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ABSTRACT 

RETURN TO THE RURAL ENVIRONMENT IN CONTEMPORARY SOCIOLOGY 

THEORIES AND CONTROVERSIES 

The study is a synthetic presentation of the main theoretical trends in 
contemporary sociology with respect to the rural environment and rurality, starting 
with the conceptual mapping of the main representations of rurality, structured on 
three main types of discourse: sociological, social and political. The first part is 
dedicated to arguments justifying from a scientific and practical perspective the need 
of returning to the preoccupation for the evolution of rural communities in 
contemporary society. As such, against the background of the unprecedented 
degradation of the quality of life in the urban environment (dominant in a large part of 
the world), nature and life in the rural environment become increasingly important 
values. Valuing or revaluing the rural environment (the return to the village and the 
values thereof) occurs both in real life and in reflexive thought, inclusively in 
sociology. The second part of the work places in contrast two main trends of 
contemporary rural sociology, starting especially from the European intellectual 
tradition, the French one in particular. This is the controversy between H. Mendras 
and M. Jollivet, two great personalities of the French and international rural 
sociology, which mainly developed around two works of rural sociology published in 
1971 and 1976: the theory of peasantry, created by Mendras, formed around the 
conceptual trilogy: “sauvage”, “paysans” and “agriculteurs” is seen by Jollivet as a 
simplistic evolutionist sketch. 

Key words: rurality, “sauvages” and “paysannes”, participative model of 
development and interventionist model, legitimacy and authority. 

 
Pe fondul unei tot mai evidente şi extinse crize prezente la nivel mondial, 

care atinge toate sectoarele vieţii, sistemul de valori al popoarelor cunoaşte el 
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însuşi mutaţii, ca reacţie la această situaţie generalizată. Introducînd în ecuaţie şi 
degradarea fără precedent a calităţii vieţii în spaţiul urban (dominant într-o mare 
parte a lumii), vom vedea că, în acest context, natura şi viaţa în spaţiul natural rural 
devin valori tot mai importante. Din ce în ce mai des, ele motivează şi determină 
comportamentele rezidenţiale, de consum sau de loisir ale oamenilor. 

Întoarcerea în rural (retromigraţie) şi la rural, la valorile specifice 
acestuia, apar, astfel, ca tendinţe ce transcend graniţele naţionale şi continentale. 

Valorizarea sau revalorizarea ruralului nu puteau trece neobservate pentru 
segmentul reflexiv al societăţii, alcătuit cu precădere din oamenii de ştiinţă. Aceştia, 
prin „obiceiul” lor de a decela, din noianul evenimenţial, cele mai semnificative 
macroprocese sociale, politice, economice, culturale etc., redescoperă ruralul în felul 
lor specific: în câmpul creaţiei ştiinţifice şi al dezbaterilor de idei, în primul rând în 
cel al sociologiei şi al antropologiei rurale. Eforturile teoretice din domeniul 
sociologiei rurale se înmulţesc substanţial la sfârşitul secolului XX şi începutul 
secolului XXI, aria de preocupări şi controverse fiind din ce în ce mai largă. 

EVOLUŢIA RURALITĂŢII ŞI A DISCURSURILOR  
DESPRE RURALITATE 

Pentru ţările europene occidentale, dar şi pentru alte zone dezvoltate 
economic (SUA, Canada, etc.), repunerea în spaţiul public a chestiunii rurale a 
devenit mai insistentă în ultimii 15–20 de ani, deşi dezbaterea a început de mai 
bine de trei decenii. Ceea ce a resuscitat ataşamentul pentru tematica rurală, atât în 
ştiinţele sociale, cât şi în discursul politic şi mediatic, au fost mutaţiile 
fundamentale din lumea rurală însăşi, dincolo de estomparea treptată a anumitor 
diferenţe dintre modurile de viaţă urban şi rural, de care aminteam la începutul 
acestui studiu, asistăm la naşterea altor diferenţieri, fapt care induce nevoia unor 
schimbări şi în paradigmele interpretative ale dinamicii rurale. În acest sens, în 
funcţie de viziunea asupra ruralului şi ruralităţii, în ultimii 15–20 de ani s-au 
structurat două tipuri fundamental opuse de punere a chestiunii rurale, 

– fie în termenii unui declin inevitabil, 
– fie în cei ai unei renaşteri surprinzătoare.  
În viziunea lui Bruno Jean, interogarea ştiinţifică ar putea fi formulată astfel: 

în condiţiile unei modernităţi avansate, mai poate fi ruralitatea un fapt tangibil şi 
semnificativ? Marea provocare pentru demersul sociologic  actual este de a formula 
şi propune o caracterizare adecvată a ruralităţii contemporane şi a schimbărilor în 
care aceasta a fost antrenată (Jean, 2002). 

Una dintre consecinţele pozitive ale semnalelor de alarmă despre o posibilă 
dispariţie a ruralului a fost conştientizarea în masă a chestiunii rurale – pentru toate 
segmentele importante ale opiniei publice, de la ştiinţele sociale la politică. 
Consecinţa directă a acestei conştientizări a constituit-o formularea, în foarte multe 
ţări, a unor politici rurale naţionale bine articulate, lucru solicitat de sociologi de 
foarte multă vreme. 
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Astăzi, la debutul secolului XXI, după formidabila dezvoltare a oraşelor şi 
după urbanizarea modurilor de viaţă din secolul XX, iată că ruralitatea promite a fi 
din nou în centrul atenţiei, în principal prin ceea ce, nu demult, părea a fi o 
trăsătură secundară a sa: mediul înconjurător. Ruralitatea, ca mediu care trebuie 
protejat şi pus în valoare, se înscrie astfel, din nou, într-o problematică de largă 
preocupare. 

Înainte de a prezenta schimbările la care a fost supusă lumea rurală pentru a 
ajunge la forma actuală, o incursiune succintă în istoria ruralităţii pare 
obligatorie. Ea ne arată că vechea ruralitate era prezentată fie ca omogenă cultural 
şi economic, fie structurată în categorii uşor reperabile. În ultimele cinci decenii 
însă, spaţiile rurale au fost teatrul unor profunde transformări în lumea dezvoltată: 
concentrarea exploataţiilor agricole (care au devenit ferme comerciale) şi extinderea 
spaţiilor necultivate, profesionalizarea şi mecanizarea muncii agricole, dar şi a celei 
forestiere, etc. 

Toate aceste schimbări s-au derulat concomitent cu o explozie demografică 
(„baby boom”) şi cu o creştere generală a economiei industriale şi urbane. 
Francezii au denumit această perioadă „les trente glorieuses” datând-o în intervalul 
1945–1975. Oportunităţile oferite de viaţa şi economia urbană au fost valorificate 
substanţial de populaţia acestor ţări, inclusiv de populaţia rurală. În acest din urmă 
caz, categoria care a beneficiat cel mai mult a fost tineretul, prin intermediul 
fluxului migratoriu rural-urban şi al mobilităţii pendulatorii (navetism). În această 
evoluţie regăsim multe din tendinţele cunoscute şi de societatea românească a 
ultimelor cinci decenii. Nu toate caracteristicile au însă aceeaşi intensitate în 
România, bulversată puternic şi de schimbarea de regim politic de la începutul 
anilor ’90. De pildă, în România nu poate fi regăsită evoluţia spre terţializare a 
economiei, care, în ţările dezvoltate, a modificat sensibil structura spaţială a 
economiilor rurale, „compoziţia şi repartiţia echipamentelor comerciale şi a 
serviciilor publice, ca să nu mai vorbim despre infrastructura necesară pentru 
această terţializare. Are loc o concentrare spaţială a funcţiilor terţiare, care permite 
diferenţierea spaţiului rural între satele mici, aflate în declin sever, şi satele mari, 
prospere şi înfloritoare”. Are loc ceea ce sociologii au numit un proces de 
„eroziune diferenţială” a populaţiei rurale (Jean, 2000).  

În condiţiile modernităţii avansate de astăzi, ruralitatea nu a dispărut deci, ci 
a îmbrăcat „haine noi”, continuând să fiinţeze atât în Europa dezvoltată, cât şi în 
cea mai puţin dezvoltată, prin cel puţin două dintre cele mai solide criterii care o 
definesc: criteriul geografic şi cel sociologic. Criteriul geografic se referă la un 
mod specific de raportare la spaţiu, indus de slaba densitate a populaţiei, iar 
criteriul sociologic se referă la un mod specific de sociabilitate, indus de slăbirea 
demografică. Procesele implicate în această ecuaţie sunt mobilitatea, în cazul 
primului criteriu, şi intercunoaşterea, în cazul celui de al doilea. 

Numărându-se printre susţinătorii continuităţii ruralităţii în condiţii de 
modernitate, Bruno Jean relevă că, deşi o parte din teritoriile rurale dintr-o 
societate se poate afla în disoluţie, concomitent, o alta poate să crească, să se 
dezvolte (Jean, 2002, p. 2). În fapt, ruralitatea de astăzi prezintă numeroase faţete, 
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sensul evoluţiei fiind acela al creşterii diferenţierii din chiar interiorul ruralităţii şi 
al estompării disparităţilor clasice dintre rural şi urban. Această situaţie este 
specifică îndeosebi ţărilor dezvoltate, în care diferenţierea dintre sat şi oraş pare tot 
mai puţin pertinentă pentru înţelegerea ruralului şi a ruralităţii. Nu este şi cazul 
situaţiei din ţările mai puţin dezvoltate, ca România. 

O provocare importantă pentru ştiinţele sociale care au ca obiect de studiu 
ruralul este, în opinia autorului citat mai înainte, construirea unei noi tipologii a 
teritoriilor rurale, capabilă să ţină seama de procesele istorice de diversificare 
socio-spaţială a ruralităţii (Jean, 1997). El propune, cu titlu ipotetic, următoarea 
tipologizare a ruralitaţii: agro-industrială, forestieră, turistică, periurbană, 
rezidenţială, etc. Din păcate, lipsesc încă studiile sintetice de anvergură, care să 
recompună actualele spaţii rurale. Pornind de la experienţa canadiană, Bruno Jean 
semnalează existenţa următoarelor categorii: spaţii rurale aflate în plină 
destructurare, spaţii agricole prospere dar subpopulate, spaţii forestiere stagnante, 
spaţii agroforestiere din ce în ce mai turistice, spaţii rurale în creştere, centrate pe 
comerţ şi servicii. Concluzia care se impune este că astăzi, cel puţin în ţările 
dezvoltate, nu se mai poate vorbi de un rural sau de o ruralitate, ci de o multitudine 
de ruralităţi, de centre, în jurul cărora gravitează mai multe localităţi rurale. 

Un exemplu de tip specific de ruralitate este noul periurban, care se naşte în 
jurul marilor metropole ale lumii, având funcţie preponderent rezidenţială. Se 
apreciază că, din multe puncte de vedere, acest nou tip de ruralitate este mai 
apropiat de urban decât de ruralul clasic. 

Dinamica ruralităţii din ţările dezvoltate sau mai puţin dezvoltate a 
determinat şi schimbarea discursului despre această ruralitate. 

Tot Bruno Jean propune o cartografiere conceptuală a principalelor 
reprezentări cu privire la ruralitate, cartografiere care se structurează pe trei mari 
tipuri de discurs despre ruralitate (Graficul nr. 1): 

– discursul sociologic, 
– discursul social şi 
– discursul politic. 
Discursul sociologic despre ruralitate nu este şi nu a evoluat omogen. El s-a 

format în mod diferit, în funcţie de tradiţia intelectuală de la care se revendică. Este 
vorba, în primul rând, de existenţa unei duble tradiţii: cea europeană şi cea nord-
americană. 

Abordarea americană a ruralităţii a avut în centru, din start, conceptul de 
„folk society”, impus de Robert Redfield (Redfield, 1967). Odată cu evoluţia spre 
modernitate, aceste „folk societies” fie dispar, fie se transformă în societăţi  sau 
comunităţi urbane. Aici regăsim marea paradigmă sociologică a evoluţionismului, 
după care ruralitatea, asociată trecutului, tradiţiei, este nevoită să dispară, sub 
asaltul modernităţii. 

În tradiţia intelectuală europeană (vom reveni asupra acestei variante a 
discursului sociologic rural), nu se regăseşte, cu aceeaşi intensitate, interpretarea 
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evoluţionistă a ruralităţii, al cărei destin implacabil ar fi dispariţia. Chiar dacă 
această tendinţă nu dispare cu desăvârşire din discursul european, ceea ce domină 
în acesta sunt conceptele de „ţăran” şi „ţărănesc” („paysannerie”), reunite în 
noţiunea de „societate ţărănească”. Acest tip de societate sau comunitate este 
considerat complex şi organizat după reguli care se opun modernităţii şi, cu atât 
mai mult, modernităţii avansate. Din acest conflict dispare tipul de societate sau 
comunitate ţărănească tradiţională, locul ţăranului fiind luat de agricultor, 
categorie socială formată după alte reguli, respectiv după logica raporturilor de 
piaţă din societăţile moderne. 

Acest tip de discurs asupra ruralităţii este încă prezent în spaţiul sociologiei 
rurale, respectiv în cel dedicat studiului transformărilor unui singur sector socio-
economic rural, agricultura. 

Revenind asupra diferenţelor de discurs dintre sociologia rurală europeană şi 
cea nord-americană, trebuie subliniat că ele reflectă, de fapt, diferenţele dintre 
realităţile americane şi cele europene. Pe teritoriul american nici nu se putea naşte 
o clasă a ţăranilor şi nici o societate ţărănească. Noţiunea de „folk society” pare 
mult mai adecvată pentru a descrie realitatea rurală tradiţională americană. Practic, 
întreg teritoriul nord-american s-a structurat şi a evoluat ca o uriaşă întreprindere 
de modernizare şi urbanizare, circumstanţă în care ruralitatea nu putea fi tratată 
altfel decât ca un anacronism. 

Dacă şcoala franceză de sociologie rurală şi, în general, cea europeană se 
revendică de la Jean Lefebvre şi apoi de la Mendras şi Jollivet, în schimb, cea 
nord-americană s-a structurat în jurul a două foruri ştiinţifice reprezentative pentru 
SUA: Rural Sociology Society şi revista „Rural Sociology”. Domeniul circumscris 
ruralităţii americane este cel al „arealului nonmetropolitan” („nonmetropolitan 
area”) sau, altfel spus, al spaţiilor situate în afara marilor oraşe americane. S-ar 
putea spune că, în cazul american, avem de a face cu o reprezentare socială asupra 
ruralului ca o clasă spaţial dominantă. 

 
Graficul nr. 1:  

Evoluţia discursurilor sociologice, sociale şi politice despre ruralitate 
 

Discursul sociologic 
nord-american european 

Discursul social Discursul politic 

În modernitatea 
născândă ruralitatea = 
„folk societies” 

ruralitate = 
comunităţi ţărăneşti 

Ruralitatea este o 
realitate depăşită 
sau întârziată 

Modernizarea = 
amenajarea 
teritoriului 

În modernitatea 
avansată, ruralitatea = 
regiuni 
nonmetropolitane 

ruralitatea = mediu 
înconjurător 

Ruralitatea = peisaj 
natural şi mediu 

Prezervarea sau 
dezvoltarea 
durabilă  

 

Sursa: Bruno Jean, Les territoires ruraux dans la modernité avancée et la recomposition des 
systèmes ruraux, în „Estudos Sociedade e Agricultura”, 2002, aprille, p. 5–27. 
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Abordarea ruralităţii, în viziunea nord-americană, pare a fi mai puţin aplicată 
spre demersul teoretic, fiind mai degrabă o sociologie descriptivă a problemelor 
sociale ale populaţiei care trăieşte în mediul non-metropolitan. În schimb, discursul 
sociologic european modern glisează progresiv spre un rural ca mediu înconjurător 
(Jollivet, Mathieu, 1989). Această glisare face ca noua orientare europeană să se 
apropie de discursul sociologic american contemporan tocmai printr-o temă 
comună – ecologia. „Cadrul de viaţă devine un fel de variabilă decisivă, 
discriminantă, iar locuitorii satelor devin sau ar putea deveni actori sociali 
importanţi în protecţia mediului” (Jollivet, 1989). În plus, cum o asemenea sarcină 
nu putea fi lăsată doar în seama ruraliştilor, ea devine domeniu de interes pentru 
întreaga societate. 

Dincolo de diversitatea naţională a discursurilor sociologice asupra ruralităţii 
contemporane, se poate extrage o trăsătură comună: pe măsură ce societatea se 
modernizează, ţăranul şi comunitatea ţărănească tradiţională dispar, subzistând, în 
acelaşi timp, un altfel de ruralitate, definită mai ales de dimensiunea spaţială sau 
ecologică. Are loc, astfel, o reconsiderare a rolului naturii, a mediului 
înconjurător, în teoria sociologică (Kalaora, 1998). 

Prin intermediul acestei noi arii a studiilor de sociologie rurală se acordă o 
nouă şansă atât ruralului cât şi cercetării rurale: şansa vine, în primul rând, din 
atenţia acordată şi din partea politicienilor şi a societăţii civile. 

Noua provocare pentru ştiinţele sociale, inclusiv pentru sociologie, este aceea 
de a replasa natura într-o teorie asupra societăţii, sarcină deloc uşoară, care cere 
o solidă reconstrucţie a conceptului de ruralitate, în noile condiţii ale modernităţii 
avansate. 

Discursul social contemporan, cu privire la conţinutul specific al ruralităţii şi 
la rolul său în societatea actuală, tinde să fie dominat de o revalorizare a modului 
de viaţă rural, îndeosebi de către populaţia urbană supusă stresului şi poluării. 
Acestuia lumea rurală îi apare ca aparţinând autenticului, întoarcerii la origini, la 
tradiţie, la natură. O importantă consecinţă socială a acestei revalorizări a ruralităţii 
în reprezentarea publică este naşterea unui nou tip de periurban, cu funcţie 
rezidenţială prevalentă. Astfel, chestiunea mediului tinde să ocupe un loc din ce în 
ce mai important în dezbaterile, atitudinile şi comportamentele sociale referitoare 
la valenţele spaţiului rural. 

Discursul politic, la rândul său, nu este diferit, în esenţă, de cel ştiinţific sau 
social, diferenţiindu-se doar prin aceea că încearcă să construiască un model care 
să concilieze limbajul savant cu cel popular. Pe de altă parte, nu putem să nu 
remarcăm că inflaţia de discursuri politice cu privire la chestiunea rurală ascunde, 
de foarte multe ori, inactivitatea din planul implementării exhaustive a politicilor 
rurale şi al alocării unor resurse materiale şi financiare, capabile să asigure 
obiectivarea procesului de dezvoltare rurală. 

Paradigmele interpretative ale ruralităţii au evoluat şi ele de la cele ale 
integrării mediului rural, la cele ale recompunerii sau reconstrucţiei acestuia. 
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Astfel, în epoca de început a modernităţii, dincolo de diferitele reprezentări asupra 
ruralului, a  existat un consens destul de confortabil cu privire la modelul 
interpretativ al dinamicilor rurale (Jean, 1991): transformările lumii rurale sunt 
explicate printr-un singur fenomen, o singură cauză, un singur factor – integrarea 
economiilor şi comunităţilor rurale în economia şi societatea modernă. Prin 
integrare însă, comunităţile rurale îşi pierd specificul şi destinul propriu, 
marginalizându-se. În această direcţie, şcoala franceză de sociologie şi economie 
rurală şi-a construit o paradigmă interpretativă coerentă, apelând la metodologia 
economiei politice marxiste (Jollivet, 1992), în timp ce şcoala americană de 
sociologie rurală a adoptat modelul explicativ, de inspiraţie economică liberală. 
Dincolo însă de aceste diferenţieri, ceea ce uneşte cele două şcoli este faptul că 
paradigma interpretativă se fixează pe un singur factor dominant – integrarea 
ruralului în societatea înglobantă. Această abordare poate lăsa în afară chestiunea 
statutului ruralităţii, în condiţiile modernităţii avansate. De aici şi nevoia 
construcţiei unui nou model interpretativ, valabil pentru noile condiţii. Doi dintre 
cei mai reprezentativi iniţiatori ai acestui nou model de paradigmă interpretativă a 
ruralităţii sunt Bernard Kazser şi Jean Renard (Jean, Chevalier, Klein, Sztokman, 
1991). Aceştia consideră că noţiunea de „recompunere socio-teritorială” a 
ruralităţii ar putea contribui şi la depăşirea controverselor iscate pe marginea 
persistenţei ruralităţii în condiţiile modernităţii avansate. Astfel, ruralul se schimbă, 
recompunându-şi propriile moduri de existenţă şi de reglementare, iar adevărata 
provocare teoretică este înţelegerea noilor atribute ale ruralităţii, într-o 
modernitate avansată, „contrar paradigmei deterministe a integrării, care făcea din 
rurali nişte actori pasivi. Acest nou tip de abordare are avantajul „posibilist” de a 
conferi populaţiilor rurale capacitatea de acţiune şi de intervenţie în procesele 
complexe de recompunere socio-teritorială (Jean, p. l8). 

În timp ce ruraliştii francezi găsesc în noţiunea de „recompunere” un cadru 
conceptual util pentru înţelegerea dinamicii rurale contemporane, ruraliştii 
canadieni, în special cei de limbă engleză, folosesc conceptul de „restructurare 
rurală”, pentru a interpreta această dinamică. Diferenţele dintre cele două concepte 
par a fi mai mult de formă decât de conţinut. 

O altă pistă metodologică propune noţiunea de „sistem rural”, capabilă să 
sistematizeze şi să „capteze” personalitatea modurilor de explorare a ruralităţii, 
contemporane. Este cazul Grupului de lucru pentru sistemele rurale durabile din 
cadrul UGI, animat de Christopher Bryant (Jean, 2002, p. 9). 

O altă ipoteză, inspirată din teoria structurării sociale, ar putea fi formulată 
astfel: dacă ruralitatea continuă să existe în modernitate, atunci ea trebuie să fie 
considerată ca un fapt social structurant. Într-un teritoriu recunoscut ca rural, se 
poate încerca descoperirea – printr-o intensă muncă de decriptare a regulilor şi 
resurselor, inclusiv a celor implicite, reguli de care se servesc actorii sociali rurali 
pentru a-şi structura propria lume şi pentru a-i conferi acesteia o referinţă identitară 
solidă. Şi, întrucât ruralitatea este, aşa cum s-a arătat, multiplă, fiecare tip de 
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ruralitate ar trebui să îşi producă propriul sistem de reguli, relativ diferit de 
celelalte ruralităţi. Exemplificăm prin câteva tipuri de ruralitaţi: ruralitatea agricolă, 
forestieră, şi ruralitatea recreativ-turistică, fiecare beneficiind de un altfel de discurs. 

1. În cazul ruralităţii agricole, discursul rural se axează, de regulă, pe 
dimensiunea socială a ruralităţi, pe calitatea vieţii, pe vitalitatea comunităţilor 
rurale sau pe eficienţa strategiilor de dezvoltare locală. 

2. În cazul ruralităţii forestiere, discursul este axat pe o anumită viziune 
asupra ruralităţii ca rezervor de resurse primare, exploatat pentru a crea bogăţie şi 
locuri de muncă. Este un discurs mai degrabă utilitarist, cu accent pe dimensiunea 
economică a ruralităţii. 

3. În cazul ruralităţii recreativ-turistice, discursul este axat pe dimensiunea 
peisagistică a ruralităţii. Aici se întâlnesc elemente ale unei viziuni mai degrabă 
urban-estetice asupra ruralului. Este un discurs hedonist, care valorizează prioritar 
dimensiunea culturală a ruralităţii. 

SPECIFICUL ŞI LEGITIMITATEA ACTUALĂ  
A SOCIOLOGIEI RURALE 

Cei mai mulţi comentatori consideră că sociologia rurală ar trebui tratată ca o 
parte specializată a sociologiei, avand sarcina de a da inteligibilitate diferitelor 
aspecte ale lumii rurale. În acest scop, ea trebuie să descopere şi să conceptualizeze 
liniile de legătură dintre diversele aspecte ale lumii sociale rurale şi să pună în 
evidenţă logica ansamblului (articularea), precum şi situarea fenomenelor sociale 
şi a formelor instituţionale în contextul general (contextualizarea). În plus, după 
cum susţine A. A. Abdelmalek, analiza sociologică trebuie să aibă în vedere 
deopotrivă istoricitatea şi comparativitatea, amplasând în timp şi relativizănd acele 
fenomene. Finalitatea demersului său constă în interpretarea printr-o grilă 
teoretică adaptată (reflexivitatea) şi în degajarea tendinţelor generale şi a 
particularităţilor raporturilor dintre universal şi specific (Abdelmalek, 2000). 

În cele ce urmează vor fi prezentate sistematizat caracteristicile mai 
importante ale vocaţiei actuale a sociologiei rurale, în cadrul gândirii sociologice 
moderne. Începem prin a afirma că însăşi persistenţa până în zilele noastre a 
comunităţilor rurale şi a vieţii săteşti, în toată complexitatea sa, în pofida 
semnalelor de alarmă care le anunţau dispariţia încă din anii ’70, reclamă necesitatea 
asigurării continuităţii şi în planul reflexiei ştiinţifice, prin sociologie, dar şi prin 
celelalte ştiinţe socio-umane, care au ca obiect de studiu un aspect sau altul din 
viaţa şi existenţa satului (economia, geografia, etnologia, ştiinţele politice etc.) 

În ce constă vocaţia actuală a sociologiei rurale, ce exigenţe se impun 
demersului său în condiţiile unui rural, care, deşi persistă, este radical transformat 
faţă de ruralul tradiţional autonom sau semiautonom, sunt întrebări pe care şi le 
pune astăzi întreaga breaslă sociologică a „ruraliştilor”, confruntată perpetuu şi 
aproape obsesiv cu spectrul dispariţiei. 
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Dezbaterile de idei, în legătură cu cerinţele care stau astăzi în faţa 
sociologiei rurale, se circumscriu pe trei repere de evaluare (interdependente): 

– raporturile sociologiei rurale cu sociologia generală, 
– raporturile acesteia cu celelalte ştiinţe sociale ale ruralităţii, 
– raportarea sociologiei rurale şi a sociologului rural la societate (care sunt 

sarcinile acestora pentru societate). 
În legătură cu raporturile sociologiei rurale cu sociologia, se pare că, în 

ultima vreme, vocile contradictorii au slăbit în intensitate, instalându-se aproape un 
consens: sociologia rurală nu este o ştiinţă în sine, autonomă, ea integrându-se pur 
şi simplu în evoluţiile tematice, metodologice şi teoretice ale sociologiei generale şi 
putând fi culturalistă, marxistă, structuralistă, weberiană, durkheimiană, 
funcţionalistă etc. Astfel, în funcţie de o preferinţă sau alta (teoretică sau 
metodologică), sociologia rurală introduce dimensiunea socială în interpretarea 
lumii rurale. Unul dintre fondatorii săi, H. Mendras, scria încă din 1958: „Mediul 
rural este un câmp de investigaţie pentru toate ştiinţele sociale şi studiul său nu ar 
putea constitui o disciplină autonomă” (Mendras, 1958, p. 316). 

Demersul sociologic în rural se caracterizează prin transversalitate, în 
sensul că, atunci când studiază diverse aspecte ale vieţii rurale, „ruralistul” trebuie 
să se comporte ca un generalist, interesându-se de religie, de politică, de familie 
etc. Nici coloratura sa teoretică nu este originală, iar obiectul său de studiu este, 
mai degrabă, „un câmp de aplicaţie”, acest câmp fiind chiar comunitatea rurală, de 
aici rezultând cerinţa interdisciplinarităţii. Din această perspectivă, sociologul rural 
are o dublă sarcină, pe de o parte să studieze (singur sau în colaborare cu alte 
discipline) diversele aspecte ale vieţii rurale şi, pe de altă parte, să interpreteze 
sociologic datele furnizate de cercetătorii din  alte discipline (Mendras, 1958). 

Dacă această cerinţă metodologică era mai uşor de  îndeplinit  în  condiţiile 
unei comunitatii ţărăneşti tradiţionale, care conservă o anumită autonomie faţă de 
societatea globală, astăzi ea este mult mai dificil de realizat, comunităţile rurale 
devenind tot mai deschise şi mai dependente de societatea globală (naţională), ba 
chiar, în noile circumstanţe, de Uniunea Europeană sau de societatea globală. În 
pofida acestei deschideri a societăţii rurale actuale faţă de societatea globală, 
continuă să fie necesară menţinerea unei coerenţe interne (inclusiv în plan ideatic) 
a lumii rurale. Sociologul ruralist are această dublă şi dificilă sarcină, pe de o 
parte să reconstruiască ştiinţific lumea rurală, într-o manieră şi după o logică 
internă, iar pe de alta, să integreze acest ansamblu într-o logică globală, într-o 
coerenţă externă, care aparţine, de această dată, societăţii „înglobante”. 

Unul dintre sociologii ruralişti importanţi, care a aprofundat problematica 
vocaţiei actuale a sociologiei rurale, este Marcel Jollivet. El formulează cinci teme 
majore de interogare pentru sociologia rurală, cele mai multe întrepătrunse şi 
interdependente şi cu ponderi variabile în perioade diferite de timp (Jollivet, 1999). 

1. În ordine cronologică, o primă interogare a sociologilor ruralişti, cu privire 
la rolul şi vocaţia lor, se leagă de opoziţia sat-oraş. Deşi problema este veche, 
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astăzi ea se pune în cu totul alţi termeni, datorită expansiunii exagerate a urbanului 
şi a degradării calităţii vieţii în spaţiul urban, îndeosebi în ultimele decenii. 
Raportul dintre rural şi urban rămâne şi el un teritoriu al controverselor în 
sociologia contemporană. Astfel, deşi chiar comunităţile rurale din societăţile 
dezvoltate şi-au urbanizat în mare măsură modul de viaţă, ruralul continuă totuşi 
să apară ca diferit faţă de urban, inclusiv în reprezentările sociale, fiind considerat 
ca purtător de alte valenţe pozitive, conferite de traiul în spaţiul natural, fără agenţi 
poluatori agresivi. El este caracterizat de Abdelmalek ca „un spaţiu care mai 
degrabă prezervă decât transformă, este mai degrabă vizitat decât locuit şi aparţine 
mai degrabă domeniului sentimental decât domeniului muncii” (Abdelmalek, 2000, 
p. 20). Fiind vorba despre o reprezentare socială cu privire la ruralul contemporan 
din ţările dezvoltate, portretul de mai sus nu seamănă cu ruralul din foarte multe 
ţări şi continente, inclusiv cu ruralul românesc. Este adevărat că şi în spaţiul 
României rurale se pot întâlni astfel de oaze de rural, cum este aceea descrisă de 
Abdelmalek, dar acestea rămân oaze şi nu caracteristici generalizate ale mediului 
rural din România actuală, nici măcar din tot arealul rural al ţărilor dezvoltate.  

2. A doua temă de interogare pentru vocaţia actuală a sociologiei rurale, 
propusă de Jollivet, este cea a transformărilor din agricultură, din exploataţia 
agricolă, din munca agricultorului, dar şi a raporturilor dintre familie şi exploataţia 
agricolă. Necesitatea unei politici agrare coerente din partea guvernanţilor este mai 
mult decât actuală, nu numai în Franţa, ci şi în România, ba chiar în toate ţările din 
Uniunea Europeană. Agricultura tinde să se plaseze în centrul atenţiei 
politicienilor, dar şi al ştiinţelor sociale, din motive diverse, de la finanţarea şi 
subvenţionarea pe plan naţional (gradul de suficienţă), până la mult dezbătutele 
subvenţii şi finanţări europene, toate reprezentând procese cu implicaţii majore 
asupra ruralului în  ansamblu, nu doar asupra agrarului (Robert, 1986). 

3. A treia temă, care este conţinută, într-o oarecare măsură, şi în prima şi în 
totalitate în cea de a doua, este cea a locului ţăranilor (agricultorilor) în societate. 

4. A patra temă ar putea fi inclusă  în  prima, dar a devenit, mai degrabă, un 
răspuns la prima temă: este tema dezvoltării locale, cu multiple decupaje referitoare 
la amenajarea teritoriului, la naşterea unui nou tip de periurban, prin schimbarea 
destinaţiei unor terenuri din agricole în construite etc. 

5. O ultimă temă, ce poate fi evocată pentru delimitarea câmpului social de 
investigaţie al sociologiei rurale actuale, este cea a mediului înconjurător. Deşi a 
fost abordată de mai multă vreme, această temă devine mult mai prezentă astăzi în 
discursul public. Gestionarea raţională şi protejarea mediului (a apelor, solului, 
pădurilor, etc), raporturile populaţiei cu natura, devin teme presante, care nu-l pot 
lăsa indiferent pe sociolog, respectiv pe sociologul rural (Mathieu şi Jollivet, 1989). 

Deşi temele enunţate mai sus nu epuizează câmpul de investigaţie al 
sociologiei rurale, ele ilustrează convingător ideea că toate sunt chestiuni ale 
societăţii şi deci răspund unei „cereri sociale”. 
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O întrebare posibilă, având în vedere avalanşa de probleme de studiu care îi 
stau în faţă sociologului rural de astăzi, ar fi dacă instrumentarul intelectual de care 
dispune acesta este la înălţimea ambiţiilor sale. Evaluările diverşilor critici din 
interiorul sau exteriorul sociologiei prezintă răspunsuri diferite şi chiar 
contradictorii (Jollivet, 1997). Astfel, analiza critică a aşa-zişilor neoruralişti, 
exteriori sociologiei, afirmă că niciodată sociologia rurală nu a fost pertinentă, ea 
fiind mai degrabă un artefact ideologic. Combătând această poziţie, Jollivet dădea, 
în 1997, un răspuns ferm: această negare a valorii euristice a sociologiei rurale 
pleacă de la supoziţia că poate exista o schemă de referinţă teoretică acceptată de 
către toţi sociologii, după care s-ar formula chestiunile-cheie, structurante, ale 
disciplinei, chestiuni în jurul cărora s-ar organiza apoi activitatea întregii 
comunităţi de sociologi. Nimic mai puţin adevărat! Această schematizare nu 
corespunde nici caracterului empiric al unei părţi a sociologiei rurale, nici 
constrângerilor impuse de specializarea cunoştinţelor . 

O a doua modalitate de negare a pertinenţei sociologiei rurale în condiţiile 
actuale este contestarea faptului că obiectul pe care şi-l reclamă – comunitatea 
rurală – ar mai exista. Potrivit acestei poziţii, „ruralul” a încetat să mai existe, 
trebuind deci să dispară, din raţiuni de inutilitate, şi sociologia rurală. Dacă este 
aşa, atunci se naşte întrebarea: ce problematică este capabilă să mai justifice încă 
pertinenţa sociologiei rurale? Încercând un răspuns extins, Jollivet distinge două 
contexte, în raport cu care se poate evalua situaţia actuală şi viitoare a sociologiei 
rurale: 

– pe de o parte, chestiunea socială, 
– pe de altă parte, interogaţiile care vin chiar dinspre sociologie. 
În încheierea acestui excurs în specificul şi obiectul sociologiei rurale, 

adăugăm încă o cerinţă actuală: fiecare dintre exigenţele teoretice şi metodologice 
expuse trebuie să se constituie într-un corpus obligatoriu, dar îmbogăţit, aplicabil în 
întreaga Uniune Europeană. Îmbogăţirea se referă la toate procesele ce ţin de 
integrare, de la atitudinea de acceptare/respingere a proiectului unional, până la 
consecinţele sociale ale implementării diferitelor măsuri (aquis-ul comunitar). 

Cu alte cuvinte, cea mai mare parte din Europa devine un „şantier” rural 
pentru sociologi, sau, cum spune Jollivet, o ocazie excepţională de reînnoire şi 
îmbunătăţire a problematicii şi a instrumentarului de investigaţie sociologică 
(Jollivet, 1997). 

MENDRAS ŞI JOLLIVET – O CONTROVERSĂ VECHE  
DE TREIZECI DE ANI 

În spaţiul european, Franţa deţine prioritatea în renaşterea preocupărilor 
sociologice pentru comunitatea rurală, ea rămânând, totodată, un teritoriu al 
controverselor teoretice şi metodologice. 

O astfel de luptă de idei, declanşată în anii ’70, dar cu puternice reverberaţii 
până în zilele noastre, este controversa dintre H. Mendras şi M. Jollivet, două mari 
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personalităţi ale sociologiei rurale franceze şi mondiale. Diferendul ideatic dintre 
aceştia s-a dezvoltat, în principal, în jurul a două lucrări de sociologie rurală, 
apărute în 1971 şi 1976, avându-i ca autori pe cei doi savanţi. 

Contextul istoric al naşterii controverselor a fost cel al unor mari transformări 
din societatea franceză în ansamblul său şi, în particular, din agricultură. Este vorba 
de o perioadă de intensă mobilizare socială a agricultorilor, mobilizare, care, din 
păcate, s-a prăbuşit în mai 1968, dată care a marcat intrarea într-o criză socio-
economică mondială. 

Lucrările la care ne-am referit sunt: 1. Collectivités rurales françaises, 
lucrare apărută în două volume, primul fiind editat în 1971 şi al doilea în 1974, ele 
avându-i ca autori pe Mendras şi Jollivet (volumul din 1971) şi pe Jollivet 
(volumul din 1974) şi 2. Sociétés paysannes (Mendras, 1976). 

Controversele au pornit de la modul de interpretare a transformărilor din 
agricultura şi lumea ţărănească din Franţa anilor 1960 şi 1970 şi de la teoriile 
asupra ţărănismului (paysannerie) propuse de Mendras. Recursul la referinţe 
teoretice diferite – pe de o parte, la antropologia socială şi culturală anglo-saxonă 
(Mendras) şi, pe de altă parte, la Emil Durkheim şi Karl Marx (Jollivet) – a condus 
la formularea, de către cei doi, a unor viziuni teoretice diferite, despre realităţile 
rurale franceze. 

Dincolo de importanţa pe care a avut-o în epocă lupta de idei dintre aceştia, la 
fel de certă este şi actualitatea tematicii aflate atunci în dispută. Este vorba atât 
despre raporturile dintre sociologia generală şi sociologia rurală (autointerogarea 
sociologiei rurale, cu privire la propriul statut şi obiect), cât şi despre statutul şi 
vocaţia actuală  a sociologiei în ansamblu. 

În cele ce urmează vor fi prezentate elementele care diferenţiază cele două 
orientări din sociologia rurală franceză. 

Teoria ţărănismului, elaborată de Mendras, s-a construit în jurul unei trilogii 
conceptuale: sauvage, paysans şi agriculteurs. Ulterior, Mendras a explicat că a 
ajuns la această trilogie prin aplicarea, la realităţile franceze, a categoriilor 
antropologului american Robert Redfield, pentru care ţăranii nu sunt nici sauvages 
(primitivi) nici „moderni”, ci o „specie socială” diferită (Redfield, 1967). Pe scurt, 
Redfield diferenţiază între ţărani şi „sauvages”, primii trăind în micro-societăţi care 
nu au decât autonomie parţială (de unde şi noţiunea de „part society”), în timp ce 
societăţile „sauvages” sunt, dimpotrivă, total autonome (închise). Pe de altă parte, 
noţiunea modernă de „agricultori” este, în viziunea lui Mendras, o categorie 
socială şi profesională printre altele, ea neavând aceeaşi complexă încărcătură 
semantică precum cea de ţăran. 

Criticând poziţia de mai sus, Jollivet vede, în tipologia lui Mendras, o schemă 
evoluţionistă, interpretare, care, de altfel, a fost recuzată ferm de Mendras însuşi. 
Cu alte cuvinte, polemizează Jollivet, ţăranii ar fi, într-un anume sens, nişte 
„sauvages” pe cale de integrare într-o societate globală (a cărei unitate se exprimă 
în general prin stat), iar agricultorii ar apărea într-o etapă ulterioară a dinamicii 



13 Întoarcerea  523 

sociale, atunci când procesul de integrare într-o societate „modernă” se 
desăvârşeşte. În opinia sa, slăbiciunea abordării lui Mendras constă în considerarea 
analizei de sorginte weberiană a „tipurilor ideale” ca fiind unică şi infailibilă. 
Dimpotrivă, Jollivet consideră că o astfel de perspectivă este privată de înţelegerea 
pe care o poate da analiza proceselor sociale care se află la geneza lor. Tipul ideal, 
din teoria mendrasiană, devine o realitate în sine, existând riscul de a se transforma 
într-un adevărat artefact. Fiind descriptiv şi static, tipul ideal al lui Mendras nu 
doar că nu permite accesul la cunoaşterea mecanismelor de schimbare din 
societate, dar chiar le scoate pe acestea din sfera de analiză, ca şi când nu ar 
prezenta interes (Jollivet, 2003). 

În confruntarea dintre cei doi, Jollivet pune în discuţie, în general, teoria 
asupra „paysanneriei”, atât în planul istorico-metodologic, cât şi în cel al 
conţinutului propriu-zis al acesteia. Referitor la primul plan, el caracterizează 
opoziţia dintre „sauvages” şi „paysannes” ca fiind prea abstractă şi speculativă, 
ceea ce constituie, încă o dată, un risc. De fapt riscul există, după el, în orice tip 
ideal de inspiraţie weberiană. 

Pentru Jollivet, format la Şcoala Practică de Înalte Studii şi avându-i ca 
profesori pe Georges Balandier şi Paul Mercier, noţiunea de „sauvage” corespunde 
mai degrabă „hoardei primitive” a lui Durkheim decât unei teoretizări a formelor 
de organizare a societăţilor primitive (Jollivet, 2003). 

Încă o chestiune care a ocupat un loc de frunte în lupta de idei dintre Mendras 
şi Jollivet a fost dacă ţăranii sunt „capabili” să inoveze. Acest subiect a 
reprezentat, de altfel, pentru mulţi membri ai Grupului de Cercetare Rurală de la 
Paris (devenit ulterior CNRS), un adevărat test de încercare. Dispute s-au iscat şi în 
ce priveşte posibilitatea descifrării sensului unor transformări sociale de anvergură, 
chiar în timpul desfăşurării lor. Este vorba, în primul rând, de schimbările din 
interiorul grupurilor sociale legate de activitatea agricolă, reunite într-o dublă 
apelare: ţărani şi agricultori. Ambele noţiuni au fost şi sunt utilizate atât în 
discursurile politice, cât şi în cele ştiinţifice, ba chiar şi în autoevaluările 
persoanelor care fac parte din aceste grupuri (anumiţi agricultori îşi spun ţărani, 
alţii îşi spun şefi de întreprindere etc.). Opoziţia lui Jollivet faţă de Mendras 
intervine tocmai în modul de operare cu aceste concepte-cheie. Dacă, pentru 
Mendras, „sauvage” şi „paysan”, fiind  tipuri ideale, sunt noţiuni abstracte, 
eliberate de orice încărcătură istorico-politică sau de altă natură, în schimb pentru 
Jollivet, cele două concepte definesc realităţi cu mare încărcătură concretă, 
contextualizată. În plus, din cauza faptului că ambele categorii sunt într-o 
permanentă schimbare, intervine încă o dificultate metodologică serioasă, ele 
trebuind să reunească, sub acelaşi frontispiciu, ţăranii din Evul Mediu cu cei din 
epoca modernă, impediment care, la Mendras, nu apare, tocmai graţie utilizării 
metodei weberiene a „tipurilor ideale”. 

Transformările, bulversările, la care au fost supuse grupurile sociale agricole 
din Franţa la mijlocul secolului XX, sunt strâns legate de schimbările economice 
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din agricultură. Cu alte cuvinte, analiza lui Jollivet este mai apropiată de o 
sociologie economică a ruralului, spre deosebire de cea a lui Mendras, care 
operează cu un câmp de analiză specific mai degrabă sociologiei politice. Din acest 
motiv, Mendras, de pildă, acordă o atenţie cu totul aparte noţiunii de „notable”, 
căreia îi corespunde, probabil, termenul românesc de „notabilităţi ale satului”. 

Cei doi autori se diferenţiază şi în utilizarea sistemului de valori ca 
instrument de analiză. Astfel, Mendras se apleacă  într-o măsură mult mai mare 
asupra transformărilor din sistemul de valori din spaţiul rural, comparativ cu 
Jollivet, la care abundă analizele socio-economice de sorginte metodologică 
marxistă. Pentru acesta din urmă, aplicarea metodologiei marxiste are o mai mare 
relevanţă ştiinţifică, în comparaţie cu metoda analizei transformărilor culturale şi 
spirituale, aplicată de Mendras şi alţii. 

Tot în planul controverselor, se înscrie şi studiul difuzării şi „aproprierii” 
inovaţiilor tehnice în viaţa agrară şi rurală. Şi aici apar cele două faţete ale 
demersului ştiinţific:  

– o faţetă care se originează  dinspre antropologia socială şi culturală şi 
– o faţetă dinspre ştiinţele economice 
Se poate aprecia că analiza jollivetiană a contribuit la fondarea unui tip de 

socio-economie agricolă, punând în relaţie următoarele trei dimensiuni ale 
transformărilor: 

1. evoluţia locului agricultorului în economia naţională; 
2. transformările păturilor sociale şi ale grupurilor sociale din cadrul 

populaţiei agricole; 
3. transformările raporturilor sociale de producţie din cadrul exploataţiei 

agricole. 
Dând prioritate explicativă faptelor economice (sub influenţa lui Marx), 

Jollivet plasează procesul sociologic în umbra celui economic, acesta din urmă 
fiind determinant şi în înţelegerea sociologică (Jollivet, 2003). Mai concret, analiza 
economică îl conduce pe Jollivet la următoarea grupare problematică, relevantă 
pentru înţelegerea ştiinţifică: 

– inegalităţile sociale din interiorul grupului de agricultori, 
– fenomenele de transfer de valoare globală între agricultură şi alte sectoare 

economice şi  
– incapacitatea agriculturii de a acumula capital. 
În opinia autorului citat, conflictele sociale, care se produc în interiorul 

sectorului agricol de producţie, nu pot fi explicate altfel decât prin contradicţiile 
economice ca efect al transformărilor induse de inserţia populaţiei agricole în 
schimburile de piaţă. El recunoaşte totuşi că şi Mendras are dreptate‚ în sensul că 
politica şi politicul îşi au şi ele importanţa lor, în mod particular prin intermediul 
statului şi al intervenţiilor acestuia. De altfel, jocurile politice, în egală măsură de 
natură instituţională, simbolică şi electorală, sunt mai mult decât actuale, în câmpul 
dezbaterilor publice, în mijlocul acestora tronând, în continuare, problema rolului 
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statului (în stabilirea preţurilor minimale, în asigurarea producţiei agricole şi în 
despăgubirile în caz de calamităţi naturale etc.) 

În concluzie, apreciem că divergenţele între Mendras şi Jollivet se referă la 
importanţa covârşitoare pe care o acordă Jollivet, în demersul său explicativ, 
economicului, în raport cu sociologicul, faţă de Mendras, la care primează socialul 
(prin intermediul sistemului de valori). Pentru acesta din urmă, sistemul de valori 
se află în spatele planului economic, determinându-l, orientându-şi, de altfel, 
preocupările, mai degrabă în sfera funcţionării societăţii politice franceze şi a 
implicaţiilor acestora asupra spaţiului rural. Controversele dintre Mendras şi 
Jollivet au fost catalogate de către primul ca având un substrat ideologic, iar de 
către al doilea ca fiind de natură pur teoretico-metodologică. Jollivet chiar 
deplânge părăsirea instrumentarului de tehnici şi metode de inspiraţie marxistă doar 
din cauza unei „aşa-zise” crize istorice, în care a intrat ideologia creată de Marx, 
alimentând astfel argumentele lui Mendras. În concepţia lui Jollivet, astăzi, când au 
loc mutaţii esenţiale în modul de producţie capitalist, mutaţii care afectează 
profund funcţionarea societăţii, metodologia marxistă ar fi mai mult decât utilă şi 
binevenită pentru sociologie,  în cazul de faţă pentru sociologia rurală. Aceasta, în 
opinia lui Jollivet, pare astăzi incapabilă să descifreze, în hăţişul evenimenţial 
actual, tendinţe şi regularităţi ori repere teoretice, în absenţa unui „fir roşu” 
metodologic. După el, în prezent există patru mari pericole care ameninţă sociologia: 

1. reducţionismul, 
2. specializarea până la exagerare şi deci dispersia, 
3. consensul slab şi 
4. închiderea în sine. 
Este vorba, în opinia lui Jollivet, despre o incapacitate a sociologiei de a 

decela procesele fundamentale, care se află în spatele tuturor schimbărilor sociale, 
diverse şi complexe, care se derulează în societatea contemporană. 

TEORII ŞI CONTROVERSE PRIVIND CÂMPUL SOCIAL  
AL DEZVOLTĂRII RURALE ŞI MODELELE DE DEZVOLTARE RURALĂ 

O problemă, care populează, de circa douăzeci de ani, câmpul ideatic al 
dezbaterilor din sociologia rurală contemporană, este susţinerea modelului 
participativ al dezvoltării, în contrapartidă cu modelul intervenţionist. 
Confruntarea dintre cele două modele continuă să ocupe centrul atenţiei în 
sociologia europeană şi nu numai. 

Pentru o parte din lumea sociologilor rurali contemporani, opţiunea pentru 
modelul participativ de dezvoltare rurală este singura alternativă viabilă, ca, de 
altfel, şi pentru mulţi decidenţi politici şi administrativi din domeniul agro-rural. 

Printre primii autori, care au construit un sistem teoretic coerent şi închegat 
cu privire la modelul participativ de dezvoltare rurală, se numără doi specialişti 
americani: J.-M. Cohen şi N.T. Uphoff. Aceştia fac, la începutul anilor ’80, o dublă 
constatare: 
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a) „participarea populară”, în scopul dezvoltării, trebuie privită ca 
„implicarea” („involvement”) unui număr semnificativ de persoane în situaţii sau 
acţiuni care le ameliorează viaţa. Această abordare defineşte o strategie radical 
diferită de concepţia care stă la baza teoriilor care au în centrul atenţiei iniţiativele 
agenţilor de dezvoltare şi recursul la capital. (Cohen and Uphoff, 1980). 
Participarea populară este concepută, în acest din urmă caz, ca o condiţie a 
dezvoltării şi mai puţin ca o consecinţă a acesteia. 

b) A doua tendinţă în abordarea modelului participativ este centrarea pe 
nevoile fundamentale ale populaţiei şi pe propria ei capacitate de organizare. 
Această caracteristică domină astăzi teoria şi practica dezvoltării rurale. Cu alte 
cuvinte, deşi au trecut mai bine de 25 de ani de la apariţia cărţii lui Cohen şi 
Uphoff, ideile puse în circulaţie de aceştia rămân la fel de actuale, verificându-se 
constant în diferite ţări de pe toate continentele. 

Filosofia modelului participativ al dezvoltării rurale s-a impus nu numai în 
rândul sociologilor, ci şi în al altor categorii de agenţi ai dezvoltării, de la ONG 
naţionale la instituţii internaţionale de ajutor şi finanţare, de la serviciile de 
cooperare din principalele ţări industrializate, la publicişti etc., într-un cuvânt, la 
toţi cei care susţin ideea că agricultorii trebuie să se asocieze, în scopul formulării 
obiectivelor de dezvoltare rurală şi al transpunerii lor în practică. Iată câteva dintre 
conceptele-cheie cu care operează teoria actuală a modelului participativ al 
dezvoltării rurale: „tehnologiile de apropriere”, „cercetare-dezvoltare”, aplicarea 
progresivă a măsurilor de dezvoltare, pornindu-se de la cunoaşterea sistemului 
agricol indigen şi de la excluderea totală a experimentelor făcute „pe spinarea” 
populaţiei rurale din diferite ţări, experimente considerate hazardate şi riscante. 

Tot în trend-ul actual al abordărilor modelului participativ se înscrie şi apelul 
la ştiinţele sociale, îndeosebi la sociologie, antropologie şi etnologie. G. Spitler 
(1984), de pildă, insistă pe ideea punerii în ecuaţie, simultan, a ţăranului şi a 
administraţiei, în toate proiectele de dezvoltare rurală, iar  
D. Schlippe (1953) elabora, încă de la jumătatea secolului XX, un întreg eşafodaj 
teoretic, pentru susţinerea modelului participativ, pornind de la obiceiurile agricole 
şi de la experienţa Sudanului şi a cooperării anglo-egiptene. 

În prezent, câştigă tot mai mult teren‚ în câmpul de gândire european, 
sociologia sau antropologia „dezvoltatorilor”, în detrimentul sociologiei 
„dezvoltaţilor”, în sensul că ţăranii sau agricultorii trebuie să participe ei înşişi la 
dezvoltarea comunităţii (să fie deci „dezvoltatori”) şi nu să suporte măsurile de 
dezvoltare propuse şi impuse de agenţi exteriori (comportament de „dezvoltaţi”). 

Rămân cel puţin două întrebări-cheie, în legătură cu emergenţa şi recurenţa 
modelului participativ în istoria instituţională a dezvoltării rurale (Mercoiret, 1990):  

– de ce alegerea modelului participativ s-a impus atât de precoce, în 
defavoarea modelului constrictiv, susţinut de valorile autoritare şi paternaliste? 

– de ce organizaţiile coloniale sau cele internaţionale contemporane (UE, spre 
exemplu), care se ocupă sau s-au ocupat de dezvoltarea rurală, au consumat 
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energie şi resurse pentru a găsi cauzele disfuncţionalităţilor apărute în 
structurile participative şi pentru a le remedia? 

În legătură cu răspunsurile posibile la întrebările de mai sus, sociologul 
francez Jean-Pierre Chaveau vorbeşte despre un adevărat paradox al menţinerii 
modelului participativ al dezvoltării rurale, de la perioada colonială (în ţările din 
sfera Marii Britanii şi a Franţei), până astăzi, indiferent de regimul politic din 
aceste societăţi (Chaveau, 2006). Acest paradox poate fi rezolvat, în opinia 
autorului citat, imaginând dispozitivele spaţio-temporale ale dezvoltării ca pe o 
instituţie socială, care să contribuie la reglementarea raporturilor dintre grupurile 
sociale, comunităţile ţărăneşti, societăţile globale şi stat, în ciuda faptului că fiecare 
nivel este profund neomogen. 

Aplicând metodologia weberiană a tipurilor ideale la istoria instituţională a 
dezvoltării rurale, Chaveau constata existenţa unei combinaţii de două tipuri de 
legitimitate, cu propriile lor sisteme de valori, de autoritate şi de acţiune specifică: 

1. primul este tipul birocratic de legitimitate şi autoritate (corespunzător 
organizaţiei legal-raţionale, pe care Weber o opunea tipului tradiţional şi 
charismatic. În evoluţia acestui tip de legitimitate, se operează mai întâi un 
transfer, de la „tipul raţional”, specific unui mediu, la alte tipuri de 
autoritate legitimă. Acest transfer constă, pe de o parte, în punerea în lucru 
a organizaţiilor birocratice specializate în conceperea şi administrarea 
„schimbării provocate” şi, pe de altă parte, în incitarea grupurilor sociale, 
beneficiare ale intervenţiilor, la a se organiza ele însele, conform unor 
variante ale modelului raţional (pe grupări, cooperative, consilii, asociaţii 
etc.), apoi, conform acestui model, în punerea în acţiune a procedurilor de 
control şi de evaluare critică a rezultatelor acestor organizaţii birocratice. 

2. Un al doilea element, caracteristic istoriei instituţionale a dezvoltării 
rurale, este aşa-numita direcţie „populistă” (Kitching, 1982, Robertson, 
1984, Olivier de Sardan, 1990), care insistă pe ideea că „dezvoltatorii” 
recunosc necesitatea sprijinirii pe resursele de bază, atât pentru asigurarea 
eficacităţii, cât şi a legitimităţii. Această orientare a condus la cristalizarea 
unei „culturi a dezvoltării”. Între promotorii orientării „populiste” se 
numără şi românul Mihail Cernea, care susţinea, încă în 1985, necesitatea 
punerii  pe primul plan a „poporului” în strategiile de dezvoltare rurală, 
operaţionalizînd chiar principalele variabile sociologice ale dezvoltării 
rurale (Cernea, 1985). Aceeaşi orientare o regăsim şi în spaţiul sociologiei 
anglo-americane. Îl amintim, în acest sens, pe Chambers, care, într-o 
lucrare de referinţă, susţine necesitatea trecerii săracilor pe primul plan 
(„putting the last first”) (Chambers, 1983). 

Combinarea celor două elemente din istoria şi cultura instituţională a 
dezvoltării este ea însăşi purtătoare de contradicţii permanente, întrucât pretinde 
concilierea virtuţilor eficacităţii birocratice cu virtuţile organizaţiei comunitare; 
or, numeroase studii au demonstrat că, prin combinarea elementelor contradictorii, 
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reprezentate de idealul birocratic şi cel comunitar, se poate ajunge la o exacerbare 
a formalismului birocratic, pe de o parte şi, pe de altă parte, la înflorirea reţelelor 
de clientelism şi corupţie. Este şi situaţia în care se află România astăzi, unde, din 
motive ce ţin simultan de corupţie şi de birocraţie excesivă, s-a ajuns la blocarea, 
cel puţin parţială, a accesului ruralului la fondurile nerambursabile, puse la 
dispoziţie de Uniunea Europeană, ca urmare a strategiei proprii de dezvoltare rurală. 

Funcţionarea insuficientă a organizaţiilor locale este atribuită 
particularităţilor comunităţilor locale, ea fiind corijată prin reguli şi control. 
Pornind de la astfel de disfuncţionalităţi, are loc un proces de „neînţelegere 
productivă” şi de ajustare fără sfârşit, între strategiile ţărăneşti şi strategiile 
operatorilor dezvoltării, primele fiind dependente de eterogenitatea socială şi 
economică a mediului rural, iar celelalte de caracterul politic şi constrângător al 
acţiunilor. 

Construcţia câmpului dezvoltării, conform sociologului francez Denis Pesche 
(2007), implică identificarea agenţilor sau instituţiilor care alcătuiesc acest câmp 
şi definirea poziţiilor necesare pentru a stabili structura obiectivă a relaţiilor dintre 
poziţiile ocupate de agenţi şi instituţiile concurente. În acest sens, inspirându-se din 
definiţia lui Bourdieu (Bourdieu şi Wacquant, 1992), Pesche precizează că 
noţiunea de câmp al dezvoltării rurale ar trebui să includă: 

– transformările unei societăţi, 
– modificarea raporturilor de forţă dintre agenţi şi 
– transformările rezultate din intervenţia exterioară.  
Chiar şi din această succintă circumscriere, se pot uşor observa raporturile 

strânse dintre câmpul de dezvoltare şi câmpul puterii (Bourdieu, 1989). Ar trebui, 
de asemenea, adăugat că interesul pentru construcţia câmpului de dezvoltare rurală 
include adesea şi noţiunea de „strategie”. Apreciem totuşi că aceasta are o 
încărcătură semantică mult prea diversă şi contradictorie pentru a putea fi folosită 
ca un concept-cheie în teoria dezvoltării rurale, rămânând însă mai mult decât utilă 
în practica dezvoltării. 
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