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ARGUMENT

Cartea de față are la bază teza de doctorat, susținută 
la Universitatea „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, cu 
titlul Societatea reghineană și dilemele modernității  
(1850–1950), o cercetare asupra manierei în care 
modernitatea a fost receptată în spațiul transilvan, din 
perspectiva unui oraș, care prin caracterul său cosmopolit, 
multietnic și multicultural, ilustrează, ca multe alte orașe 
transilvane, de altfel, paradigmele comunităților din zonă 
sub semnul metamorfozelor politice, sociale și economice 
ale epocii. Investigarea confruntării cu modernitatea, chiar 
și într‑un spațiu bine circumscris ca și în cazul lucrării 
de față, nu este un demers deloc facil având în vedere 
multiplele fațete ale acestui fenomen și unghiurile diverse 
din care el poate fi analizat. Care au fost întrebările care au 
structurat acest demers și de ce acest interval cronologic, 
situat oarecum înafara cronologiilor clasice, sunt întrebări 
care necesită clarificare încă de la început.

Perioada celei de‑a doua jumătăți a secolului al XIX‑lea 
și începutul secolului XX este în general considerată o 
epocă în care beneficiile modernității s‑au generalizat. 
Măsura în care societățile au experimentat însă acest 
lucru a fost diferită, în funcție de ritmurile proprii de 
modernizare, pentru că deși vorbim despre un fenomen 
general, devenirea modernă a presupus parcursuri diferite, 
determinate de tradiții, potențial economic, social, 
cultural, dar și de propriile strategii și proiecte, fiecare caz 
contribuind, în fond, la conturarea imaginii de ansamblu. 
Ca și parte a Monarhiei habsburgice și apoi a statului 
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dualist, Transilvania a experimentat, pe de o parte, efectele politicilor 
și strategiilor guvernamentale care au stat în această epocă sub semnul 
recuperării decalajelor înregistrate în comparație cu celelalte state 
europene, dar și sub semnul uniformizării, Monarhia încercând 
să dea unitate conglomeratului de popoare și grupuri etnice care o 
compuneau. În același timp, însă, grupurile etnice care coabitau în 
acest spațiu cosmopolit, și‑au asumat treptat, pe măsură ce spiritul 
național s‑a trezit, propriile proiecte și strategii, ceea ce a dus la o 
diversificare a proiectului modernizator. Chiar dacă, după cum spunea 
istoricul Jean Bérenger, Monarhia a eșuat în a reduce pluralismul 
deosebit de complex al societăților pe care le‐a administrat, statul 
austriac și apoi austro‐ungar a oferit popoarelor sale o serie de instituții 
și practici, fără de care evoluția lor în sens modern nu ar fi fost posibilă.

Cu această moștenire a Monarhiei dualiste, Transilvania a intrat 
după Primul Război Mondial în componența tinerei Românii, un 
stat care la rândul său se afla într‑un proces de recuperare și de 
modernizare, proces care în cazul românesc a presupus o aliniere 
la practicile și formele occidentale, proiectul de modernizare al 
României însemnând în fond europenizarea sa. Astfel, momentul 
1918, considerat în cronologia clasică a istoriei românilor pragul 
dintre perioadele modernă și contemporană, din punct de vedere 
al modernității românești, reprezintă deschiderea unei noi etape, în 
care tânărul stat român, proaspăt întregit, a continuat linia proiectelor 
asumate în epoca anterioară, acestea trecând de fapt doar printr‑un 
proces de redefinire, impus de noul context al „României Mari”.

Demersul de față, propune așadar, o radiografiere a manierei 
în care societatea transilvană a experimentat aceste proiecte 
modernizatoare ale celei de‑a doua jumătăți a secolului al XIX‑lea și 
a primei jumătăți a secolului XX, din perspectiva unui oraș, Reghinul 
Săsesc, un oraș german prin tradiție, care a cunoscut treptat pe fundalul 
realizării dualismului austro‑ungar o proeminență maghiară, apoi o 
administrație românească în România Mare și a cărui fizionomie s‑a 
transformat profund, atât în ceea ce privește structurile urbane cât 
și cele sociale și culturale, ilustrând în fond, efectele confruntării cu 
modernitatea. Din punct de vedere al structurii, cartea este împărțită 
în trei părți. Sub titlul, Câteva cuvinte despre modernitate, prima parte 
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redă reperele teoretice și metodologice care au stat la baza cercetării, 
atât din perspectiva generală a fenomenului modernități cât și a 
modelelor statale care s‑au suprapus în spațiul transilvan. Analiza 
confruntării cu modernitatea, din perspectiva efectelor pe care această 
epocă le‑a avut asupra structurii populației orașului, atât în plan etnic 
și confesional, cât și în ceea ce privește structurile socio‑culturale 
și socio‑profesionale, dar și asupra fizionomiei urbane, constituie 
subiectul celei de‑a doua părți, intitulată Ipostaze ale modernității 
într‑un oraș transilvan. Ultima parte, Românii și modernitatea. Crearea 
comunității urbane, prezintă experiența românilor din Reghinul 
Săsesc, maniera în care aceștia s‑au conturat ca și comunitate urbană 
și au făcut față provocărilor și dilemelor modernității.
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CAPITOLUL I

MODERNITATEA.  
PERSPECTIVĂ TEORETICĂ

Istoria, ca de altfel toate științele sociale este o disciplină 
jalonată de controverse și dezbateri privind cea mai bună 
modalitate de a observa societatea și evoluțiile sale. Dacă ne 
gândim doar la Franța, aici numărul curentelor și școlilor 
de gândire a crescut continuu: de la istoria narativă și lirică 
a istoricilor romantici de la mijlocul secolului al XIX‑lea 
la istoria evenimențială a Școlii „metodice” de la sfârșitul 
aceluiași secol, „istoria‑știință” bazată pe sociologie, istoria 
„totală”, pluridisciplinară a școlii Annales și a succesorilor 
ei de la „Noua istorie”, istoria genealogică sau, în ultimii 30 
de ani, noua istorie „culturală”. Această permanentă căutare 
exprimă în fond esența științei istorice, pentru că așa cum 
remarca Robert W. Winks într‑o lucrare asupra modernității 
în Europa, istoria nu înseamnă doar o înlănțuire de date 
și de evenimente care trebuie contabilizate și memorate, 
din contră ea se compune dintr‑o serie de argumente care 
trebuie analizate și dezbătute, controversa asupra ceea ce s‑a 
întâmplat cu adevărat la un anumit moment, asupra ceea 
ce a însemnat cu adevărat un eveniment dar și a măsurii 
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în care se pot generaliza răspunsurile la aceste întrebări constituind 
principala sa coordonată1.

Procesul nașterii lumii moderne se înscrie acestei efervescențe 
continue a cunoașterii, fiind unul dintre cele mai dezbătute fenomene 
nu doar la nivel istoric ci în întreg câmpul științelor sociale. Realitatea 
istorică complexă și mai ales neuniformitatea fenomenului a făcut 
imposibilă stabilirea unei grile de evaluare unitare, cercetători 
aparținând unor domenii diferite, istorici, filosofi, sociologi, 
antropologi, economiști au conturat în timp un adevărat ansamblu 
de teorii și perspective asupra modului și a momentului în care 
umanitatea a devenit modernă2. Astfel, după mai bine de două 
1 Robin W. Winks, Joan Neuberger, Europe and the Making of Modernity, Oxford 
University Press, 2005, p. xi.
2 Selectiv: Talcott Parsons, The Social System, London, Routledge and Kegan Paul, 
1951; Neil Smelser, Social Change in the Industrial Revolution: An Application of 
Theory to the Lancashire Cotton Industry 1770–1840, Routledge and Paul, London, 
1959; Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non‑Communist Manifesto, 
Cambridge University Press, 1960; Henri Lefebvre, Introduction á la modernité. 
Préludes, Paris, Éditions de Minuit, 1962; David Apter, The Politics of Modernization, 
Chicago, University of Chicago Press, 1965; David McClelland, The Achieving 
Society, New York, Harper and Row, 1967; Shmuel N. Eisenstadt, Tradition, Change 
and Modernity, New York, Wiley, 1973; Alex Inkeles, Becoming Modern, New 
York, Collier, 1974; Immanuel Wallerstein, The Modern World‑System: Capitalist 
Agriculture and the Origins of the European World‑Economy in the Sixteenth Century, 
New York, Academic Press, 1974; Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village 
occitan, de 1294 à 1324, Paris, Gallimard, 1975; Norbert Elias, übber den Prozess der 
Zivilisation, Frankfurt, Suhrkamp, 1976; Muchembeld, Robert, Culture populaire 
et culture des élites dans la France moderne (XVe–XVIIIe siècle), Paris, Flammarion, 
1978; Jean François Lyotard, La‑condition postmoderne. Rapport sur le savoir, 
Paris, Minuit, 1979; Maurice Agulhon, La République au village: les populations du 
Var, de la Révolution à la IIU République, Paris, Éditions du Seuil, 1979; Marshall 
Berman, All That is Solid Melts into Air, New York, Simon & Schuster, 1982; Hans 
Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age, Cambridge, MTI Press, 1983; 
Hannah Arendth, Condition de l’homme moderne, Paris, Calman‑Lévy, 1983; David 
Frisby, Fragments of Modernity, Cambridge, MTI Press, 1986; Jürgen Habermas, 
The Philosophical Discourse of Modernity, Cambridge, MTI Press, 1987; Matei 
Călinescu, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant‑Garde, Decadence, Kitsch, 
Postmodernism, Duke University Press, 1987 (ediția în limba română, Cinci fețe 
ale modernității: Modernism, Avangarda, Decadența, Kitschul și Postmodernismul, 
București, Ed. Univers, 1996); Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, 



14 Maria Tătar-Dan

secole de chestionare, întrebările „Ce este modernitatea?”, „Care sunt 
caracteristicile unui fenomen modern?” și „Când a devenit o societate 
inevitabil modernă?”, nu și‑au găsit încă un răspuns unanim acceptat.

Datele tradiționale, corespunzătoare unui segment cronologic 
destul de larg plasează debutul modernității între căderea 
Constantinopolului (1453), descoperirea Americii (1492), reforma lui 
Luther (1518) sau revoluția din Anglia (1628–1652)3. Unii consideră 
că momentul care simbolizează începutul său este semnarea Tratatului 
de la Westphalia în 1648, marcând sfârșitul Războiului de Treizeci de 
Ani și întruchipând creșterea statului‑naţional ca un jucător de top 
în relaţiile internaţionale, pe când alții arată cu degetul la Revoluţia 
americană (1776) sau la cea franceză (1789) ca evenimentele cele mai 
simbolice de la începutul epocii moderne4. Cu toții recunosc însă că 
ceea ce s‑a întâmplat în această perioadă a schimbat fundamental 
modul în care oamenii trăiau și își concepeau existența.

Exploratorii au adus la lumină existența unor vaste continente 
necunoscute până acum. Umaniștii au pus sub semnul întrebării 
tradiția scolastică medievală contribuind la apariția unor noi câmpuri 
ale cunoașterii și la renașterea activității intelectuale. Reformatorii 
religioși au subminat iremediabil unitatea creștinătății și au deschis 
noi perspective asupra libertății umane, a legăturilor sociale și a 

Cambridge, Polity Press, 1989; Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, 
Stanford University Press, 1990; Idem, Modernity and Self‑Modernity, Stanford 
University Press, 1991; Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Cambridge, 
Polity Press, 1991; Alain Touraine, Critique de la modernité, Paris, Fayard, 1992; 
Louis Dupré, Passage to Modernity, New York, Yale University Press, 1993; Peter 
Wagner, A Sociology of Modernity, New York, Routledge, 1994; Ulrich Beck, 
Anthony Giddens, Scott Lash, Reflexive Modernization: Politics, Tradition and 
Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge, Polity Press, 1994; C.A. Bayly, 
The Birth of the Modern World 1780–1914, Oxford, Blackwell Publishing, 2004; 
Christophe Charle, Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, Paris, 
Armand Colin, 2011.
3 Toader Nicoară, Clio în orizontul mileniului trei (2). Noi explorări în istoriografia 
contemporană, Cluj‑Napoca, Ed. Accent, 2009, p. 185. 
4 Pierre Delvenne, Martin Erpicum, Pierre Hupet, Fedérico Vasen, Modernités 
multiples et critique sociale des technologies en Europe et en Amérique latine, în 
„Cahiers de Science politique” [En ligne], Cahier n°19, https://popups.uliege.
be/1784–6390/index.php?id=501, accesat 4.08.2011.




