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INTERVIU CU SOCIOLOGUL DAN BANCIU LA ÎMPLINIREA 

VÂRSTEI DE 70 DE ANI 

SIMONA IONELA MIHAIU∗  

Simona Mihaiu: Stimate domnule profesor, deşi sunteţi sociolog şi 
cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei Române, pentru mine sunteţi şi 
rămâneţi profesorul Dan Banciu, ipostaza sub care v-am cunoscut în urmă cu 
cinci ani, pe vremea când eram masterandă la cursurile de devianţă şi 
criminalitate de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din 
Bucureşti. Sub coordonarea dumneavoastră ştiinţifică mi-am elaborat teza de 
dizertaţie, iar ulterior am fost admisă la doctorat.  

Mărturisesc că am citit cu interes interviul acordat domnului profesor Iancu 
Filipescu în urmă cu 5 ani, atunci când aţi împlinit vârsta de 65 de ani, şi mi-am 
permis să vă abordez în vederea realizării acestui interviu, pentru care vă 
mulţumesc în mod deosebit. 

Dan Banciu: Să ştii că mă simt la fel de emoţionat (însă nu la fel de tânăr) şi 
acum, la vârsta de 70 de ani. Când eram de vârsta d-tale nici nu mă gândeam ce o 
să devin, nici nu anticipam ce avea să urmeze în viaţă, mai ales că în acea vreme se 
trăia „vesel şi monoton”, totul se derula liniştit şi parcă planificat, nu ca acum, când 
evenimentele se derulează rapid şi spectaculos, iar şansele de succes ale individului 
sunt mult mai mari, la fel ca şi oportunităţile sociale. 

Simona Mihaiu: Domnul profesor, sunteţi la al patrulea deceniu de 
învăţământ. Cum a început acest drum în viaţa dumneavoastră profesională? 

Dan Banciu: Eu am fost, iniţial, cinci ani profesor de gimnaziu, predam 
istoria şi educaţia fizică, deşi absolvisem Facultatea de Istorie, Secţia de istorie 
universală veche şi arheologie şi ar fi trebuit să lucrez în cercetare, însă nu au fost 
locuri şi am fost repartizat în învăţământul gimnazial. Acesta a fost primul meu 
contact cu învăţământul, însă, dacă te referi la învăţământul superior, el a început în 
anul 1970, îndată după înfiinţarea Laboratorului de sociologie al Universităţii din 
Bucureşti (1968), unde am fost încadrat, în 1969, alături de câţiva colegi, ca 
sociolog principal. Acest Laborator de sociologie a fost conceput să funcţioneze în 
cadrul Universităţii din Bucureşti, pe lângă Catedra de sociologie, înfiinţată în 
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1966. Prin urmare, cei care lucram acolo eram cercetători şi, în acelaşi timp, 
desfăşuram activităţi didactice cu studenţii: seminarii şi mai ales practică 
sociologică în diferite zone din ţară, pe diverse teme de cercetare. În felul acesta 
am dobândit o dublă calitate: cea de dascăli şi cercetători. Aceeaşi idee nobilă se 
preconiza şi pentru cei care erau profesori la catedră, însă cei mai mulţi dintre ei nu 
au acceptat să lucreze şi în cercetare, încât am rămas numai noi, cercetătorii, cu 
această sarcină în plus. Pot să spun că a fost o experienţă foarte utilă pentru cariera 
mea de cercetător şi pentru cariera didactică, pentru că în aceste practici locuiam cu 
studenţii, purtam discuţii libere pe diverse teme sociologice şi, în cele trei−patru 
săptămâni cât dura activitatea, făceam cu adevărat cercetare. În timpul acestor 
practici se realiza o anumită comuniune spirituală cu studenţii pe care i-am format 
cu timpul în domeniul sociologiei. În primii ani, o parte dintre colegii noştri, cum a 
fost cazul actualului prorector al Universităţii din Bucureşti, doamna Maria Voinea, 
au optat pentru cariera didactică, deoarece li s-a oferit această oportunitate. Eu, 
împreună cu profesorul Iancu Filipescu de la Politehnică şi cu regretatul Ion Mihai 
Popescu, am rămas în Laboratorul de sociologie, continuând să facem cercetare şi 
să predăm seminarii. Începând cu anul 1975, am primit şi cursuri de sociologie 
juridică. Aş fi dorit să predau sociologia devianţei, însă nu exista în programa 
analitică o asemenea disciplină şi, prin urmare, am acceptat să fie comasată cu 
sociologia juridică până în anul 1979. Acesta a fost momentul în care drumul firesc 
al învăţământului sociologic a fost din nou întrerupt, în mod brutal, sociologia s-a 
unit cu istoria şi filosofia şi, practic, a dispărut, într-o asemenea manieră, încât nu 
mai existau ore la această disciplină. Mai mult, colegii care erau în vechea catedră 
au fost nevoiţi să îşi găsească refugiul la Universitatea Politehnică, la Institutul de 
Belle Arte ori la Facultatea de Filologie, unde au predat cursuri de sociologia 
literaturii, a artei, a industriei etc. 

Deci acesta a fost, practic, primul contact cu învăţământul superior, însă, din 
cauza perioadei nefaste prin care a trecut sociologia, nu am mai putut susţine 
cursuri şi seminarii şi m-am dedicat în totalitate cercetării, cu atât mai mult cu cât 
Laboratorul s-a unit cu alte centre de cercetare ale Academiei, devenind Centrul de 
Sociologie al Universităţii din Bucureşti, situaţie ce a durat până în 1989. Începând 
cu anul 1990, disciplina sociologie a fost introdusă din nou în programa de 
învăţământ, iar eu, împreună cu alţi colegi, am fost solicitaţi să predăm la 
Universitatea din Bucureşti, dar şi în învăţământul particular. În vremea aceea nu 
erau mari diferenţe între aceste două sisteme de învăţământ, deoarece aveam serii 
excepţionale de studenţi ce au dovedit apetenţă pentru cercetare şi sociologie în 
general, oameni de care îmi amintesc cu mare plăcere. Întoarcerea la învăţământul 
superior a însemnat pentru mine întoarcerea la marea dragoste: sociologia devianţei 
şi a criminalităţii. În paralel am predat sociologie juridică, sociologia criminalităţii 
juvenile, iar odată cu înfiinţarea pregătirii masterale am predat cursuri de 
sociologia corupţiei, controlul şi prevenirea criminalităţii, sociologia victimei 
ş.a.m.d. 
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Simona Mihaiu: Înţeleg că în tot acest timp aţi continuat să îmbinaţi 
activitatea de cercetare cu cea didactică în domeniul sociologiei. 

Dan Banciu: Da, pot spune că, personal, am avut un mare avantaj, deoarece 
este ideal să poţi fi cercetător şi dascăl în domeniul tău de activitate. Nu vreau să 
fac niciun fel de critică, însă în perioada de care am vorbit, anterior anului 1989, 
erau colegi care predau sociologie industrială sau rurală citind din cărţi de 
specialitate, fără să fie specialişti în domeniu. Abia după 1969–1970 au început să 
se realizeze cercetări sociologice, iar noi ne fundamentam orele de seminar pe 
experienţa din cadrul Laboratorului de sociologie. Această experienţă mi-a folosit 
foarte mult. Recent făceam o recapitulare în gând a instituţiilor de detenţie unde am 
desfăşurat cercetări. Nu vorbesc de penitenciarele Jilava şi Rahova, acestea fiind 
aproape de Bucureşti, ci de Penitenciarele de la Codlea, Târgşor (unde am cercetat 
criminalitatea în rândul femeilor), penitenciarul de la Craiova, cel de la Mărgineni, 
unde în anul 1976 am lucrat într-un colectiv alături de doamna Rodica Stănoiu de 
la Institutul de Cercetări Juridice. De asemenea, mă gândesc la centrele de minori 
din Găeşti, Târgu Ocna, mai puţin Ticheleşti (pe care nu l-am vizitat). Pot spune că 
am bătut cu piciorul multe zone ale ţării, unde am făcut cercetări, cum ar fi: 
judeţele Timiş, Iaşi, Bacău, Argeş, Botoşani, Bihor, oraşele Piatra Neamţ, Vatra 
Dornei, Braşov, Târgu Jiu, Runcu, Satu Mare, Piteşti şi altele.  

Am pus mare accent şi pe sesiunile ştiinţifice, la care participam împreună cu 
colegii; în cadrul lor ne împărtăşeam experienţa didactică şi de cercetare, 
dezbăteam o serie de probleme interesante din domeniul sociologiei, dar şi din 
domenii conexe. În tot acest timp am regretat faptul că sociologia devianţei şi a 
delincvenţei a fost până în anul 1990 mai degrabă un subiect tabu, de aceea am 
avut doar câţiva colaboratori, printre care Sorin M. Rădulescu şi Rodica Stănoiu, 
de care am amintit mai devreme, sau regretatul doctor G. Baziliade, care a şi scris 
recent o carte de criminologie comprehensivă, foarte interesantă.  

Ca să anticipez o întrebare pe care sunt convins că o vei ridica, la fel ca şi 
„drumul” meu spre sociologie, şi cel în publicistica sociologică a fost atipic şi 
sinuos, pentru că nu am scris despre un anume domeniu, ci am abordat o mulţime 
de probleme şi aspecte din zona sociologiei urbane şi rurale, istoria sociologiei 
româneşti, sociologie juridică, sociologia devianţei şi a criminalităţii. Încă din 1970 
am publicat un studiu în volumul Procesul de urbanizare în România – zona 
Braşov, urmat de un altul (împreună cu Iancu Filipescu şi alţi colegi), care a apărut 
în ediţie bilingvă (franceză şi engleză), intitulat Procesul de urbanizare în România 
(coordonatori M. Constantinescu, H. Stahl, I. Drăgan). Volumul era pregătit pentru 
a fi difuzat la Congresul Mondial de Sociologie de la Toronto (Canada), însă el nu 
a mai ajuns acolo (nu cunosc motivele nedifuzării lui, doar pot să bănuiesc că au 
fost cauze de „oportunitate politică”). Am publicat şi două articole în revista 
„Viitorul social”, dedicate analizei contribuţiei a doi sociologi, şi anume Dimitrie 
Pop Marţian, fondatorul statisticii moderne din România şi al statisticii judiciare, şi 
Alexandru V. Gâdei, care a realizat o excelentă monografie sociologică a comunei 
Bragadir-Bulgaru de lângă Bucureşti.  
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Treptat, zona sociologiei juridice şi a criminalităţii a început să mă preocupe 
tot mai mult, mai ales după 1976, când am publicat studii şi articole în care 
abordam statutul epistemologic şi funcţiile sociologiei juridice, precum şi 
specificul manifestărilor deviante şi delincvente în rândul tinerilor, modalităţi şi 
forme de resocializare a persoanelor cu comportamente deviante. Un moment de 
cotitură în activitatea mea profesională l-a reprezentat întâlnirea şi apoi colaborarea 
extrem de fructuoasă cu colegul Sorin M. Rădulescu, alături de care am scris în 
1985 prima carte de sociologia devianţei, denumită Introducere în sociologia 
devianţei. Împreună cu Sorin M. Rădulescu am colaborat foarte mult, am putea 
chiar să primim şi noi un premiu pentru colaborare, precum fraţii Goncourt. Alături 
de el am constituit un colectiv extraordinar din care mai făceau parte cercetători de 
la Institutul de Sociologie, activi alături de noi în cercetările întreprinse la instanţe 
de judecată, centre de minori, penitenciare. Am transpus aceste experienţe în cărţi 
şi studii de specialitate pe care le-am scris, astfel încât să le înţeleagă toată lumea, 
deoarece am utilizat un limbaj didactic inteligibil şi coerent. De altfel, foarte mulţi 
studenţi sau cercetători care le-au citit ne-au spus că suntem singurii de la care 
înţeleg ceva, ceea ce este esenţial. Sunt foarte mulţi care nu au făcut cercetare şi 
publică diverse tratate, din care se observă în primul rând faptul că se folosesc de 
un limbaj sofisticat şi nu reuşesc să transmită ceea ce este important. În sociologia 
devianţei astfel de preţiozităţi şi limbaje suficiente nu îşi găsesc rostul, întrucât aici 
lucrăm pe terenul răului deja comis, avem de a face cu o persoană care a comis un 
delict şi pe care trebuie să o resocializăm, având obligaţia de a preveni un nou 
comportament disocial. Este un domeniu spectaculos, câştigăm o experienţă 
incredibilă doar cercetând, întrucât avem de-a face cu indivizi care au încălcat 
legea şi au puţine şanse să se reintegreze în societate, după executarea pedepsei. 
Din păcate!  

Simona Mihaiu: Domnule profesor, revenind la experienţa dumneavoastră 
didactică, într-un interviu anterior aţi adus în discuţie faptul că aţi avut şansa de a 
lucra sub îndrumarea ştiinţifică a profesorului H.H. Stahl, acesta fiindu-vă 
profesor şi coordonator la doctorat. Spuneaţi că domnia sa v-a marcat cariera, 
atât cea de profesor, cât şi cea de cercetător. Vă întreb, în calitate de doctorand al 
dumneavoastră, cum vedeţi astăzi această experienţă? 

Dan Banciu: Cred că „am prins” poate perioada cea mai frumoasă a 
sociologiei româneşti. Vorbeam cu un coleg, Iancu Filipescu, şi o numeam 
„boema” sociologiei româneşti. De ce? Pentru că, deşi era un regim totalitar, totuşi 
nu putea să aducă în învăţământul superior oameni neşcoliţi, şi atunci regimul a 
trebuit să apeleze la o serie de profesori din vechea generaţie. Spre exemplu, la 
Facultatea de Sociologie profesorul Henri Stahl a fost revalorizat în 1966, la vârsta 
de 65 de ani, primind conducere de doctorat la 71 de ani (în 1972). Eu acum sunt 
cu un an mai tânăr şi mi se ia dreptul de conducere la doctorat, după cum spune 
Legea învăţământului. Ca atare, în acele vremuri nu funcţiona legea biologică, ci 
vârsta ştiinţifică sau vârsta creaţiei − pe care poţi să o ai sau nu. Profesorul  
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H.H. Stahl era din vechea generaţie de sociologi celebri, era unul din preferaţii 
profesorului Dimitrie Gusti, alături de Traian Herseni (care a avut o soartă mai grea 
decât H. Stahl). Profesorul H.H. Stahl a reuşit într-un final să rămână în domeniul 
sociologiei, în timp ce Traian Herseni nu a mai avut dreptul să predea în 
învăţământul sociologic. Revenind la profesorul Stahl, el era un om de o înaltă 
cultură sociologică, deşi, surprinzător, absolvise cursurile Facultăţii de Istorie şi ale 
Facultăţii de Drept. Facultatea de Istorie o făcuse la insistenţele savantului Nicolae 
Iorga, care era un vizitator frecvent al familiei Stahl. Având această pregătire, 
iniţial a vrut să mă atragă spre istoria socială românească, spunând că, fiind 
specializat în istorie şi arheologie, aş putea să mă axez pe arheologia socială; mai 
exact, să merg „de-a îndărătelea” pe firul istoriei, să încerc să reconstitui spiţele de 
neam, organizările săteşti, obştile de arendare. Iniţial mi-a plăcut această idee, însă 
era foarte mult de muncă, venisem cu o dezamăgire de la istorie şi nu am 
perseverat, cu toate că, iniţial, am fost sociolog ruralist. Profesorul H.H. Stahl, un 
mare vizionar şi un om de acţiune, m-a îndemnat ca, pentru teza de doctorat, să 
studiez problemele economice şi sociologice ale gospodăriilor individuale din 
zonele necooperativizate, cu toate că în perioada aceea toată lumea studia 
cooperativizarea şi satele cooperativizate.  

Dincolo de calităţile sale de cercetător, i-am apreciat căldura umană, era un 
om de un calm desăvârşit, foarte blajin şi foarte plăcut la voce. Nu l-am auzit 
niciodată că este supărat şi, cu toate că a trăit până la 90 de ani, purtând însă povara 
unei vechi boli de inimă, niciodată nu se plângea, cum fac mulţi; indiferent de 
problemele prin care trecea, nu ne arăta niciodată că suferă sau este supărat pe 
cineva sau ceva. Apoi, îmi amintesc de modalitatea de pregătire doctorală: în 
fiecare săptămână organiza la Laboratorul şi, după aceea, la Centrul de sociologie, 
şedinţe săptămânale cu toţi doctoranzii, în cadrul cărora ne preda ore de geografie 
socială, economie socială, sociologie juridică, sociologia devianţei, antropologie 
culturală şi juridică, sociologia culturii şi a literaturii, statistică socială, sociologia 
populaţiei, şi asta pentru că, spunea dânsul, sociologia este un fel de sinteză a 
disciplinelor sociale particulare şi orice sociolog trebuie să ştie câte ceva din aceste 
discipline. Prin urmare, încerca să ne pună la dispoziţie o serie de informaţii din 
toate domeniile ştiinţelor sociale particulare. Nu era obligatoriu să vii la aceste 
seminarii, veneai dacă puteai, iar la sfârşitul lor te trimitea în bibliotecă, unde îţi 
găseai cărţile de bază, ediţiile nu chiar princeps, dar cărţi de prima mână. De 
exemplu, cărţile lui Emile Durkheim erau în franceză ori în traduceri foarte bine 
făcute, cum este cartea Regulile metodei sociologice, tradusă de C. Sudeţeanu în 
1936. În bunătatea sa nemărginită, profesorul ne-a lăsat liberi în biblioteca sa 
personală, iar rezultatul a fost o subţiere sensibilă a rafturilor cu cărţi. Deci, din 
acest punct de vedere a fost un îndrumător şi creator de talente, un şlefuitor al lor, 
pentru că ne învăţa cum să ne formăm, să dăm din noi tot ce avem mai bun. 

După aceea, metodica sa foarte părintească şi caldă te ajuta enorm. Când am 
mers cu teza de doctorat la dânsul (teza era bătută la maşină şi nu tehnoredactată, 
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ca acum), uitându-se pe ea împreună cu mine mi-a spus ca data viitoare să îi aduc o 
foarfecă şi un pelicanol. La următoarea întâlnire am mers cu foarfece şi pelicanol, 
iar dânsul a început să decupeze pagini din lucrare. A decupat primul capitol – 
„Legislaţia privind zonele şi comunele necooperativizate” – şi mi-a spus: „Dragul 
meu, legislaţia vine mai târziu, întâi au apărut  satele şi comunele şi abia după 
aceea reglementările, aşa că va trebui să începi cu partea întâi”. În concepţia 
profesorului H. Stahl, o teză de doctorat cuprindea: partea întâi − teoria sau tratarea 
problemei, partea a doua, metodologia problemei (metodele şi tehnicile utilizate, 
modul de lucru), iar cea de-a treia parte este constituită din cercetarea practică 
(modul în care  utilizezi teoriile şi metodele disponibile pentru a rezolva problema 
tratată). Tot de la profesorul H. Stahl am învăţat că partea cea mai dificilă a tezei 
este aceea de tratare a problemei, conceptualizarea, inclusiv ceea ce numim azi 
teorii şi ipoteze. Îmi spunea că este foarte important să evaluezi în ansamblu 
problema, pentru ca metodele utilizate să îţi poată dovedi dacă partea teoretică este 
justă sau nu. Ideea este că nici cea mai frumoasă metodă nu poate să dea rezultate, 
dacă teoria pe care ai utilizat-o este greşită sau nefondată, ori conceptele pe care le 
foloseşti nu exprimă realitatea, sunt utopice. Ca să continuu relatarea legată de teza 
mea de doctorat, după ce profesorul H. Stahl a terminat operaţia de „tăiere” a tezei, 
parcă vedeam la dânsul o plăcere, nu răutăcioasă, ci sinceră, în sensul că poate 
ajuta. Într-un final au mai rămas doar 4 sau 5 şapouri, eu am crezut atunci că mă va 
distruge, însă, lipind paginile, pentru reorganizare, a reuşit să îmi pună la punct 
teza fără să îmi creeze vreun disconfort. Acest mod de a lucra cu doctoranzii pare 
să fie acum desuet, dar cred că merită să fie amintit, mai ales că unii doctoranzi vin 
azi cu teza deja redactată şi legată, chiar sunt nemulţumiţi dacă le-o returnezi 
deoarece nu este complet terminată. Văzându-mă emoţionat înainte de susţinerea 
publică a tezei, profesorul H.H. Stahl m-a liniştit şi mi-a spus: „nimeni nu ştie teza 
mai bine decât dumneata, eşti cel mai bun dintre noi toţi acum, ceilalţi nu pot decât 
să îşi dea cu părerea, dar, despre ce ai scris aici, nu mai poate să scrie nimeni”.  

Alături de profesorul H. Stahl, foarte mult în cadrul pregătirii la doctorat ne-a 
ajutat şi profesorul Constantin Nicuţă, o adevărată enciclopedie în istoria 
sociologiei, un om de o cultură sclipitoare, care lucrase împreună cu  Petre Andrei, 
în calitate de asistent al său. Profesorul Nicuţă nu publicase foarte mult, dar 
cunoştea opera lui Max Weber mai bine decât oricine, noi abia intuiam câteva din 
teoriile sociologului german, însă profesorul Constantin Nicuţă le ştia în întregime, 
era extraordinar de bine pregătit. Întorcându-mă puţin la referatele susţinute în anii 
de doctorat, trebuie să spun că nu am să uit niciodată primul examen pe care l-am 
susţinut, în ziua de 19 octombrie 1973, în faţa comisiei constituite din Ion Drăgan, 
Costache Nicuţă, Ion Iordăchel şi prezidată de H. Stahl. Acel examen, dat la 
disciplina Sociologie juridică, a însemnat pentru mine un moment marcant al vieţii, 
întrucât pe 10 octombrie 1973 s-a născut fiica mea, Ruxandra-Maria, care mi-a 
produs cea mai mare satisfacţie şi împlinire în viaţă. Am investit un enorm capital 
moral şi spiritual în ea, am crescut-o şi am îngrijit-o cu mult peste îndatoririle unui 



7 Interviu  

 

311 

tată, iar astăzi prin ea mă consider un om împlinit şi mă mândresc cu ea, mai ales 
că nu a vrut nicicum să profeseze în ştiinţele sociale, optând, şi cred că bine a făcut, 
pentru medicină, în prezent fiind un reputat şi apreciat medic endocrinolog la 
spitalul „C.I. Parhon”. Iar astăzi sunt şi mai mulţumit de ea, mai ales că, în urmă cu 
doi ani s-a născut un nepoţel, cu nume de doi voievozi români Dragoş-Bogdan, pe 
care îl iubesc enorm de mult. Revenind la acel examen de doctorat, la care a mai 
participat şi colegul meu Iancu Filipescu, ni s-au dat din partea comisiei bilete de 
examen, nu ca acum. Mie mi-a căzut: Şcoala istorică a dreptului (Karl von 
Savigny, Georg Fr. Puchta şi Rudolph von Jhering) şi relaţiile dintre sociologie şi 
drept. Comisia ne-a ascultat cam 3–4 ore, ne-a acordat calificativul maxim, iar la 
sfârşit, văzându-ne epuizaţi, profesorul C. Nicuţă ne-a felicitat şi ne-a spus: „Bravo 
băieţi, meritaţi să beţi şi voi o bere”, ceea ce am şi făcut, la restaurantul Capşa. 

Anii au trecut şi, după finalizarea doctoratului, am continuat să îl vizitez pe 
profesorul H. Stahl, cred că de vreo câteva ori. Trecuse de 80 de ani şi, cum suferea 
de o cardiopatie ischemică, se sprijinea pe pat şi ne „dirija” spre anumite cărţi din 
bibliotecă pe care ni le împrumuta. Era foarte primitor şi dornic de conversaţie cu 
cei apropiaţi, inclusiv cu fiica mea Ruxandra, pe care am luat-o în unele vizite şi pe 
care o îndrăgea foarte mult. La plecare, o ruga pe soţia sa Margareta să-i dăruiască 
o mică pictură realizată de dânsa, pictură în care se regăsea motivul stilizat al 
Fecioarei cu Pruncul; păstrez şi astăzi câteva exemplare la loc de cinste în 
biblioteca personală. 

Nu pot să nu mă refer şi la profesorul Miron Constantinescu, pe care personal 
îl consider o mare personalitate politică, dar şi ştiinţifică, totodată, care a contribuit 
mult la instituţionalizarea învăţământului sociologic (desfiinţat în 1948), prin 
reorganizarea Catedrei de sociologie la Universitatea din Bucureşti, în 1966, şi a 
Laboratorului de sociologie al Universităţii Bucureşti (1968), unde am funcţionat şi 
eu ca sociolog din anul 1969. Dânsul preda un curs de sociologie generală, despre 
care, ulterior, cei care se „înghesuiau” să participe doar pentru a fi văzuţi sau a da 
mâna cu Miron Constantinescu, susţin că era de fapt un fel de materialism istoric şi 
social, ceea ce mi se pare nedrept. Într-o zi, împreună cu colegul Iancu Filipescu, 
ne-am dus şi noi la acel curs, însă chiar de la intrare profesorul Miron 
Constantinescu ne-a întrebat pentru ce am venit, la care noi am răspuns, prudent şi 
şcolăreşte, că vrem să învăţăm sociologie de la el. Ne-a privit atent de sub ochelarii 
cu ramă de baga şi ne-a spus: „Dacă vreţi să învăţaţi sociologie, mergeţi la 
bibliotecă să studiaţi şi nu mai veniţi la cursul meu”, ceea ce am şi făcut. 

În anul 1972 am fost invitat personal de către Miron Constantinescu să-l ajut 
în documentarea unei cercetări de teren, privind comuna Cornereva din Banat, o 
comună necooperativizată, situată într-o zonă de munte. Pe baza acelei 
documentări, dânsul a redactat şi publicat un articol în revista „Viitorul social”, 
intitulat: Probleme economice şi sociologice ale unei comune de munte, unde, la 
subsolul textului, preciza, spre marea mea uimire şi satisfacţie, dar şi spre invidia 
colegilor, că: „la documentarea în legătură cu dezvoltarea vieţii sociale şi 
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economice în Cornereva am fost ajutat de câţiva tovarăşi, în special de către 
primarul comunei Ilie Brânzei şi de colegul Dan Banciu de la Laboratorul de 
sociologie al Universităţii din Bucureşti, cărora le mulţumesc şi pe această cale”. 
Stau şi mă întreb: oare câţi dintre profesori de astăzi mai procedează aşa cu tinerii 
asistenţi? 

Simona Mihaiu: Domnule profesor, în perioada 1998–2002 aţi fost 
directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române şi preşedintele 
Consiliului ştiinţific al Institutului. Cum descrieţi această perioadă sau etapă a 
vieţii dumneavoastră profesionale?  

Dan Banciu: Despre această perioadă pot să evoc o mulţime de lucruri, însă 
îmi amintesc cuvintele unui prim ministru al Angliei, care, într-o perioadă dificilă 
pentru englezi, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, spunea că, în ciuda 
dificultăţilor şi a privaţiunilor, aceea a fost cea mai fericită perioadă a vieţii lui. Din 
păcate, nu pot să spun şi eu acest lucru despre acele timpuri. Pot doar afirma că a 
fost o perioadă foarte grea şi dificilă, mai ales din cauza faptului că Institutul de 
Sociologie nu avea resursele materiale necesare pentru a-şi desfăşura activităţile de 
cercetare. Din acest punct de vedere, am trăit mereu cu teama că voi fi tras la 
răspundere pentru că majoritatea cercetărilor nu erau realizate pe teren, ci erau 
prelucrări din statistici, cărţi, rapoarte de cercetare sau contribuţii ale 
colaboratorilor noştri. Această problemă a institutului nu s-a rezolvat încă, 
fondurile sunt tot insuficiente, lipsa unor sponsorizări face ca aceste institute ale 
Academiei Române să nu aibă disponibilităţi de cercetare. Dacă dorim să realizăm 
o anchetă de opinie, pentru a cunoaşte la nivel naţional opinia populaţiei despre  
justiţie sau fenomenul corupţiei, ne costă câteva zeci de mii de euro. Or, noi nu 
avem fonduri, nici nu vreau să spun care ar fi suma pentru a realiza o astfel de 
cercetare, pentru că este superfluu, iar fondurile institutului nici nu acoperă 
deplasarea câtorva oameni în teritoriu, darămite să organizezi o cercetare în diverse 
zone ale ţării, pe eşantioane reprezentative.  

O altă dificultate pe care am întâmpinat-o la Institutul de Sociologie ţine de 
faptul că fiecare om are specializarea lui şi este foarte greu să  îl aduci (eu, cel 
puţin, nu am reuşit) pe o temă comună, în care toate aceste valenţe teoretice şi 
aplicative să poată fi folosite în colaborare. De fapt, despre o problemă de acest tip 
îmi povestea şi profesorul H. Stahl, referindu-se mai exact la una dintre limitele 
Şcolii sociologice a lui Dimitrie Gusti. Cu toate că avea în echipa de cercetare 
geografi, etnologi, medici, istorici, muzicologi, sociologi, etnografi, jurişti, până la 
urmă, dacă te uiţi la cărţile publicate, fiecare dintre aceştia „cânta” pe partitura lui, 
lipsind o teorie comună, integratoare. După cum spuneam, aceasta este şi problema 
Institutului de Sociologie, care, din perspectiva pregătirii profesionale şi a 
preocupărilor cercetătorilor, este o unitate în diversitate. Dimitrie Gusti a reuşit să 
realizeze Enciclopedia României, deoarece, teoretic, a reuşit, într-un final, să-i 
determine pe colaboratorii şi specialiştii chemaţi să se ralieze la o idee comună, 
care străbate ca un „fir roşu” conţinutul Enciclopediei. În schimb, în prezent, noi, 
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cei de la Institutul de Sociologie, abia avem posibilitatea, de exemplu, să realizăm 
o enciclopedie rurală, în care fiecare specialist îşi exprimă punctul de vedere, îşi 
trădează formaţia iniţială de sociologie de ramură pe care a lucrat, şi atunci nu 
poate să iasă o lucrare unitară. 

Simona Mihaiu: Din anul 2000 sunteţi profesor universitar şi îndrumător 
ştiinţific pentru tineri cercetători şi doctoranzi. Cum v-aţi păstrat în tot acest timp 
energia şi preocuparea pentru a forma zeci de generaţii de sociologi? 

Dan Banciu: În anul 2000 am primit conducere de doctorat la Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială. Am pornit cu un entuziasm de nedescris, dovadă că 
în primul an mi-am luat cinci doctoranzi, nu ca să ocup locurile, deşi a fost şi o 
presiune vis-à-vis de studenţi, în plus aveam o serie de colege de la Institut care au 
optat pentru colaborarea cu mine prin doctorat.  Odată cu trecerea anilor, am redus 
numărul celor primiţi la doi sau maxim trei doctoranzi pe an. Dacă stau să mă 
gândesc, nu ştiu dacă sunt un bun conducător de doctorat sau nu. De exemplu, din 
punctul de vedere al raţionalităţii lui Weber, dacă ai analiza raportul cost/beneficiu, 
în 11 ani am scos pe „piaţă” doar 7 sau 8 doctori, comparativ cu alţi colegi, care au 
scos mult mai mulţi.  Este bine, este rău, nu pot să judec. Ideea este că înscrişi au 
fost foarte mulţi, vorba aceea: mulţi chemaţi, puţini aleşi.  Din aceştia şapte sau 
opt, mai mult de jumătate, şi-au publicat tezele.  Eu le-am spus mereu doctoranzilor 
că nu trebuie să se grăbească, că trebuie să muncească foarte mult, dar să iasă cu 
fruntea sus. Mulţi dintre ei sunt colaboratori apropiaţi ai mei, chiar foarte apropiaţi, 
cum sunt Cristina Dîmboeanu şi Ecaterina Balica de la Institutul de Sociologie al 
Academiei, împreună formăm un colectiv foarte unit şi prolific sub raportul 
cercetărilor, publicaţiilor şi work-shop-urilor.  

Revenind la experienţele de profesor şi coordonator de doctorat, după cum 
este azi croită Şcoala Doctorală, ea îmi permite să îmi menajez energia. Însă, mai 
important pentru mine este să fiu alături de doctorand în momentul în care 
organizăm întreg planul tezei. De asemenea, foarte mult muncesc când doctorandul 
îmi aduce capitole din teză, acolo sunt foarte atent vis-à-vis de ce este bine lucrat, 
ce trebuie modificat, inclusiv pe partea gramaticală, dacă se mai întâmplă să găsesc 
mici greşeli de tehnoredactare sau neatenţie. Cu mare grijă lucrez la estetica frazei, 
deoarece există o anumită frumuseţe a acesteia, care dă o armonie lecturării şi 
argumentării tezei.  

Gândindu-mă la doctorat, cu tot ceea ce presupune el, interesant mi se pare 
faptul că au introdus ideea ca viitorul asistent sau cadru didactic să facă un stagiu 
de pregătire de un an pe lângă un conducător de doctorat care poate să fie şi 
profesor. Asta este foarte bine pentru conducător: astfel, poţi să îl pregăteşti pe 
doctorand, îi dai cursuri, îi faci anumite corecturi legate de conţinutul acestora, îl 
sfătuieşti în legătură cu modul de prezentare, atitudinea faţă de studenţi.  

În acest context, dacă stau să mă compar cu alţi profesori de vârsta mea, mă 
simt puţin obosit. Am lucrat prea mult, prea intens şi m-am consumat, însă foarte 
mulţi colegi mă invidiază pentru memoria mea, îmi spun că îmi amintesc totul. De 



 Simona Ionela Mihaiu 10 

 

314 

exemplu, pot să spun că în 1979, era joi, 14 decembrie, am fost la restaurantul 
Codrii Cosminului, îmi amintesc toate persoanele care au stat la masă şi aproape tot 
ce au spus. Pentru mine, fiecare zi a fost o zi trăită.  Îmi amintesc şi ziua în care m-
ai întrebat dacă doresc să îţi fiu coordonator ştiinţific la doctorat. Eram la 
Penitenciarul Târgşor, pe 23 noiembrie, într-o zi ploioasă. Ai venit atunci direct de 
la Craiova, erai înscrisă la master şi începuseşi să lucrezi cu mine pentru disertaţie. 
Din tot grupul s-a desprins o tânără care a venit spre mine şi a deschis subiectul. 
Acum te întreb, vezi că întâmplarea e fiica destinului? Dintre toţi masteranzii ai 
venit numai tu. Ideea este următoarea: trebuie să ne gândim la acea empatie care se 
declanşează la vederea persoanei respective, care îţi inspiră sau nu, nu încredere, ci 
o dorinţă de a lucra cu ea. Dacă nu vrei să lucrezi cu o persoană, este foarte dificil 
să obţii rezultate frumoase. Cred cu toată convingerea că, în viaţă, dincolo de 
talent, înzestrare, muncă şi pasiune, care sunt fundamentale pentru orice meritocrat, 
este nevoie ca, uneori, destinul acestuia să fie „ajutat” sau asociat unor întâmplări 
despre care se spune că reprezintă pseudonimul lui Dumnezeu, atunci când acesta 
nu doreşte sau nu vrea să semneze. 

De aceea, doctoratul, în concepţia mea, se face pe principii elective, selective, 
dar mai ales afective. Dacă nu există acest principiu dominat sau determinant, cel 
afectiv, al empatiei faţă de doctorand şi faţă de tema pe care ţi-o propune el, este 
foarte greu să obţii rezultate extraordinare.  

Această empatie trebuie să funcţioneze şi faţă de temele sau subiectele 
propuse de doctoranzi. De exemplu, consumul de droguri sau violenţa în familie 
sunt teme deja bătute, iar până la urmă soluţiile propuse nu rezolvă mare lucru. Mi-
am dat seama din experienţă că, de exemplu, violenţa familială poate să fie 
declanşată şi de nepotrivire de caracter sau de divergenţe politice, după cum şi de 
nonviolenţă. Ce faci dacă soţul sau soţia nu îţi comunică nimic, nu îţi răspunde o 
viaţă întreagă? Aşa că am abandonat această temă şi nu mai sfătuiesc pe nici un 
tânăr doctorand să o cerceteze. Din păcate, una dintre temele pe care le am la 
inimă, cum este corupţia, nu s-a încumetat nimeni să o trateze într-o teză de 
doctorat coordonată de mine.  

Simona Mihaiu: Care sunt domeniile sau temele pe care le consideraţi în 
prezent importante pentru cercetare în sociologia devianţei? 

Dan Banciu: Cred că, în prezent, sociologia penitenciară şi în general zona 
penitenciarului, acest univers carceral este spectaculos pentru cercetare. Chiar 
vorbeam de curând cu colegul Petronel Dobrică, merituosul coordonator al unei 
cărţi în ediţie bilingvă (română/engleză) despre închisorile româneşti, secvenţe de 
viaţă penitenciară etc., unde eu am tratat agresivitatea în mediul penitenciar. Sau, 
de exemplu, ai o temă de criminalitate violentă. Unde sunt criminalii violenţi? În 
penitenciar, deci în această zonă trebuie să mergi. Criminalitatea violentă este o 
temă care îşi poate da un răspuns la întrebarea „de ce devin oamenii violenţi?” 
Penitenciarele americane nu au reuşit să rezolve problema violenţei de aici şi, când 
deţinuţii ajung într-un spaţiu comun, între ei încep agresiunile. Prin urmare, 
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sociologia penitenciară ar fi una dintre direcţiile în care sunt de făcut foarte multe 
cercetări, care pot să conducă la o serie de soluţii pentru diverse probleme sociale. 
Stăteam de vorbă la prezentarea unei teze de doctorat ce trata viaţa deţinuţilor după 
eliberarea din penitenciar. Ce se întâmplă cu ei după? Primesc o sumă de bani 
derizorie, iar când se întorc acasă nu îşi mai găsesc de lucru şi aşa mai departe. Le 
spuneam în acest context că pe vremuri existau unităţi anexe penitenciarului, în 
cadrul cărora oamenii puteau să lucreze, erau remuneraţi, aveau hrana asigurată şi 
li se reducea din pedeapsă. La penitenciarul Mărgineni era o fabrică de mobilă. 
Omul putea să lucreze atât în perioada de detenţie, cât şi după, deoarece aveau o 
secţie cu deţinuţi externaţi, cărora li se asigura un loc de muncă, tocmai pentru a nu 
recidiva. Odată cu noile directive ale Uniunii Europene, din păcate nu mai dispunem de 
aceste anexe.  

Simona Mihaiu: Ce sfaturi ne oferiţi nouă, tinerilor care suntem la început 
de drum? 

Dan Banciu: Mereu îmi spunea cineva, atunci când eram tânăr doctorand, că 
trebuie să stau pe lângă profesorul H. Stahl, să îi fur meseria, tehnicile. De 
exemplu, tehnica dânsului de a construi un chestionar poate părea acum 
rudimentară, dar este plină de înţelepciune, el lua o hârtie, o împărţea în patru şi 
făcea bucăţi din ea. Pe prima bucată scria intensitatea şi gravitatea problemei, pe 
cea de a doua cauzele ei, pe cea de a treia opinii despre problemă, iar pe a patra 
prevenirea problemei. Deci, practic, o spărgea  în mai multe dimensiuni. În schimb, 
azi, cei mai mulţi dintre studenţi încep chestionarul cu întrebări despre ocupaţia 
persoanei intervievate, apoi întreabă despre viaţa de familie, relaţiile sociale, 
pregătirea educaţională, aceste dimensiuni nefiind ordonate logic. După cum 
spunea profesorul H. Stahl, chestionarul trebuie să înceapă cu tabelele finale etc. 
Aceasta este o tehnică foarte bună, de aceea am făcut o trecere în revistă, vis-à-vis 
de întrebarea ta. Pentru a fi un bun tehnician este necesar să fii un bun teoretician, 
personal cred că numai această calitate îţi dă meşteşugul metodologic.  

Voi, tânăra generaţie, trebuie să vă păstraţi optimismul, să perseveraţi, 
deoarece nici noi nu am ştiut poate că o să ajungem aici, dar iată că am reuşit. Asta 
nu înseamnă să visaţi cu ochii deschişi, ci să fiţi convinşi că ceasul justiţiei 
meritocratice, deşi bate târziu, bate totuşi şi va veni vremea în care va dispărea 
Partidul Comunist Român, în sensul de pile, cunoştinţe, relaţii. Sunt convins de 
faptul că va veni vremea meritocraţiei, a competenţei şi a valorii, pentru că, oricât 
am spune noi că tinerii de azi nu citesc, totuşi ei pot să facă distincţia între un 
profesor bun şi altul mai puţin bun. Eu spun şi susţin, cu toată tăria, că nu există 
elevi sau studenţi slab pregătiţi decât în măsura în care este astfel şi corelativul lor. 
Deci, nu poţi să consideri tineretul nici bun, nici rău, el este expresia, rezultatul 
societăţii în care trăieşte sau al factorilor de socializare în care tinerii au fost 
crescuţi şi educaţi. Avem capital uman şi social tânăr şi valoros, dar, din păcate, nu 
ştim să îl valorificăm. Or, misiunea unui dascăl este să pună în valoare acest capital 
uman şi social, energiile creative ale tinerilor, pentru că ei sunt cei importanţi. Nu 
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există însă o reţetă universală în privinţa predării, fiecare om are personalitatea lui, 
urmează o anumită deontologie şi etică profesională, abdică poate de la anumite 
principii pentru succese facile; să ne amintim că, aşa cum spunea Nicolae Iorga, 
există succese care te dezonorează şi eşecuri care te înnobilează. Uneori poţi şi din 
eşecuri să te înnobilezi, după cum şi în urma unor succese pot ieşi cu „drapelele în 
bernă”.  

Simona Mihaiu: Care a fost momentul cel mai fericit moment în cariera 
dumneavoastră didactica? 

Dan Banciu: Dacă stau să mă gândesc, au fost două momente. Unul a fost 
când m-a rugat un coleg de la Facultatea de Drept să ţin un curs de sociologie 
juridică, fără să mă fi pregătit dinainte. Predându-le acelor studenţi, fără să îi 
cunosc măcar, atunci când s-a terminat cursul, toţi s-au ridicat în picioare în acel 
amfiteatru şi m-au aplaudat. Al doilea moment a avut loc la Academia de Poliţie, 
când am fost invitat, alături de colegul meu Sorin M. Rădulescu, să ţin un curs, iar 
la final am fost de asemenea aplaudaţi sincer de cursanţi (nu ne-au mai invitat a 
doua oară, spunându-ne că prelegerile noastre nu sunt chiar pe linia lor de 
preocupări). Nu am fost rigid în predare şi am spus lucrurilor pe nume, considerând 
că sociologia este disciplina adevărurilor tranşante şi acidul care dizolvă minciunile 
convenţionale. Pentru acest motiv, mulţi sociologi adevăraţi şi oneşti au fost 
ascultaţi, dar nu şi auziţi, iar dacă sunt auziţi nu sunt înţeleşi, fiind un fel de 
„profeţi în deşert”. 

Simona Mihaiu: Domnul profesor, pe 23 decembrie 2011 aţi împlinit vârsta 
de 70 de ani. Cum priviţi acum viaţa dumneavoastră familială şi profesională? 

Dan Banciu: Personal mă simt mulţumit, în primul rând cu ceea ce mi-a 
oferit viaţa: o soţie şi o fiică pe care le iubesc enorm şi care m-au sprijinit moral şi 
spiritual în momentele dificile. În anul 1966 m-am căsătorit cu Angela Banciu 
(născută Leavu), pe care o cunoscusem cu un an înainte, în timpul vacanţei pe care 
am petrecut-o în zona Făgăraşului, de unde provenea şi familia sa. Ea fiind 
absolventă a renumitului liceu „Gheorghe Şincai” din Blaj, am sfătuit-o să dea la 
Facultatea de Istorie, ceea ce s-a şi întâmplat. Cred că am sfătuit-o bine pentru că,  
în prezent, este un remarcabil cadru didactic şi cercetător în domeniul istoriei, un 
nume consacrat prin diverse cărţi, studii, volume şi articole publicate. Nu pot să fiu 
decât fericit pentru acest lucru. În viaţă am avut şi norocul de a mă naşte într-o 
familie de oameni extraordinari. Am acasă într-o cameră un tablou cu portretele 
părinţilor mei şi, de fiecare dată când intru în acea cameră, îmi îndrept privirea 
către ei, deşi îmi este greu să-i privesc, pentru că nu au trăit atât cât să mă vadă şi 
pe mine realizat. Mereu mama spunea ca în viaţă să caut „să nu fiu un ilustru 
necunoscut”. Ţin minte că locuia vis-à-vis de noi un tânăr care avea părinţii 
profesori universitari şi care, fiind de vârsta mea, era deja doctorand la biologie. 
Într-o zi mama mi-a spus că şi-ar dori să mă vadă şi pe mine doctor şi să lucrez la 
Academia Română, ceea ce s-a împlinit. Când eram copil şi mă plimbam prin 
cartier, mai exact, pe lângă institutul Parhon, mama îmi spunea: „aici ar fi o pâine 
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bună de mâncat pentru un medic”, iar peste ani de zile fata mea a ajuns medic 
endocrinolog la acest institut. Îmi tot amintesc de vorbele mamei, este vorba de 
coincidenţă ori de o legătură de cauzalitate, nu ştiu. Mama îşi dorea pentru mine, 
când eram copil, să ajung şi eu să fiu cineva, ceea ce s-a şi întâmplat peste ani, dar, 
din păcate, când ea nu mai trăia.  

În ceea ce priveşte viaţa profesională, sunt doar parţial mulţumit de ceea ce 
am realizat ca dascăl şi cercetător, dacă mă gândesc că puteam face mult mai 
mult… aici aş putea să îţi invoc o serie de argumente, scuze, explicaţii tardive, care 
nu folosesc decât ca justificări. Când mă gândesc câte lucruri realizase profesorul 
H. Stahl până la acea vârstă, cât de cunoscut şi apreciat era de noi toţi care l-am 
cunoscut, mi se pare că eu personal am realizat foarte puţin. Dincolo însă de toate 
aceste împliniri sau neîmpliniri personale, cred cu tărie că am făcut „ceva” bun 
pentru sociologie, în calitate de cercetător şi profesor, şi, parafrazându-l pe C. Stere, 
pot spune şi eu, desigur cu modestie, că indiferent de ce s-a întâmplat sau se va 
întâmpla, istoria sociologiei româneşti nu va putea face abstracţie de numele meu. 

Simona Mihaiu: Vă mulţumesc pentru interviul acordat. La mulţi ani şi 
sănătate, dumneavoastră şi celor dragi! 
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