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I. APARIÞIA SOCIOLOGIEI CA ªTIINÞÃ

1. Contextul epistemologic ºi social istoric
A. Obiectul sociologiei
Din punct de vedere etimologic, termenul de sociologie vine din latinescul
socius (tovarãº, asociat) ºi grececul logos (ºtiinþe, teorie) ºi a fost menit sã
înlocuiascã termenul de fizicã socialã, utilizat de gânditorul francez
Saint-Simon. Cel care decide realizarea acestei substituiri este A. Comte 
ulterior numit pãrintele sociologiei:  Consider cã trebuie sã îndrãznesc a
folosi de acum acest termen nou sociologie- echivalent expresiei mai vechi
de fizicã socialã, pentru a putea arãta printr-un singur nume aceastã parte
complementarã filosofiei care se referã la studiul pozitiv al totalitãþii legilor
fundamentale proprii fenomenelor sociale”1.
Într-o primã aproximare, sociologia este ºtiinþa despre societate. Ea descrie
ºi explicã fenomenele ºi procesele ce intervin în colectivitãþile umane. Este un
proiect menit sa studieze relaþiile interumane, modul în care oamenii reuºesc
sã trãiascã împreunã.
B. Premisele epistemologice.
,,Apariþia sociologiei ca ºtiinþã a fost pregãtitã ºi de dezvoltarea cercetãrii
experimentale din domeniul ºtiinþelor exacte (fizicã, chimie, biologie). Acestea
au deprins spiritul cu analiza obiectivã ºi controlul faptelor ºi au determinat
atitudinea ºtiinþificã a cercetãtorului2.
Dezvoltarea ºtiinþelor naturii a generat constituirea unui model exemplar
de ºtiinþã ale cãrui presupoziþii fundamentale erau: obiectul ºtiinþei îl constituie
faptele reale din domeniul cercetãrii; ºtiinþa urmãreºte sã descopere legile care
guverneazã apariþia ºi dinamica fenomenelor; ºtiinþa trebuie sã aibã o funcþie
descriptiv-explicativã; ºtiinþa trebuie sã fie compusã atât din teorie cu funcþie
explicativ-predictivã, cât ºi din metodologii de descriere ºi de prelucrare a
faptelor, de construire a teoriilor ºi testare a acestora.
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Putem spune cã momentul în care a început aplicarea pe scarã largã a
metodelor de cercetare ºtiinþificã utilizate de ºtiinþele naturii la analiza
fenomenelor sociale marcheazã constituirea sociologiei ca ºtiinþã.
Pentru apariþia unei teorii sociologice ºtiinþifice încã o condiþie
epistemologicã s-a dovedit a fi necesarã ºi anume, eliberarea ei de modelul
filosofic-speculativ de a aborda realitatea. Socialul era tratat ca o simplã
obiectivare mai mult sau mai puþin distorsionatã a ideilor, concepþiilor,
prejudecãþilor indivizilor. Era necesarã abordarea lui dintr-o altã perspectivã,
ca fapt social cu existenþã autonomã, obiectivã, guvernatã de legi obiective.
Cel care a formulat un astfel de proiect, aºa cum am vãzut, a fost A. Comte
(1838). Noua ºtiinþã trebuie sã se bazeze pe observaþii, sã subordoneze teoria
ºtiinþificã, faptelor. Fenomenele sociale trebuiau explicate prin ele însele, prin
interdependenþa lor obiectivã, nu fãcându-se apel la conºtiinþa autorilor lor.
Cel care a rãspuns acestei exigenþe a fost E. Durkheim.
Cu alte cuvinte, putem spune cã sociologia spre deosebire de filosofie a
fost interesatã încã de la începuturile ei nu de cum ar trebui sã fie realitatea, ci
de cum este ea în mod efectiv. Sociologia s-a eliberat de modul tradiþional,
normativ-speculativ de abordare a realitãþii, propunând o abordare descriptivexplicativã a acesteia. Dezvoltarea modelului de ºtiinþã în sociologie a inversat
raportul normativ-explicativ ducând în cele din urmã la discreditarea metafizicii,
a discursului sãu prea vag ºi a problematicii sale prea vaste.
C. Premise social-structurale
O societate preocupatã de realizarea reformelor sociale, o societate care
se întreabã cum se poate organiza astfel încât sã poatã evita crizele, catastrofele
sociale, are nevoie de sociologie ºi creeazã condiþiile apariþiei ei. Sociologia
era chematã sã rãspundã la aceste întrebãri, sã dea soluþii pentru revenirea la
ordine, pentru redobândirea echilibrului social. Aceastã opþiune a sociologiei
pentru activism social este sintetizatã de A. Comte în celebra sa formulã,,Savoir
pour prevoir pour pouvoir.
Societatea capitalistã, începând cu a doua jumãtate a secolului XIX ºi
continuând cu secolul XX, a constituit un cadru extrem de prielnic dezvoltãrii
sociologiei. Dezvoltarea rapidã ºi maturizarea structuralã a capitalismului a
creat numeroase ºi complexe probleme ce nu puteau fi soluþionate automat de
mecanismul economiei de piaþã: sãrãcia, urbanizarea, rata înaltã a delincvenþei,
integrarea emigranþilor. În aceste condiþii, dezvoltarea studiilor sociologice în
secolul XIX, aºa cum constata Edward Shils, a manifestat o accentuatã preferinþã
pentru sãraci, marginalizaþi, emigranþi, prostituate, femei pãrãsite, copii
ilegitimi, delincvenþi ºi pentru soluþionarea non-represivã a conflictelor sociale
în scopul creºterii gradului de integrare socialã ºi îmbunãtãþire a condiþiilor de
viaþã a grupurilor marginale.
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În anii 30 ai secolului XX, prin perfecþionarea sistemului economic ºi
politic al societãþii capitaliste, sociologia intrã într-o nouã etapã a dezvoltãrii
sale prin contribuþii aduse de douã din ramurile sale ºi anume, sociologia
industrialã (ale cãrei studii urmãresc creºterea eficienþei întreprinderilor) ºi
sociologia politicã (preocupata de realizarea unei analize pertinente asupra
electoratului.
D. Apariþia sociologiei ca obiect de studiu
Sociologia ca obiect de studiu pãtrunde în universitãþi relativ târziu. Ea
apare mai întâi ca direcþie de specializare în cadrul unui departament de cercetare
din cadrul Universitãþii din Chicago în 1892.
Predarea efectivã a disciplinei sociologie începe în 1906, la Universitatea
din Paris, universitate la care E. Durkheim devine profesor din 1913. Prima
catedrã de sociologie ia fiinþã în 1906 la London School of Economics (Anglia).
Sociologia pãtrunde în universitãþile din Germania dupã primul rãzboi
mondial (fiind apoi suspendatã de regimul nazist) ºi în þãrile scandinave abia
dupã cel de al doilea rãzboi mondial.
În România interbelicã, sub coordonarea lui Dimitrie Gusti, sociologia a
fost consideratã ca ºtiinþã a naþiunii chematã sã realizeze un amplu program
de reforme sociale. ªcoala sociologicã de la Bucureºti (întemeiatã de sociologul
mai sus amintit 1920-1947) a continuat ºi perfecþionat cercetarea monograficã
tradiþionalã, bucurându-se de un mare prestigiu naþional ºi internaþional.
Datoritã politicii anticulturale a anilor 50, sociologia a fost discreditatã
ca ºtiinþã, tradiþiile sociologice naþionale fiind blamate sau ignorate.
Dupã 1965 au fost reluate cercetarea ºi învãþãmântul sociologic românesc,
încercându-se la un moment dat înregimentarea lor politico-ideologicã. Din
1977 ºi pânã în 1990 învãþãmântul sociologic a fost suspendat.
2. Întemeietorii sociologiei
Sociologia ca ºtiinþã a apãrut relativ târziu: în deceniile 3-4 ale secolului
XIX insa cu mult înainte de aceastã datã numeroºi gânditori au fost preocupaþi
de studierea proceselor ºi a instituþiilor sociale, a elementelor constitutive ale
vieþii sociale. Din gândirea filosofilor, economiºtilor, istoricilor s-au desprins
în decursul veacurilor fragmente care încet, încet au alcãtuit o matcã comunã,
constituind în cele din urmã o ºtiinþã socialã de sine stãtãtoare, cu obiect, metode
ºi rezultate proprii.
Mulþi gânditori apreciazã cã Aristotel (384 î. Hr.) cu celebra sa formulã
zoon politikon poate fi considerat ca fondator sau mãcar precursor al
sociologiei. Un dialog imaginar între Platon ºi Aristotel ar putea rezuma opoziþia
dintre preocuparea pozitivistã a sociologiei ºi preocuparea normativã a
9

filosofiei. Plecând de la un anumit numãr de idei a priori despre valorile ºi
idealurile omului, Platon  a construit o cetate, care trebuia sã permitã
oamenilor sã realizeze acest ideal. Aristotel urmând o metodã exact opusã
studiazã cu minuþiozitate constituirea diferitelor cetãþi ale lumii elene ºi le
face o tipologie, încercând sã înþeleagã adevãratul lor spirit. El porneºte deci
de la descrierea realitãþii sistemelor politice pe care le analizeazã pentru a
stabili concluziile. Ori ca principiu, acest demers este cel al sociologului
contemporan.
Mai târziu, în epoca medievalã, marile spirite s-au plasat deliberat în
perspectivã platonicianã: Sf. Thomas construia cetatea lui Dumnezeu ºi Th.
Morus, cetatea idealã (Utopia). Trebuie sã aºteptãm pânã în secolul al XVIII-lea
pentru a putea constata reluarea perspectivei empirice ºi pozitiviste a lui
Aristotel. Mai multe puncte de vedere (Raymond Aron º.a.) susþin cã
Montesquieu este cel dintâi gânditor care creeazã o operã sociologicã. În
lucrarea sa, Consideraþii asupra mãreþiei ºi decadenþei romanilor el încearcã
sã înþeleagã cum o civilizaþie creºte, ajunge la apogeul sãu ºi apoi intrã în
declin ºi moare: problemã de istoria filosofiei, pe care el o pune însã în termeni
de sociologie istoricã. În faimoasa lucrare Despre spiritul legilor (1748) el nu
descrie regulile pe care societatea încearcã sã le impunã oamenilor ci urmãreºte
sã înþeleagã spiritul lor, relaþiile care existã între ele, conduita oamenilor ºi
structura societãþii. Acestea sunt, prin definiþie, probleme sociologice.
Montesquieu încearcã sã înþeleagã chiar ºi diversitatea temperamentelor în
funcþie de climã, veche problemã aristotelicã pe care geografii ºi-au pus-o la
sfârºitul secolului XIX ºi pe care sociologii ºi psihologii ºi-o pun la ora actualã,
în termeni de personalitate socialã.
Cel care a dat numele sociologiei ºi care este unanim recunoscut ca
fondator al sociologiei ca ºtiinþã este Auguste Comte (1798-1857). El susþine
cã existã un fenomen social aºa cum existã ºi unul fizic numind fizica socialã,
sociologie. În concepþia sa, grupurile au o viaþã, o evoluþie ºi o disoluþie. Ele
pot fi privite din punct de vedere static: prin analiza structurii lor, a organelor
care o compun. Descrierea lor va forma prima parte a studiului sociologic ºi se
va chema staticã socialã. O a doua parte se va ocupa cu funcþiunile, cu
activitatea socialã, cu evoluþia ºi transformãrile succesive pe care le-au înregistrat colectivitãþile de-a lungul istoriei. Aceste capitole vor constitui,,Dinamica
socialã (Discours sur l’esprit positif, 1844).
Auguste Comte face parte din marile spirite ale secolului al XIX-lea care
aveau ambiþia de a cuprinde într-o privire trecutul, prezentul ºi viitorul
umanitãþii într-o viziune oarecum profeticã, sã facã o sintezã totalã a omului.
Pentru el sociologia este un fel de «evanghelie pozitivã» misiunea lui fiind de
a o propovãdui.
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ªtiinþele umaniste în general ºi instituþiile, precizeazã fondatorul
sociologiei, sunt supuse legii celor trei stãri: teologicã, metafizicã ºi pozitivã..
Sociologul român Mihai Ralea evidenþiazã inconvenientul sociologiei
comtiene, faptul cã fenomenul social este gândit ca fiind acelaºi
pretutindeni.,,Societatea la care se gândeºte Comte este umanitatea, una ºi
aceeaºi în toate pãrþile, un fel de grup abstract matematic. Sforþãrile sociologiei
de mai târziu vor fi sã arate cã existã o mulþime de tipuri de societãþi ( ).
Sociologia trebuie sã le observe, sã le studieze, sã le clasifice3.
Charles Alexis de Tocqueville (1805-1859) numit de Henri Mendras al
treilea mare sociolog al secolului XIX, demonstreazã o rigoare metodologicã
cu adevãrat modernã în studierea democraþiei americane ºi a Vechiului Regim
francez. Timp de trei ani, el a studiat funcþionarea la nivel local a societãþii
americane ºi a surprins,,regularitãþi ce pãreau a fi spiritul profund al acelei
societãþi. În concluzie, el a elaborat câteva presupoziþii verosimile cu privire
la viitorul acestei societãþi care va fi mutatis mutandis cel al societãþii
occidentale.
Gândirea sociologicã ulterioarã a apreciat cã analizele profunde ºi
veritabile realizate de Tocqueville constituie o adevãratã capodoperã sociologicã
valabilã ºi azi, iar cartea sa Despre democraþie în America (1835-1840) rãmâne
o lucrare de referinþã pentru înþelegerea societãþii americane. În lucrarea mai
sus amintitã el încearcã sã demonstreze asemãnãrile ºi deosebirile dintre Franþa,
Marea Britanie ºi SUA în privinþa modului de transformare a societãþilor
democratice. Descrie tipul ideal al omului democratic dezvãluind influenþa
egalitãþii sociale asupra ideilor ºi sentimentelor sale. În acelaºi timp, subliniazã
efectele ambigue ale individualismului ºi indicã pericolul exagerãrii cultului
individului.
Fr. Le Play, foarte apropiat de noi prin gustul sãu pentru cercetarea
concretã a realitãþii cotidiene, a fãcut,,anchete de teren, monografii ale
familiilor din întreaga lume. Din nefericire, din descrierea minuþioasã a acestor
numeroase familii, el nu a realizat o teorie, ci numai o simplã confirmare a
doctrinei sale social-catolice ºi conservatoare. El a conchis cã familia originarã,
matcã (matriarhatul) era superioarã familiei patriarhale. Se remarcã la acest
excelent observator al realitãþii sociale tentativa de a trece întotdeauna direct
la o atitudine normativã, de a cataloga ceea ce observã ca fiind bun sau rãu.
În cazul lui Le Play, observarea faptelor a condus la consolidarea doctrinei
ºi ideilor sale preconcepute. Ea ar fi trebuit de fapt, sa-l conducã la o elaborare
teoreticã menitã sã permitã înþelegerea faptelor ºi eventual, prevederea lor.
Herbert Spencer (1820-1903) continuã ºi dezvoltã opera sociologicã a
lui A. Comte, cunoscând în timpul vieþii o celebritate deosebitã. Lucrarea sa,
Principii de sociologie constituie primul efort de construcþie sistematicã a unei
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teorii sociologice. Dorind sã înþeleagã mai bine societatea, el a comparat-o cu
un organism biologic, înscriindu-se astfel în viziunile organiciste ºi funcþionaliste. Cu toate cã astãzi ele par naive, continua sa constituie încã una dintre
tentaþiile de care sociologul modern trebuie sã se apere.
În opinia sa, putem asemãna societatea cu corpul unui animal uriaº,
grupurile cu organele corpului ºi indivizii cu celulele. Criticii lui H. Spencer
evidenþiazã lipsa de fundament ºtiinþific a acestei comparaþii: în timp ce indivizii
au individualitate, celule nu au; cu cât societatea este mai complexã, mai
diferenþiatã, cu atât indivizii au mai multã autonomie; celulele, dimpotrivã, au
autonomie cu cât organismul este mai simplu.
Distanþându-se de A. Comte, H. Spencer a încercat sã studieze societãþile
în mod comparativ utilizând bogate materiale furnizate de etnografie. De la el
au început cercetãrile moderne asupra societãþilor primitive (sãlbatice), care
erau mai lesne de cercetat, cel puþin din douã motive: erau mai simple, deci
mai uºor observabile ºi evoluau mai încet decât societãþile civilizate. De la
Spencer a devenit evident cã societãþile umane sunt foarte variate.
În altã ordine de idei, Spencer a aplicat ideea,,supravieþuirii celor mai
puternici la studiul schimbãrii societãþilor, susþinând cã dacã guvernul nu ar
interveni societatea s-ar debarasa de,,neputincioºi, permiþându-le doar celor
mai buni sã supravieþuiascã ºi sã se reproducã.
Multe puncte de vedere susþin cã cel mai mare sociolog al secolului XIX
a fost K. Marx (1818-1883). Analiza pe care el o face capitalismului englez al
secolului XIX este, fãrã îndoialã, o analizã sociologicã profundã ºi pertinentã
ºi toate lumea recunoaºte acest lucru.,,Atunci însã când Marx pretinde cã din
aceastã analizã poate extrage legi generale ale istoriei ce permit înþelegerea
evoluþiei societãþilor trecute ºi prevederea viitorului oamenilor, dezbaterea
alunecã în desuetudine. Marx nu a fost numai sociolog, numai om de ºtiinþã ci
ºi profet: el a pretins aplicarea teoriei extrase dintr-o anchetã limitatã la o
societate particularã, la evoluþia umanitãþii în ansamblul ei4. Explicarea pe
care el o dã istoriei este discutabilã iar previziunea viitorului s-a dovedit a fi
falsã.
K. Marx a fost preocupat de studierea structurilor ºi proceselor sociale,
urmãrind ca ºi Comte realizarea unei societãþi mai bune, mai drepte, mai umane.
El a încercat sã explice miºcãrile societãþii prin determinismul economic ºi
tehnologic, susþinând cã,,legile fundamentale ale istoriei ar putea fi gãsite în
structura economicã a societãþii. În viziunea lui, societatea este divizatã în
douã clase: cei care posedã mijloacele de producþie, cu alte cuvinte mijloacele
de producere a bogãþiei (bogaþii) ºi cei care sunt lipsiþi de mijloacele de
producþie, care nu posedã decât propria lor forþã de muncã (sãracii). Aceastã
diviziune duce în mod inevitabil la,,conflictul de clasã. Istoria, conchide Marx,
este istoria luptei de clasã.
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Marx nu conferã o conotaþie negativã conflictului, considerându-l mai
degrabã ca mijloc de progres atâta vreme cât el provoacã trecerea la o societate
structural mai bunã comparativ cu cea anterioarã. Tezele lui Marx au
fundamentat teoria ºcolii sociologice a conflictului.
Influenþa lui K. Marx în sociologie a fost puternicã ºi este resimþitã ºi
astãzi.
Sub influenþa lui Comte ºi Spencer, sociologul francez E. Durkheim a
fost preocupat cu precãdere de ceea ce þine societatea laolaltã, de ordinea socialã.
El a studiat funcþiile îndeplinite de elementele constitutive ale societãþii în
menþinerea coeziunii sociale, concentrându-se asupra importanþei opiniilor ºi
valorilor, a conºtiinþei colective ºi a ritualului colectiv. Problema integrãrii
constituie un concept cheie în opera lui Durkheim, ce traverseazã de la un
capãt la altul toate cercetãrile pe care le-a efectuat. În vechea societate, mai
simplã ºi mai puþin specializatã, oamenii erau legaþi între ei datoritã
asemãnãrilor, prin ceea ce el numeºte solidaritate mecanicã. În societãþile
mai complexe ºi diferenþiate, indivizii ºi-au asumat sarcini specializate, fapt
ce a creat un sistem de interdependenþe în cadrul cãruia, fiecare depindea de
celãlalt, completându-se reciproc. Acest tip de legãturã a fost numit de
Durkheim solidaritate organicã.
În concepþia lui Durkheim, rostul sociologiei este sã studieze faptele
sociale. Ele alcãtuiesc obiectul exclusiv al sociologiei. Faptul social este
exterior individului în sensul cã nu este nici de naturã organicã, biologicã ºi
nu este nici individual (ceea ce l-ar plasa în domeniul psihologiei). El are un
caracter coercitiv, forþând comportamentele indivizilor sã se conformeze la
valorile ºi normele sociale. Ironia sau rãceala cu care este întâmpinat cineva
care nu se îmbracã dupã obiceiul locului sunt forme ale constrângerii.
Forþa coercitivã  în viziunea sociologului francez  acþioneazã precum
aerul: individul o simte doar atunci când acþioneazã împotriva ei. În acest înþeles,
constrângerea nu suprimã libertatea individualã.
Max Weber (1864-1920) dominã sociologia germanã de la sfârºitul
secolului trecut. Mai mult decât atât, el exercitã o influenþã uriaºã asupra
sociologiei contemporane.
Weber aºeazã în centrul teoriei sale ideea de acþiune socialã ºi manifestã
un interes deosebit faþã de valorile, opiniile, intenþiile care ne ghideazã
comportamentul. Studiul sãu cel mai cunoscut este Etica protestantã ºi spiritul
capitalismului (1920). Pentru a înþelege comportamentul oamenilor  susþine
el  nu trebuie sa neglijam concepþiile lor asupra lumii, credinþele lor religioase.
Marele sociolog leagã naºterea capitalismului de valorile ºi atitudinile
protestantismului  fãrã sã pretindã însã existenþa unei cauzalitãþi absolute în
cadrul acestui raport.
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Weber a adus o preþioasã contribuþie la dezvoltarea metodologiei
sociologice. El a militat pentru eliminarea preferinþelor, a prejudecãþilor în
procesul cercetãrii sociologice. Cu alte cuvinte, este adeptul unei sociologii
,,în afara valorii, a ,,neutralitãþii axiologice. Autorul distinge între raþionamente de valoare ºi raþionamente ºtiinþifice susþinând ca sociologia trebuie sa
opteze pentru acestea de pe urma.
Weber concepe tipul ideal cu scopul de a identifica ºi explica ºtiinþific
cauzele activitãþilor sociale. Tipul ideal este conceptul unui fenomen care
cuprinde elementele sale esenþiale ºi cu care fenomenul lumii reale ar putea fi
comparat.
Analiza birocraþiei, a structurii ºi funcþiilor sale ºi a legitimitãþii puterii
constituie baza conceptualã a ºtiinþelor politice ºi a teoriei organizaþiei, uimind
ºi azi prin actualitatea lor.
Dacã la K. Marx economia joacã un rol determinant, la M. Weber ea
constituie doar unul dintre factorii importanþi care influenþeazã viaþa socialã.
El acordã o mare importanþã statutului social obþinut din caracteristicile
personale sau stimã ºi putere politicã.
În timp ce Marx considera ideile rezultat al structurii sociale (în ultimã
instanþã, structura economicã determinând structura socialã ºi mai departe
suprastructura), Weber considerã ideile cauza schimbãrii structurilor. Amândoi,
deºi în maniere diferite, pun accentul pe schimbarea societãþii, distanþându-se
astfel de viziunea structural-funcþionalistã.
Note:
1. A. Comte, Cours de philosophie positive, vol. IV, Paris, 1908, p. 185.
2. P. Andrei, Sociologie generalã, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1936, p. 46.
3. Mihai Ralea, Introducere în sociologie, Buc., ed.2., 1944, p. 32.
4. Henri Mendras, Elements de sociologie, Paris, P.U.F., 1969, p. 39.
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