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NOUL CONCEPT AL SPAŢIULUI 
 

ANDREI MARGA1 
 

Abstract: – In our time, space has got a changed connotation as compared to the ones advanced by Newton 
and Kant, or even to later elaborations on this subject. Based on a brief analysis of a number of 
conceptualizations of space in some disciplines, the present article argues in favor of the thesis of the 
“plasticity of space”: space has the capacity and the possibility to get shapes and to allow for developments 
from the part of those who occupy it, and, as a matter of fact, those who live it. Consequently, one can speak 
about the “plurality of the concept of space”: we no longer have a single, all comprising space, similarly to 
a huge vase with the walls placed infinitely away, since we have different types of space, according to the 
structure aimed at and the events going on. 
 
Cuvinte cheie: spaţiu, plasticitatea spaţiului, pluralitate, geografie, filosofie 
 
 

Dacă facem analiza evoluţiei conceperii 
spaţiului în cultura modernă atunci avem de 
reţinut câteva praguri parcurse, dincoace de care 
ne aflăm astăzi. Orice investigaţie trebuie să se 
oprească la scrierea Von derFormderSinnen – 
undVerstandeswelt (1770), în care Kant a plecat 
de la axiomele geometriei euclidiene (linia 
dreaptă este drumul cel mai scurt între două 
puncte, printr-un punct exterior unei drepte se 
poate duce o singură paralelă la acea dreaptă 
etc.) şi a considerat spaţiul drept formă a 
intuiţiei apriori. Spaţiul devine obiect al 
geometriei, care are fundamente ce preced orice 
experienţă şi sunt condiţia experienţei în 
general. Această concepere a spaţiului avea să 
fie dislocată – cum ne spune Stephan Gunzel – 
abia cu lucrarea Die psychologischen 
Grundlagen der Raumwissenschaft (1868), în 
care Friedrich C. renesius se întreabă: cum 
ajungem noi, ca oameni, la conceperea apriori a 
spaţiului? Evident, acum uitatul autor deschide 
interogarea din punct de vedere empiric a 
spaţiului, pe care o vor continua Helmholz, apoi 
Husserl, Heidegger şi alţii, fiecare cu optici 
proprii. 

Între timp, însă, geografia s-a desprins din 
subordonarea faţă de istorie şi a început să 
conteze drept veritabilă „ştiinţă a spaţiului 
(Raumwissenschaft)”. Geografia procedează 
descriptiv, aşadar aposteriori. Dar deja cu 

Montesquieu, Herder, Alexander von Humboldt 
şi, mai tirziu, cu Friedrich Ratzel, geografia nu a 
rămas simplă descriere a spaţiului natural, ci a 
considerat spaţiul ca spaţiu ocupat de oameni. În 
acest fel, geografia şi-a însuşit abordări istorice, 
antropologice şi a devenit, de fapt, 
antropogeografie. Cum s-a spus foarte bine 
recent, „aprioriul kantian al spaţiului se 
transformă astfel în aposteriori: spaţiul devine, 
din ceva transcendental, ceva doar empiric” (p. 
9). Dar abordarea empirică a spaţiului a înaintat 
de la spaţiul natural la spaţiul ocupat de oameni 
(în forma menţionată a „antropogeografiei”) şi, 
cu încă un pas, la considerarea spaţiului ca 
„Lebensraum”. Această formulă s-a compromis 
definitiv căutând să derive caractere sociale si 
umane din, spre exemplu, clima locului şi să 
legitimeze acţiuni de cucerire militară sau de 
dominaţie politică. Geopolitica anilor douăzeci-
treizeci a reprezentat formula. 

Spaţiul nu a mai putut fi separat de oameni 
şi de ceea ce produc oamenii, încât a devenit 
tentant ca asupra spaţiului să se proiecteze o 
optică sociologică: spaţiul a fost privit plecând 
de la societate. Ȋn lucrarea La production de 
l’espace (1974), Lefebvre a propus ca spaţiul să 
fie abordat ca produs al societăţii respective – în 
fapt al relaţiilor din societate. Unii autori au 
început să vorbească despre „dezvoltarea 
antropogeografiei de la o <ştiinţa a spaţiului> la 

1 Academia Română - Filiala Cluj, Colectivul de Geografie, str. A.T. Laurian, nr. 42, Cluj-Napoca 
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o <ştiinţă a societăţii>”. Structurile spaţiale ar fi 
astfel de considerat drept efecte ale proceselor 
sociale – adică efecte tehnice, economice, 
juridice, instituţionale. Pe de altă parte, s-a 
observat, însă, că spaţiul însuşi, prin 
numeroasele sale componente (resurse naturale, 
poziţie geografică, acces la căile de comunicaţie 
etc.) condiţionează dezvoltarea, fără a o putea, 
totuşi, provoca sau bloca. Dezvoltarea stă şi pe 
alţi piloni decât cel al spaţiului. De aceea, astăzi, 
eliberate fiind de excesele dizolvării spaţiului 
sau ale ignorării importanţei acestuia, precum şi 
de aberaţiile „determinismului geografic” şi ale 
teoriilor „Lebensraum”-ului, spaţiul şi societatea 
se abordează în unitate, fără a deriva un termen 
din celălalt şi fără a-l ignora pe vreunul. 

Procedez, în intervenţia de faţă, la a 
argumenta ceea ce numesc „plasticitatea 
spaţiului” – capacitatea şi disponibilitatea 
acestuia de a căpăta forme şi de a permite 
dezvoltări din partea celor care îl locuiesc şi, de 
fapt, îl trăiesc. Am în vedere, scurt şi simplu 
spus, împrejurarea că spaţiul este condiţionat 
de societate, în înţelesul larg, şi condiţionează 
societatea. Plec de la trei şiruri de observaţii ce 
sunt la îndemâna oricui. Prima observaţie se 
referă la dependenta unor societăţi întregi de 
resurse naturale – precum, de exemplu, 
dependenţa energetică a Uniunii Europene de 
spaţiul intercontinental în care ne aflăm. A doua 
observaţie priveşte importanţa crucială a pieţei 
pentru dezvoltare – ca, de pildă, importanţa 
actuală a pieţei euroamericane pentru 
dezvoltarea în continuare, susţinută, a Chinei, 
care are nevoie perceptibilă de o piaţă extinsă cu 
mult dincolo de graniţele naţionale. A treia 
observaţie are în vedere „miracolele” dezvoltării 
intensive şi ale democratizării avansate care s-
au înfăptuit în condiţii de spaţiu prea puţin 
prielnice, dacă nu chiar adverse – cum sunt, spre 
ilustrare, dezvoltările realizate de Israel sau 
Noua Zeelandă. Pot lua în considerare şi alte 
observaţii şi exemplificări, dar cele evocate sunt 
deja reprezentative şi concludente. 

Încep prin a argumenta teza „plasticităţii 
spaţiului” luând în seama câteva perspective 
disciplinare asupra spaţiului. Bunăoară, estetica, 
ce îşi începe istoria odată cu lucrarea  omonimă 
(1750) a lui Alexander Baumgarten, s-a înţeles 

pe sine ca „ştiinţa a cunoaşterii sensibile”, în 
care spaţiul îşi afla un loc cel mult secund. Cum 
s-a spus foarte bine, „formarea unui concept al 
spaţiului în istoria artei dobândeşte validitate 
metodologică abia spre sfârşitul secolului a 19-
lea, când considerarea istoric-critică, analitico-
stilistică a artei înlocuieşte comentariile legate 
de teoria imitării despre loc, scenă, adâncime şi 
adâncimea imaginii” (vezi Michela Ott, 
Aestetik/Kunstgeschichte, în Stephan Gunzel, 
Hrsg., Raumwissenschaften, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 2009, p.19). Iar după al 
doilea război mondial, s-a ajuns, în estetica, la 
opoziţie faţă de „gândirea progresului” care a 
dominat scena de la mijlocul secolului al 19-lea 
încoace, care a însemnat în fapt o întoarcere 
spre tematizarea spaţiului, care este supus de 
acum diferenţierii. Ȋn arheologie spaţiul este 
angajat direct, din capul locului: stratificările, 
distribuţia spaţială a obiectelor şi localizarea de 
obiecte sunt chiar teme ale arheologiei. Aceasta 
disciplină reconstruieşte spaţii trăite de alţii 
luând în consideraţie date ce ţin de ambientul 
natural, economie, raporturi sociale, cultură, 
mentalităţi. Lucrurile sunt plasate „în lume” cu 
ajutorul timpului şi spaţiului (vezi Franziska 
Lang, Archaeologie, in Stephan Gunzel, op.cit, 
p.42-43).  

Ȋn arhitectură şi construcţii, spaţiul devine 
tema focalizantă, ca şi în estetică, spre sfârşitul 
secolului al 20-lea. Vestiţii Alois Riegl şi Albert 
E.Brinckmann au considerat spaţiul ca formă 
artistică a clădirilor, care sunt înzestrate în 
primul rând cu un sens anume în lumea 
înconjurătoare. Treptat, în „planificarea urbană 
(Stadtplanung)” şi-au făcut loc noi abordări care 
au ajuns la interferenţă la mijlocul secolului al 
20-lea (abordarea economică a lui Heiligenthal, 
ordonarea populară a lui Feder, configurarea 
socială a lui Elias etc.). Indiferent de abordare, 
rămâne însă clar că în jurul conceperii spaţiului 
se joacă direcţia de evoluţie a arhitecturii şi a 
planificării urbane (vezi Eduard Fuhr, 
Architektur? Stadtebau, în Stephan Gunzel, 
op.cit., p.57). 

Ȋn mod interesant unii filosofi au deschis 
orizonturi noi de înţelegere a spaţiului plecând 
de la experienţa arhitecturii şi planificării 
urbane. Heidegger a fost acela care, cel mai 
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direct prin conferinţa Bauen Wohnen Denken 
(1951) a promovat considerarea construcţiilor 
sub aspectul lărgirii perspectivelor spaţiale şi al 
absorbţiei istoriei. Hannah Arendt a aratat, în 
Conditio Humana (1952), pe exemplul 
polisurilor greceşti, că pentru înţelegerea 
spaţiului, nu trasarea de frontiere, ci mai curând 
instituirea de spaţii politice este decisivă. Iar 
Habermas, cu Strukturwandelnder Offentlichkeit 
(1962), a iniţiat privirea arhitecturii din punctul 
de vedere al favorizării dezbaterii publice a 
chestiunilor de interes general. Fiecare a 
reprezentat, in felul său, convingerea că spaţiul 
este nu doar dat, ci mai ales fructul unor 
iniţiative şi acţiuni umane şi are, inevitabil, o 
anumită plasticitate. 

Ştiinţele experimentale ne oferă, la rândul 
lor, probe pentru această idee. Să luăm în 
considerare, mai întâi, biologia. Ernst Haeckel a 
fost cel care ne-a obişnuit cu considerarea 
organismelor în legătură cu spaţiul, pe care l-a 
conceput ca un fel de spaţiu al vieţii acestora, un 
spaţiu vital, fără să atingă o abordare destul de 
precisa. A fost de ajuns, însă, ca ideea sa ajungă 
la Ratzel si, apoi,  la Haushoffer şi să facă 
cariera în anii treizeci alimentând, printr-un 
determinism ce amesteca spaţiul şi biologia, o 
ideologie a cuceririi şi dominaţiei. Aceasta 
evoluţie intelectuală desigur criticabila nu 
trebuie să ne împiedice sa observăm importanţa 
spaţiului pentru organisme şi să sesizăm două 
stări de lucruri: ca Alexander von Humboldt a 
avut dreptate când, în Ideenzueiner 
Geographieder Pflanzen (1807), a explicat 
evoluţia de caractere ale plantelor prin 
interacţiunea cu factori climatici şi că sunt 
fructuoase eforturile actuale de a-l scoate din 
uitare pe Humboldt integrându-i contribuţia în 
evoluţionismul actual (vezi Michel Weingarten, 
Biologie/Okologie, in Stephan Gunzel, op.cit, 
p.87-88). În fizica actuală a spaţiului este 
interogat sub multiple aspecte: dimensiuni, 
forma geometrică, originea, dezvoltarea, 
construcţia şi structura (vezi Jan. C. Schmidt, 
Physik, in Stephan Gunzel, op.cit., p. 291). 
Actuala înţelegere din fizică a spaţiului este 
îndatorată mai ales teoriei relativităţii, fizicii 
cuantice, fizica sistemelor complexe, ce include 
teoria haosului şi teoria catastrofelor. Întrebările 

care se pun în privinţa spaţiului de către 
fizicieni sunt edificatoare: este spaţiul absolut 
sau ceva relaţional? cum se leagă spaţiul, 
timpul, materia  şi câmpurile? Ce geometrie 
descrie spaţiul real? Câte dimensiuni are 
spaţiul? Spaţiul este el însuşi un produs al 
evoluţiei sau premerge evoluţia? Este spaţiul dat 
sau în expansiune? Este spaţiul limitat sau 
nelimitat? Este spaţiul izotrop? Este el discret 
sau continuu? Cum se raportează unele la altele 
părţile disparate de spaţiu? Ce structuri spaţiale 
întâlnim în experienţa umana a lumii? Putem lua 
aceste structuri drept cheie a înţelegerii spaţiului 
în general? (Ibidem, p. 291). Fizica, graţie 
teoriei relativităţii, a îndemnat la o noua 
înţelegere a spaţiului – una care l-a scos din 
imobilismul apriorismului şi l-a legat de 
evenimentele lumii. 

Sa ne apropiem, însă, de tematizarea 
spaţiului în domeniul societăţii omeneşti. Să 
începem cu istoria. Aici, în scrierea istoriei, 
spaţiul şi timpul sunt dimensiunile de bază ale 
desfăşurării evenimentelor. „Istoria poseda 
totdeauna un loc, se întinde pe o suprafaţă sau 
se defineşte prin relaţii ale situaţiilor” (vezi 
Marcus Sandl, Geschichtswissenschaft, în 
Stephan Gunzel, op.cit., p.159). Trei principii 
guvernează, sub aspectul dimensiunilor 
amintite, optica istoricului cu pregătire 
actualizată: spaţiul istoric nu se sustrage 
schimbărilor controlate de timp şi este „instituit 
social, organizat politic şi supraformat cultural”; 
spaţiul care se schimbă în timp nu este ceva 
secundar în raport cu timpul, ci are, aşa cum 
atestă nevoia localizărilor, a stabilirii 
extinderilor, de exemplu, caracter de sine 
stătător; timpul devine intuitiv pentru noi numai 
prin intermediul mişcărilor în anumite spaţii 
(p.159). Pe bună dreptate s-a observat că, în 
funcţie de orientarea istoriografică, în scrierea 
istoriei se practică o concepere diferenţiată a 
spaţiului. De pildă, istorismul a operat cu un 
subiect al istoriei în format mare (naţiunea, 
clasa socială etc.) şi a lăsat spaţiul în afara 
considerării. Către sfârşitul secolului al 20-lea 
se produce „cotitura spaţială (the spatial turn)” 
în istoriografie, care a revenit la cercetarea 
localizata a unităţilor  istorice (comunităţi, state 
etc.)  şi a procedat la tematizarea spaţiului 
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politic şi la cercetarea impactului sistemelor de 
comunicaţie, al transporturilor, al tehnologiilor. 
O schimbare majoră se petrece: „ca obiect al 
scrierii istoriei, spaţiul intră în atenţie în 
caracterul sau schimbător, fiind definit drept 
construct cultural, social, tehnic sau medial şi 
pus în legătură cu premisele istorice ale 
producerii, stăpânirii şi perceperii sale” (p.162). 
Iar de această schimbare a înţelegerii naturii 
spaţiului se leagă „pluralizarea conceptului de 
spaţiu”: nu mai avem un singur spaţiu 
atotcuprinzător, aidoma unui vas uriaş cu 
pereţii plasaţi la infinit, căci avem de a face cu 
spaţii variate în funcţie de construcţia care s-a 
angajat şi de evenimentele ce au loc. Cu o buna 
intuiţie a stărilor de lucruri, gruparea de la 
„Annales”, din Franţa, a orientat scrisul istoric 
spre condiţii geografice, climat, reproducţia 
economica, comerţ, circulaţie, ligaturi ale 
situaţiilor şi efectele graniţelor. Cu un nou pas 
în direcţia generalizării, Pierre Bourdieu (1985) 
a dezlegat spaţiul de spaţiul fizic si l-a conceput 
ca rezultat al praxisului social înţeles 
cuprinzător.  

Acea „cotitura spaţială (spatial turn)”, 
înregistrată în istoriografie, arhitectura, 
planificarea urbană şi în alte discipline, a găsit 
geografia – ştiinţa prin excelenta a spaţiilor – în 
poziţia cea mai buna pentru a integra  diversele 
perspective disciplinare asupra spaţiului. Nu 
numai atât: geografia s-a străduit să opereze 
integrarea – cum bine s-a observat, în formula 
„geografiei critice”. „Particularitatea 
<geografiei critice> constă în aceea ca ea nu 
mai este îndatorată doar geografiei 
obiectivatoare a lucrurilor, ci, în plus faţă de 

aceasta, este străbătută de interesul de a sesiza 
ce implicaţii ideologice au tablourile geografice 
ale lumii tradiţionale în privinţa relaţiilor social-
culturale actuale şi urmează aici înainte de orice 
întrebarea care practici geografice (cu ce 
potenţiale de putere) sunt constitutive pentru  
actualele <raporturi spaţiale sociale>” (vezi 
BennoWerlen, Geographie/Sozialgeographie,în 
Stephan Gunzel, op.cit., p.144). În această 
optică, „spaţiul poate fi înţeles corespunzător nu 
ca ceva absolut, ci înainte de toate ca un concept 
relaţional”. Componenta social-culturală a 
spaţiului intra pe primul plan.  

Putem acum conchide argumentarea 
noastră. Ne aflam, în mod perceptibil, nu  numai 
în urma unei cotituri care a adus cu sine 
reevaluarea spaţiului în diferite discipline; ne 
aflam după o cotitura a însăşi înţelegerii 
spaţiului. Acesta, spaţiul, nu se mai lasă 
suprapus cu spaţiul natural, ci se vădeşte a fi un 
construct – un construct social-cultural. Una din 
implicaţiile practice  este aceea ca  nu mai este 
totul să deţii spaţiu câta vreme societatea şi 
cultura pe care  le pui in joc îşi lasă prea puţin 
amprenta asupra lui. Este, fireşte, mai bine să 
deţii, decât să nu deţii spaţiu natural,  dar faptul 
că nu deţii cât ţi-ar trebui nu este dramatic câtă 
vreme societatea şi cultura proprie au 
capacitatea de a construi spaţiul. O fatalitate a 
spaţiului nu există, chiar dacă spaţiul se cuvine 
preţuit mai mult decât o fac mulţi dintre 
posesorii de spaţiul natural. Dar cu spaţiul 
natural este de făcut ceva, iar ceea ce se face 
depinde de societate şi de cultura comunităţii 
respective. 

 
 
 
 




