprié pour la démocratie, ce qui pourrait expliquer les interprétations 

déformées que les des pays de l'Est donne à cette forme politique d’organisation et de gestion. La 

transition de României d'être un pays communiste à l'État démocratique, dans le context de la 

mondialisation et l'intégration européenne a conduit, du point de vue social, au développement de 

leur propre interprétation des valeurs démocratiques. Ainsi a été créé un hybride caractérisé par 

des interprétations souvent erronées des règles sociales, non-conformité individuel avec l'état, un 

très fort sentiment de la propriété, désir de posséder très élevé etc., faits qui se reflète dans toutes 

les actions, décisions, attitudes et comportements des individus et de la société elle-même. 

Les réalités et les problèmes actuels forment l'idée d'augmention de la diversité dans la société. 

Bien que cela semble un paradoxe, donné les grandes tendances de la mobilité culturelle, sociale 

etc, et le contexte général de la mondialisation, les sociétés modernes sont devenus clairement des 

zones urbaines caractérisées par une grande diversité des institutions, des relations et des activités 

très complexes et variées. Les cultures nationales et les valeurs spirituelles ont été données des 

nuances relatives, tout en etant mis sous «l’argument supérieur», en etant en concurrence 

constante les unes avec les autre, en développement des tensions et de fortes critiques. L'ère 

moderne a stimulé la communication, indépendamment de l'importance de la coopération entre les 

cultures. Elle réside plutôt dans la concurrence, fragmentant fortement notre société, définie comme 

«mondiale» en effet, mais loin d'être «unitée». Les effets pervers du progrès font sentir leur 

présence fortement dans le cadre actuel de la vie moderne.  

Le développement urbain contemporain 

Les villes européennes d'aujourd'hui sont confrontées à deux lignes fortes de développement, qui 

sont en concurrence. Les zones urbaines lutte entre nouveaux et anciens, sont dominées par cet 

conflit qui influence à la fois le politique et le développement social, à la fois au niveau national et 

européen. 

Il est exprimé l'idée d'un "patrimoine culturel européen». Le concept de «patrimoine culturel» est 

défini comme un «ensemble de ressources héritées du passé, lesquelles les gens considèrent, 

indépendamment de leur propriétaire, comme le reflet et l'expression des valeurs, croyances, 

                                                           
33

 Attila AGH, The Transition to Democracy in Central Europe: A Comparative View, Political Science, Journal a Public 
Policy, Vol. 11, nr. 2 (apr – iun 1991), pp. 133 - 151 
34

 Pieter Lagrou, Demobilising Europe, 1989 – 2009: Deconstructing and resuscitating Cold War historiography, 
Université Libre de Bruxelles, The European Network for Contemporary History  
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savoirs et traditions. Il inclut toutes les questions environnementales découlant de l'interaction entre 

les gens et les lieux au fil du temps ". (Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la 

société, 2005). Le contexte social actuel est dominé par des incertitudes et questions. Une des 

questions inhérentes qui se posent dans ce cas serait: Peut-on parler des croyances ou traditions 

européennes? Pour répondre à cette question, nous devons nous référer, de nouveau, aux grandes 

tendances qui dominent la société depuis des décennies, cela veut dire, la mondialisation. 

La mondialisation est le résultat du progrès technologique, certainement, une percée qui a eu lieu 

bien avant l'évolution humaine spirituelle et socialle. Il représente la volonté d'une reprise 

économique rapide après la Seconde Guerre mondiale. 

"Les villes sont des civilisations» souligne Gordon Childe dans son livre, qui est devenu classique, 

«The Evolution of Cities» (G. Childe, 1950 (année de la première publication), 1997, pp 16-17), 

introduisant ainsi la notion de civilisation comme porteur d'attributs caractéristiques de l'humanité et 

qui commencent à prendre forme en même temps que le développement des villes. Ils sont, par 

conséquent, centres culturels, espaces du progrès inévitable, de développement continu, et par 

conséquent, de la transformation. 

La transformation, que ce soit sous la forme de l'avancement ou en termes de la perte des valeurs 

humaines construites ou qui sont dans le plan moral, est due au tumulte indiscutable des âges qui 

traversent le monde. Les villes ont la qualité de l'adaptabilité et l'auto-régénération, un constat 

toutefois justifiées en raison de leur persistance dans l'histoire. Le facteur d'attraction, du spectacle 

et de la beauté de ces espaces est donnée juste par ce dynamisme, par ces transformations qui 

conduit l'observateur à se rapporter différemment à chaque site individuellement, comme des 

entités séparées possèdent le même espace. 

Il est énoncé l'idée de la «participation sociale» comme se référant à "le caractère de la coopération 

comme facteur déterminant du développement urbain. En vertu de ce concept sont impliqués non 

seulement les autorités publiques centrales et locales, mais aussi le secteur privé, les organisations 

non gouvernementales et communautaires. La participation de tous les acteurs urbains doit avoir 

lieu non seulement dans la prise de décision, mais aussi dans l'action sur des objectifs de 

développement durable.". (SC Consulting, Organisation et Cybernétique Constructions SA, 2005) 

Sherry R. Arnstein stipule que «la participation sans redistribution du pouvoir de décision est en fait 

un processus inutile et frustrant ..." (S. Arnstein, p 41), une déclaration qui mène au direction de la 

réflexion sur le concept de subsidiarité, selon lequel chaque problème trouve sa solution dans le 

lieu le plus proche physiquement du lieu dans lequel le problème a été  naît et développé. 

Pour mieux comprendre les différences entre les culture urbaine et de démontrer la difficulté 

d'acquisition de modèles de développement participatif d'autres Etats qui, par la puissance du 

précédent, ont réussi à valider ses méthodes et techniques, on propose une analyse comparative 

des trois différents types des approches: les Français, les Britanniques, et bien sûr, le modèle de 

l'Amérique du Nord. L'analyse a comme sujet le parallèlisme des études urbaines et des pratiques 

urbaines théorisées. Le modèle français met l'accent sur le développement des études urbaines, 

celles-ci étant l'objet de nombreuses conférences scientifiques. Ce modèle des études urbaines a la 

tendance à se détacher comme une science autonome par rapport à la pratique. Le modèle 

britannique concentre son riche littérature scientifique vers les théories de l'urbanisme et la 

planification urbaine, en faisant une priorité de la construction et développement des modèles 

urbains applicables pratiquement. 
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La littérature scientifique de l'urbanisme en Amérique du Nord est axée sur les théories urbaines 

construites pour le développement urbain rationnel, ensuite sévèrement contesté par la société 

civile. Dans les années 1980, des nombreux articles ont été écrits sur la participation dans la 

planification, mais la plupart a été écrit du point de vue des chercheurs et des professionnels qui les 

ont soutenus dans leurs efforts opérationnel, trop peu stratégique. Plus tard, l'Amérique a enrichi 

ses connaissances scientifiques dans le domaine de la théorie urbaine par des œuvres des 

disciplines connexes de la planification urbaine, telles que l'anthropologie, la sociologie, les 

sciences politiques, etc. Leurs représentants ont analysé une série d'expériences, mais tout a été 

fait en dehors des études urbaines. Le type américain urbaine utilise la théorisation des 

expériences comme l'arme principale pour le développement urbain. 

On peut facilement voir la différence entre les modes d'interprétation de la participation à la 

planification, des deux côtés de l'Atlantique, principalement dans le parallélisme entre la théorie et 

la pratique. Ce n'était pas un obstacle à la diffusion des modèles de participation plus ou moins 

adaptées aux différents types de cultures. La Roumanie a une planification de la ville relativement 

jeune, développé en tant que tel seulement après 1989, dans un contexte socio-urbain difficile. Les 

documents et la littérature dans ce domaine sont rares, ce qui nous à conduit à orienter l'attention 

sur la littérature des autres pays, beaucoup plus riche à cet égard, la littérature française, 

anglais/allemand ou américain. L’espace roumain à la compétence d’assimiler/interagir avec 

d'autres cultures. Ces qualités sont bien illustrées par l'éclectisme architectural. Cela met en 

évidence une certaine difficulté de manifestation propres des architectes d’aujourd'hui. Cela peut 

expliquer le point de vue intéressant que j'ai entendu souvent des étrangers au sujet de Bucarest, 

par exemple: «Je trouve que cette ville est fascinante, il a un peu de Paris, un peu de Berlin, un peu 

de Londres ...» 

Quelle peut être notre identité en tant que peuple, dans ce cas? Où se placerait l'identité de nos 

villes? Philippe Claret, docteur en Sciences Politiques et préoccupé de l'analyse des processus de 

transition et de consolidation démocratique des pays européens post-communistes, notamment en 

Europe de l'Est, définit le concept d '«identité» en termes de sociologie politique sous la forme de 

«données qui fournit à chaque individu la possibilité de se définir par rapport à d'autres et de 

caractériser des relations au sein d'un groupe ". (P. Claret) L'idée d'appartenance à un certain 

groupe peut induire une gamme des comportements et des attitudes qui aident à renforcer l'image 

d'un lieu, d'une nation, d'un peuple. L'identité est le résultat d'un processus de construction, ce qui 

prouve que l'individu ne peut exister sans une identité, le rendant incapable d'être définie en dehors 

d'un groupe. L'individualité est défini comme un ensemble des identités qui caractérisent les 

groupes auxquels nous appartenons. Par conséquent, l'identité des villes roumaines que nous 

habitons reste dans les personnes qui les habitent, les bâtiments qui les définissent, les tendances 

et influences qui passe, et aussi, dans le dialogue et l'interaction entre chacun d'eux. 
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Instalarea Administrației C.F.R. în Transilvania după Marea Unire 

1918 – 1920 

Andrei Berinde 

The establishment of the C.F.R. administrion in Transylvania after the Unification 

1918 – 1920 

 

Abstract: 

For the national railways administration, the Unification from December 1st 1918 didn't 

marked only the fulfilment of a long awaited dream... but also the begin of a long and complicated 

process meant to led to the complete integration in the national railways network of the lines from 

the provinces located “over the Carpathians”. 

Few weeks after the Unification, the “Commandment of the Occupied Lines” – the first 

Romanian structure meant to organise the railway traffic in Transylvania. 

Afterwards, the exploiting of the whole Romanian Railway Network was taken over by 4 

Regional Directions located in Bucharest, Cluj, Iaşi and Arad. 

All this structure changed once the Romanian army was obliged to respond to the sudden 

attack of the Hungarian troops placed under the authority of the Government led by Béla Kun. 

Thus, between May and September 1919, the railway activity on the lines located in 

Transylvania was supervised by several temporary authorities which were later integrated in the 

structure of III Regional Railways Direction in Cluj. 

The complete unification of the railway network in Romania finally took place on 

September 21st 1920, when all the lines from Banat and Transylvania that were formerly exploited 

by the Hungarian State Railways Company passed into the propriety of the Romanian state and 

were mentioned in the Land Register from Cluj.  

Cuvinte cheie: Transilvania, cale ferată, istorie feroviară, administraţie feroviară 

Key words: Transylvania, railway, railway history, railway administration 
 

 1 Decembrie 1918 – momentul istoric când cei 1228 de delegaţi din „Transilvania, Banat şi 

Ţara Ungurească” au adoptat Rezoluţiunea ce proclama „unirea acelor români şi a tuturor 
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teritoriilor locuite de dânşii cu România”1, împlinind astfel idealul poprului, din rândul căruia peste 

100.000 de oameni sosiseră la Alba Iulia „cu trenul, cu căruţele, călări, pe jos, îmbrăcaţi în haine de 

sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare a comunelor ori a ţinuturilor, în 

cântări şi plini de bucurie”2. 

Paradoxal însă, pentru administraţia Căilor Ferate Române, acele clipe nu au adus cu ele 

numai încununarea unui deziderat... ci au marcat începutul unui lung şi anevoios proces menit să 

realizeze integrarea completă în cadrul reţelei feroviare naţionale a celor 5533 de kilometri ai 

liniilor existente în provinciile de peste Carpaţi şi a întregului personal ce veghea ceas de ceas ca 

exploatarea lor să se desfăşoare în deplină siguranţă. 

La numai câteva săptămâni după Marea Unire ce fusese desăvârşită prin adoptarea 

Decretului Lege Nr. 3631/11 Decembrie 1918, document ce „lua act de hotărârea unanimă a 

Adunării Naţionale de la Alba Iulia”, a fost înfiinţată, la Braşov, Comanda Liniilor Ferate Ocupate – 

prima structură română de organizare a circulaţiei trenurilor pe teritoriul Transilvaniei. 

Ulterior, în ziua de 7 Februarie 1919, în baza Decretului Lege Nr. 589, publicat în Monitorul 

Oficial Nr. 252, întreaga reţea feroviară a României (ce la acea dată măsura nu mai puţin de 11678 

km.) a fost plasată în exploatarea a patru Direcţiuni Regionale, cu sediile la Bucureşti, Iaşi, Cluj şi 

Arad. 

Însă evenimentele politico-militare din primăvara anului 1919 aveau să schimbe complet 

această situaţie, îngreunând foarte mult instalarea administraţiei române şi ducând la crearea unor 

structuri provizorii a căror activitate a continuat până în toamna anului 1920. 

La 24 Martie 1919, unităţile armatei române staţionate în apropierea liniei de demarcaţie 

din partea de nord-vest a Transilvaniei se văd nevoite să se apere de puternicele şi 

surprinzătoarelor atacuri ale trupelor aflate sub autoritatea Guvernului Ungar condus de Béla Kun, 

confruntările locale transformându-se curând într-un conflict militar propriu-zis. 

Astfel, la ora 3:15 a nopţii de 15/16 Aprilie 1919, trupele române trec la contraofensivă, 

întreaga campanie încheindu-se abia la 4 August 1919, odată cu ocuparea Budapestei de către 

militarii aflaţi sub comanda Generalului Gheorghe Mărdărescu. 

În paralel cu desfăşurarea ostilităţilor, la Sibiu, sub conducerea Secretarului General – Leo 

Bohaţiel, a fost înfiinţată „Direcţiunea Centrală a Căilor Ferate Transilvănene”, începerea activităţii 

                                                 
1 Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba – Iulia, http://www.cimec.ro/Istorie/Unire/rezolutia1200.jpg 

 

2 http://www.timpul.md/articol/alba-iulia-1-decembrie-1918%E2%80%A6--29119.html 
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sale (ce viza „toate chestiile cari mai înainte aparţineau Direcţiunii Generale Máv”) fiind adusă la 

cunoştinţa întregului personal prin Avizul Nr. 1253, publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate din 

Transilvania Nr. 1/18 Mai 19193. 

După numai o lună, timp în care exploatarea liniilor aflate anterior sub administraţia 

Austro-Ungară s-a desfăşurat deosebit de anevoios, în principal din cauza lipsei personalului 

autohton, prin Ordinul Nr. 2517, publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate din Transilvania Nr. 6/22 

Iunie 1919, autorităţile române au luat decizia ca „acei funcţionari cari şi-au părăsit serviciul şi 

staţiunea de domiciliu, fără motiv şi fără permisiunea Direcţiunei regionale şi după un timp de 8 

zile ...  nu s-au reîntors la postul lor...” să fie „consideraţi ca demisionaţi”4. 

Mai mult decât atât, pentru a nu periclita operaţiunile militare, tuturor angajaţilor li s-a 

adus la cunoştinţă conţinutul telegramei Statului Major General al Armatei, Nr. 3558/17 Iunie 1919.  

În textul acestui document, publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate din Transilvania Nr. 9/13 

Iulie 1919, sub semnătura Generalului Constantin Prezan, se statua faptul că „toţi funcţionarii 

Căilor Ferate Române de orice grad, sunt mobilizaţi pe loc şi prin urmare supuşi tuturor legilor şi 

regulamentelor militare întocmai ca militarii sub arme.”, iar „... orice lucrător sau funcţionar de cale 

ferată, care se abate de la îndatoririle lor se face vinovat de crimă de înaltă trădare”5. 

Deosebit de importantă pentru activitatea din Transilvania a fost introducerea treptată a 

limbii române ca unică limbă de comunicare, primul pas în acest sens fiind făcut în vara anului 

1919, când conform Ordinului Nr. 3799, publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate din Transilvania Nr. 

10/27 Iulie 1919, s-a trecut la „schimbarea inscripţiilor şi a ştampilelor ungureşti cu acelea 

româneşti”, după primirea noilor însemne „fiind strict interzis a mai exista în C.F.R. alte ştampile 

sau tăblii, decât acelea cu text românesc”6. 

Aproape imediat după acest moment, conform Ordinului Nr. 4772, publicat în Foaia Oficială 

a Căilor Ferate din Transilvania Nr. 11/10 August 1919, toţi funcţionarii ce făceau parte din 

personalul feroviar ce activa pe teritoriul Transilvaniei au fost atenţionaţi „ca în interesul lor 

propriu să înceapă a învăţa limba română”, ea urmând să fie „limba oficială a căilor ferate 

române”7. 

Ultimul pas către instalarea deplină a administraţiei feroviare române în Transilvania a fost 

                                                 
3 Avizul Nr. 1253/1919 publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate Române din Transilvania Nr. 1/18 Mai 1919 

4 Ord. Nr. 2517/1919 publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate Române din Transilvania Nr. 6/22 Iunie 1919 

5 Ord. Nr.  27357/1919 publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate Române din Transilvania Nr. 9/13 Iulie 1919 

6 Ord. Nr. 3799/1919 publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate Române din Transilvania Nr. 10/27 Iulie 1919 

7 Ord. Nr. 4772/1919 publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate Române din Transilvania Nr. 11/10 August 1919 
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făcut la finalul anului 1919, când prin Ordinul Nr. 11341, publicat în Foaia Oficială a Căilor Ferate 

din Transilvania Nr. 19 / 26 Noiembrie 1919, întregului personal al Căilor Ferate Române (inclusiv 

„fără escepţie toţi pensioniştii”) i s-a cerut să depună Jurământul de „Credinţă Regelui Ferdinand I 

şi Constituţiunei ţării Mele România”8. 

Astfel, Direcţia Centrală a Căilor Ferate din Transilvania, al cărei sediu fusese mutat la Cluj,  

în ziua de 11 Septembrie 1919, şi-a încetat existenţa, activitatea sa fiind integral preluată de 

Direcţiunea Regională III Cluj. 

  Unificarea completă a reţelei de căi ferate a României Întregite avea să se realizeze abia un 

an mai târziu, la 21 Septembrie 1920, când în baza Legii de ratificare a prevederilor Tratatului de 

Pace de la Trianon, document publicat în Monitorul Oficial Nr. 136, toate liniile din Banat şi 

Transilvania ce fuseseră anterior exploatate de Societatea Căilor Ferate Ungare de Stat – M.A.V. au 

trecut în proprietatea statului Român, fiind intabulate în Cartea Funciară Centrală Cluj.  
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