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O scurtă introducere anticipativă.
Cercetarea unui fenomen complex precum cel care vizează formarea relațiilor
interumane într-un spațiu care structural favorizează constituirea acestora, relații pe care întrun mod clasic de analiză le numim relații de vecinătate, presupune o pluralitate de mecanisme
și procese care intră sub incindența formării acestui fenomen. Pornind de la instanțele majore
precum dimensiunea culturală, religioasă sau economică și ajungând la acele unități care
conturează identitatea socială a individului și care coroborate formează un sistem prin
intermediul căruia individul acționează, toate acestea conduc și spre modul în care individul
se raportează la întregile practici și acțiuni ale celorlați indivizi din proximitatea lui. Modul în
care un individ acționează asupra unui eveniment, fenomen, vine evident într-o strânsă
legătură cu felul în care individul dorește ca acel fenomen să acționeze asupra lui, iar
consecințele acțiunilor sale se doresc a fi în bună măsură favorabile. Această idee se poate cu
ușurință translata asupra modului în care individul își formează rețelele umane, se angajează
în diverse forme relaționale, a felului în care internalizează și se raportează ulterior la aceste
forme, dar și a modului în care se sustrage acestora și le părăsește. Într-un mod particular de a
expune această problemă, formarea relațiilor de vecinătate, de prietenie sau orice fel de relație
interindividuală, nu presupune în totalitate un automatism izolat de la care pornește întregul
proces, ci mai curând aceste relații sunt fundamentate pe o complexitate de variabile
interdependente care conduc construcția socio-culturală a individului în momentul actual al
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existenței sale. Acest moment interformațional este caracterizat de întregul său background
social, intenții, percepții.
Dacă vii de la oraș cum îi Huedinul de exemplu unde toată lumea se salută, vii aicea ești
la fel. Apoi îți dai seama că aici nu merge treaba care merge acolo. Da‟ pentru început, se
salută. (C. b. 26 ani)

O multisituare a spațialității.
În pluralitatea perspectivală, care ne este oferită cu privire la relația spațiu-individ sau
spațiu-societate într-un spectru mai cuprinzător, este circumscrisă și viziunea lui Manuel
Castells cu referire la această conexiune. Ca atare, acesta postulează faptul că spațiul este o
expresie a societății și de vreme ce societățile sunt supuse unor continue transformări
structurale, este legitim să afirmăm că noi forme și procese spațiale emerg concomitent cu
schimbările societăților. În continuarea acestui argument, Castells evidențiază faptul că relația
dintre societate și spațiu are un fundament complex, întocmai pentru că spațiul nu este o
fotografie a societății, este însăși societatea, spațiul nu este o reflexie a societății, este expresia
acesteia. Întrebarea esențială care se desprinde din întreg procesul de cunoaștere a
fenomenului spațial este în fond; Ce este spațiul? ,,În domeniul fizicii, (continuă Castells),
spațiul nu poate fi definit înafara dinamicii materiei. În teoria socială, spațiul nu poate fi
definit fără referire la practicile sociale.‟‟ (Castells, 2010:441), ,,spațiul este un produs
material, în relație cu alte produse materiale, implicit oameni care se angajează în relații
sociale (istoric) determinate care înzestrează spațiul cu formă, funcție și sens social.‟‟
(Castells 2010:441 apud Castells 1972:152).
Ca primă notă de reliefare a dimensiunii empirice în acest sens, poate fi intercalată
printr-o aplicabilitate a teoriei lui Castells, pe un sit bineînțeles mult mai restrâns și
circumscris. Nu mai putem să ne referim la spațiu în sensul său general, cu posibilitatea de a fi
situat oriunde, precum nu mai putem să ne referim nici la societate cu același sens generalist,
preluată sau exemplificată din orice loc. Delimitatea se produce, în cazul acestei cercetări, la
cartierul suburban Florești, iar ,,societatea‟‟ este descrisă de locuitorii unui bloc din cartier.
Pentru a reuși să particularizez această linie de analiză, consider necesară o succintă descriere
a locatarilor. În primul rând, blocul ales de către mine în vederea cercetării, este aparent unul
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care se abate de la regula care stăpânește condiția de locuire a Floreștiului (aceea că
majoritatea locuitorilor sunt proprietarii locuințelor). Această condiție de locuire este plasată
sub semnul triadei în sensul în care; din cincisprezece familii care locuiesc în scara a doua a
blocului, cinci sunt proprietari, șase sunt chiriași și patru apartamente nu sunt locuite. În prima
scară de bloc, raportul este echilibrat; am aflat că șapte familii sunt cu siguranță proprietari,
iar restul de opt apartamente sunt fie închiriate, fie nu sunt locuite.
Cu privire la subiectul central al acestei părți de analiză, este interesant de observat
modul în care spațiul propriu-zis care circumscrie, în acest caz, scara de bloc, balcoanele de
serviciu și grădina din fața blocului- toate acestea fiind spații comune locatarilor- reușeste să
devină însăși expresia relațiilor pe care colocatarii au reușit să le creeze din momentul în care
și-au achiziționat un apartament și s-au mutat în acest bloc, până în prezent. În acest sens, am
observat trei mari dimensiuni emergente pe care le-am expus în rândurile precedente, iar
analiza acestora conduc spre o perspectivă care redă întocmai natura relațiilor de vecinătate.
Situația scării de bloc ( din scara a doua de bloc), înafara faptului că este prin definiție acel
spațiu intermediar între mediul exterior și cel interior utilizat de către toți locatarii și ca atare
este acel spațiu semi-public care de cele mai multe ori este locul de întâlnire a vecinilor și care
crează acele instanțe de comunicare chiar dacă se rezumă doar la salut, a avut din perspectiva
amenajării și a curățeniei un istoric tumultuos. Nu voi reda întreaga poveste legată de decizia
angajării unui personal în vederea curățeniei, consider în schimb, că este mai relevantă
relatarea atitudinii pe care locatarii au avut-o în vederea acestui aspect. Prin urmare, una
dintre locatarele chiriașe (este chiriaș de aproximativ un an de zile) a întocmit un tabel cu
toate familiile scării de bloc, ca acestea să bifeze în dreptul lui DA sau NU cu privire la
angajarea unei persoane pentru a face curățenie în scară. Întreaga procedură s-a finalizat prin
faptul că aceasta a decis în numele unor familii care nu mai locuiesc acolo, sau care sunt
plecate pentru o perioadă în străinătate, ca atare era imposibil ca acestea să semneze tabelul.
După o serie de ședințe comune de bloc, s-a ajuns la concluzia că vor angaja pe cineva, însă
etajul unu nu va fi curățat, ca urmare a dorinței celor care locuiesc la etajul unu. Motivele care
stau în spatele acestei decizii sunt de natură diferită, pornind de la situația financiară, în ideea
în care fiecare familie trebuie să achite lunar unsprezece lei, fie de la faptul că unii doresc o
continuare a practicii desfășurate până în acel moment, practică care presupunea o diviziune
sexuală a muncii, fie se circumscriu fenomenului de mișcare migratorie, Floreștiul fiind un
spațiu de tranzit în vederea locuirii, ca atare nedorind o implicare în acest sens.
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De aproape patru ani, de când e pus blocul în folosință, nu am avut femeie de serviciu, tot
noi făceam fiecare când putea, noi însemnând, eu, doamna de sub mine bătrânica, o
vecină de la etajul patru care stă în garsonieră, noi suntem proprietari și încă o vecină de
la etajul unu care e chiriașă și atâta. Unele făceam de sus până jos, altele, să nu zic cine
(se referă la chiriașă) facea în fața ușii ei, trei trepte, preșul și atât. Dar înafară de
persoanele astea, n-o făcut nimeni, niciodată curat. (M. f. 30 ani)

Depășind problema de organizare a blocului, este interesant de observat nu atât logica
relațională dintre proprietari, ci logica relațională dintre proprietari și chiriași. Prin urmare,
există în această privință o dublă delimitare venită atât din partea proprietarilor cât și din
partea chiriașilor. Discursul ambelor părți se centrează întocmai în jurul ideii de statut,
proprietar versus chiriaș. Nu am observat existența unui fenomen determinist, ci mai curând sa creat o situație involuntară, pornind de la situarea fiecăruia în scara de bloc la nivel de statut.
Proprietarii nu consideră a fi necesară formarea unei relații de vecinătate sau prietenie cu
chiriașii deoarece se pornește de la ideea unei posibile mutări în altă parte și prin urmare,
tratează chiriașii cu o ușoară pasivitate. Acestea sunt persoane sau familii care au pătruns în
spațiul locativ într-un moment relativ recent, însă nu s-au asociat spațiului locativ întru totul.
Din partea chiriașilor, discursul se conturează dintr-o perspectivă a asumării. Sunt conștienți
de statutul lor de chiriași, iar acesta nu doar că este conștientizat, ci și asumat, internalizat și
materializat în toate practicile ce țin de sfera blocului. ,,Noi suntem chiriași aici, nu ne băgăm
în treburile astea, fiecare face ce crede. Nu am ce sa îți zic despre vecini, că nu îi cunosc și nu
mă intresează de nimeni’’ (o femeie ce s-a mutat împreună cu familia dânsei în scara a doua,
în urmă cu aproximativ cinci luni). (Chiriași)
În cazul modul de raportare a locatarilor cu privire la folosirea balconului de serviciu,
care este comun, am sesizat un aspect interesant, însă care se petrece în al doilea bloc pe care
l-am ales înspre analiză (B2) și care se află vizavi de blocul ales inițial (B1). Ceea ce am
descoperit în urma discuției cu R. este faptul că se formează o negociere informală a
balconului de serviciu. Părinții devin prioritari în ceea ce privește utilizarea spațiului comun al
blocului, în vederea depozitării lucrurilor copiilor, care ocupă prea mult loc în spațiul casei. În
acest sens, se produce o dezesențializare mutuală a ideii de proprietate comună, -în ideea în
care nu putem acest spațiu în termeni de proprietate privată-, și în același timp de renunțare
reciprocă la ideea dreptului la spațiu comun. ,,Restul de lucruri de la copii, haine, jucării îs în
cutii de televizoare sau altele, pe balcon, că restul nu-l folosesc. Apoi no, mă folosesc de
balcon cât pot.’’(R. f. 30 ani).
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Fig. 1- Imagine a balcoanelor

În aceeași cheie analitică, trebuie menționat că nu același lucru se întâmplă în privința
ideii de proprietate privată, oferită de statutul individului de proprietar al locuinței sale și nici
în cazul spațiului public din fața blocului, cu toate că acesta din urmă, prin definiție, este
destinat tuturor. Ceea ce se întâmplă în acest caz, este o trunchiere a logicii de raportare la
spațiul comun și public și o comutare a acestei logici printr-o conexiune inversă a ceea ce
teoretic înseamnă aceast tip de raportare. Am sesizat faptul că forma logică de folosire a
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spațiului, nu presupune în totalitate o semi-origine ideologică ca urmare a trecerii de la
regimul socialist la cel capitalist. Tocmai această observație o face Marcuse în capitolul
Privatization and its Discontents: Property Rights in Land and Housing in the Transition in
Eastern Europe, referitoare la proprietatea privată care nu întotdeauna precede ideea
,,guvernamentală‟‟ a proprietății, în sensul în care ideea proprietății private nu are automat un
fundament ideologic-de orice natură- cu toate că, antropologic vorbind, dreptul individual la
proprietate a apărut probabil în urma unor drepturi sociale și a fost probabil reliefat din
acestea. (Marcuse, 1996:120)
O instanță de guvernare care s-a instalat odată cu capitalismul a fost masiva privatizare
jucată de pe poziția ordinii naturale a lucrurilor, în special în Floreștiul de acum, care a fost
construit sub semnul investitorilor privați.
În acest caz, al locatarilor aleși, dintr-o anumită perspectivă, s-a scurtcircuitat această
logică a raportării la public, comun și privat și comutarea s-a produs în modul în care privatul
rămâne privat, spațiul comun nu mai intră într-o etapă de negociere formală între locatari, ca
ulterior să treacă printr-un proces de revendicare și apropriere a spațiului comun, iar spațiul
public cere de această dată întocmai acest consens de folosire, aproape o concesionare. În
continuarea acestei idei, consensul informal solicitat cu privire la spațiul public- cel care
circumscrie zona înconjurătoare a blocului - este vizibil în măsura în care, în momentul în
care doi locatari care au copii au construit o bancă în fața acestuia, părerea celorlalți vecini
referitoare la acest aspect, a fost susținută de pe poziții opuse. Se poate observa așadar, faptul
că, în acest mod particular s-a produs o reconfigurare a categoriei de indivizi care alege
spațiul public- mai exact banca din fața blocului- ca punct convergent de întâlnire. Prin
urmare, acest spațiu social nu mai intră sub incidența interacțiunii formate de către cateogoria
adolescenților sau a pensionarilor al căror statut filtrat prin intermediul temporalității le
permite acest lucru, ci este revendicat de această dată de mamele cu copii mici. În acest caz
particular al Floreștiului, pensionarii și adolescenții sunt excepții în rândul locuitorilor, grupul
mamelor fiind însă dominant.
Da no, aici nici no fost bănci. Când o pus banca ăștia de la etajul 1 îs mai învârstă către
50 de ani, o făcut tărăboi că vai de mine o făcut acuma bancă și toată lumea se adună la ei
la bloc. Ăștia o făcut bancă că toată vara astea nu o avut unde să steie cu copiii la povești.
Dapoi vezi acuma că și bătrânii stau pe calculator. De aici văd cum stau ăia doi stau la
calculator. Lumea îi ocupată acuma, nu mai are vreme să iasă afară în fața blocului.
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Numa noi astea cu copiii, până la 10 jumate seara stăteam afară, se mai jucau aștia mici,
mai povesteam. Îi rău că nu este un loc de joacă pentru copii. (R. f. 30 ani)

Un alt aspect care vine în strânsă conexiune cu dimensiunea spațialității, este
problematica amenajării grădinii din fața blocului. În acest caz particular, este relevant modul
în care mica zonă de grădină, situată de o parte şi de cealaltă faţă de intrarea în bloc, serveşte
ca expresie vizuală pentru relaţiile sociale dintre colocatari. Trebuie menționată însă distincția
clară între o amenajare a grădinii în scopul satisfacerii unor nevoi imediate a colocatarilor
(grădina de legume) și o amenajare într-un sens strict estetic întocmai pentru a amprenta prin
culoare și natură zona înconjurată de beton (grădina de flori). Se pune așadar problema
creativității cumulate dintr-o serie de invidizi eterogeni, într-un sistem unitar care ulterior să
se aplice printr-un mecanism de producție asupra spațiului. Rezultanta acestei aplicabilități
este un consum estetic, vizual care să vină în concordanță cu viziunea indivizilor despre
frumos, plăcut, ambiental. Nu există în această situație, niciun mecanism generator de
creativitate întocmai din cauza unei divergenţe ideatice a perspectivelor ideale asupra
esteticului din partea locatarilor, iar acest lucru este vizibil în măsura în care ,,grădina‟‟ este
reprezentată de o suprafață de pământ de 3mp unde se zăresc câteva peturi sub care se ascund
trandafiri. Acțiunea de producere a spațiului, este de această dată atribuită individului în
sensul lui Lefebvre (1991), natura doar creează, nu este capabilă să și producă.
Mi-o plăcut de ea (M), că ea o fost cu ideea aici în fața blocului să punem trandafiri (...)
Apoi unii nici nu au bani, nici nu vor. Eu aș fi de acord să dau bani pentru chestia asta
aici în față, ai văzut cum îi aici mai încolo, super fain, cu gard viu. Dacă ar fi așa, mi-ar
plăcea la nebunie și aș vrea să dau bani da...până atunci mai este mult și nici nu știu. M.
am văzut că și-o pus trandafiri, foarte bine. Numa că poate la anu‟ ne răzgândim toți și
facem o altă chestie...nu mă bag. (C. b. 26 ani)
Fig 2. Grădina blocului
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În această direcție de analiză a spațiului și spațialității consider că o componentă
esențială o deține problematica timpului. Timpul și temporalitatea a servit ca sursă de
polemici, dezbateri, teorii și ipoteze în întreaga sferă a cunoașterii ce vine în strânsă legătură
cu existența și reconfigurarea individului (aici mă refer la individual social, religios, politic,
economic, filosofic). O definiție desprinsă din Condiția Postmodernității a lui David Harvey
pe care o preia și Castells în capitolul 6, înglobează și conectează foarte bine aceste trei mari
dimensiuni –timpul, spațiul și socialul- într-o manieră în care devine evident faptul că aceste
trei dimensiuni nu există și nu se produc în exterior, într-o formă izolată sau independent una
de cealaltă. ,,Din perspectivă materialistă, putem argument faptul că, concepțiile obiective
asupra timpului și spațiului, sunt în mod necesar create prin intermediul proceselor și
practicilor materiale care servesc reproducerii vieții sociale‟‟ (Harvey, 1990:204). Prin
urmare, nu putem înțelege timpul și spațiul în proces independent de acțiunile, interacțiunile și
relațiile sociale ale indivizilor. Castells continuă argumentul lansat de Harvey și spune faptul
că spațiul este suportul material al timpului, concretizat prin practice sociale, iar acest suport
material încorporează întotdeauna un sens simbolic. Concretizarea timpului prin practice
sociale face referire la faptul că spațiul cumulează acele practici care sunt simultane în timp.
(Castells, 2010:441). În continuarea acestui argument, Domingues propune o analiză a
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sistemului social sau al sistemului de acțiune prin care acesta înțelege a fi compus de întregul
sistem de subiectivități colective (clase, grupuri, organizații, orașe, civilizații). funcționarea
acestui sistem de subiectivități necesitând un mecanism interconectat cu dimensiunea socială
spațiu-timp (Domingues, 1995:233-234). Autorul postulează faptul că, aceste subiectivități
colective, posedă o proprietate care nu poate fi redusă nici la acțiunea individuală a actorilor
și nici la influența sistemelor asupra indivizilor. Această particularitate, autorul o denumește,
cauzalitate colectivă, care se exercită în interiorul constucției dimensiunii spațiu-timp.
(Domingues, 1995:242).
Florești. Liniștea în haotic.
Pe direcția analizei mele, spațiul poate intra într-o serie de circumscrieri interpretative
multisituate. Se poate porni de la însăși ideologia guvernantă care înglobează statul din care
situl cercetat face parte (cartierul Florești), ca ulterior să se ajungă la forme particulare și
detaliate de analiză, precum cartierul ca atare, modul în care este vizualizat, proiectat, populat
și reflectat. ,,Proprietarii noilor vile suburbane se simt salvați de criza economică care a
devalorizat valorile pământului din cartierul lor. (...) Aceste case suburbane construite de către
dezvoltatori privați și apoi comercializate arată că niște „blocuri pe orizontală”, după cum
recunosc locuitorii înșiși, în contrast vizibil cu visul clasei de mijloc postsocialiste a casei
unifamiliale unde copii pot să alerge în curte.‟‟ (Petrovici, 2011)
În continuare, voi încerca să propun o viziune a cercetării cartierului filtrată prin
dinamica spațiului și a suburbanului din perspectiva lui Castells, perspectivă aplicabilă
întocmai procesului de transformare prin care și Floreștiul a trecut și continuă să treacă. Prin
urmare, acesta afirmă faptul că, lumea suburbană a orașelor europene este un spațiu social
diversificat, adică este segmentată în diferite periferii din jurul orașului central. În genere,
aceste zone sunt ocupate de ,,clasa muncitoare tradițională‟‟ (folosit ca termen general) care
de regulă este caracterizată, cel puțin în perioada curentă, de faptul că indivizii sunt
proprietarii locuințelor. A doua formă care se apropie și mai mult de exemplul pe care
Floreștiul îl oferă, este, din perspectiva lui Castells, definită de aceste noi orașe (britanice,
franceze, suedeze) locuite de populația tânără a ,,clasei de mijloc‟‟(ibidem) sau a clasei medii,
a căror vârstă nu a făcut posibilă pătrunderea acestora pe piața locuințelor din centrul orașului.
Cartierele muncitorești tradiționale (în cazul Clujului, cartierele socialiste) populate
preponderent de către clasa muncitoare, constituie în acest sens un spațiu distinct, deoarece
devin un câmp de luptă între eforturile de redezvoltare a business-ului venit din partea unor
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elite locale și încercarea de a reapropia valorile orașului, locuitorilor. Spre deosebire de
această situație, noii profesioniști din clasa de mijloc în Europa, se regăsesc în postura de a
alege între atracția spre suburbia anostă, confortabilă și liniștită și entuziasmul oferit de mult
prea costisitoarea viață urbană. (Castells, 2010:432-440).
În sfera urbanismului, viziunea lui Le Corbusier se axa pe modalitățile arhitecturale de
construcție a orașului, care, printr-un calcul științific, puteau determina satisfacerea nevoilor
umane, în condiții optime. Pentru Le Corbusier, orașul ideal era caracterizat prin simplitate și
regularitate, prin urmare ,, este imposibil să îl citești (pe Le Corbusier) sau să vezi multe din
schițele arhitecturale fără să observi pasiunea (sau mania) lui pentru linii simple și repetitive
și oroarea de complexitate, (...) lui Le Corbusier i-ar fi plăcut să își dozeze pasiunea pentru
linii și unghiuri drepte cu autoritatea unei mașinării, a științei și a naturii‟‟. ( Scott, 1998:107108). Din complexitatea ideilor lansate de către Le Corbusier cu privire la construcția ideală a
unui oraș, linia directivă care fundamentează întreaga sa viziune, este aceea a simplității și
eficacității. Este evident faptul că această viziune se axează pe mediul urban deoarece, în
primul rând, orașul lui Le Corbusier are un centru geografic care este în același timp centrul
administrativ, iar statutul unei persoane devine vizibil prin poziționarea locuinței sale față de
centru. Consider însă că cel puțin prima parte a expunerii ideilor lui Le Corbusier se aplică pe
modul arhitectural ce viza construcția cartierului Florești. Este foarte vizibilă geometria care
încadrează plasarea blocurilor, străzile dintre blocuri sunt paralele și aleile mai înguste sunt
perpendiculare, șirurile de blocuri sunt aliniate perfect unul în spatele celuilalt, la parterul
fiecarui bloc există un rând întins de grădini asupra cărora simțul proprietății private își pune
amprenta prin delimitarea acestora cu diverse tipuri de garduri.

Deci și aici cum îi, s-o pus gard la scară, io am crezut că se pune gard ca să nu intre câinii
(...). Defapt o pus garduri să nu intre copiii în grădină, io nici n-am văzut așa ceva. Omu o
îngrădit aici că avea o parcelă la parter, ca să nu intre copiii în gradină. (R. f. 32 ani)
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Fig. 3- Gardurile care delimintează fiecare proprietate

Cel mai important aspect care se poate observa cu ușurință este cel al logicii eficacitățiiîntru-un spațiu cât mai bine delimitat și cât mai restrâns trebuie să fie construite cât de multe
blocuri cu locuințe. Acest logică a eficacității se oprește la nivelul patru al blocurilor,
deoarece, deși spațiul fizic dintre blocurile vecine este extrem de limitat, dacă blocurile ar fi
fost construite cu zece etaje, ar fi împiedicat patrunderea luminii în apartamente, aproape în
totalitate. În orice caz, mecanismul care a coordonat constructorii privați a fost acela de a oferi
apartamentele spațioase la un preț accesibil, acelora care nu au avut posibilitatea unei
asemenea investiții în Cluj-Napoca, iar lumina și luminozitatea naturală a fost o variabilă cât
se poate de mult folosită în această privință.
O altă linie de analiză vizează de această dată o analiză a suburbiei pornind de la
considerentele centrate în jurul rolului pe care aceasta îl are cu privire la mecanismele
relaționale formate de către locuitori. Baldassare propune în acest sens, o incursiune teoretică
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cu privire la analiza suburbanului și argumentează faptul că aproape întregul spectru teoretic
se desprinde din domeniul urbanismului, fie printr-o prelungire a acestor teorii și o
aplicabilitate a acestora pe suburban fie prin comparații, analogii sau diferențe. (Baldassare,
1992:478). În acest caz, este nevoie de formarea unor noi teorii care să circumscrie analitic
cartierul suburban în sine, pornind de la premise politice, economice, geografice, sau sociale
și să se încerce o depășire a acestor transpuneri teoretice ale urbanului pe suburban.
Suburbanizarea este un fenomen complex care necesită o atenție autonomă venită din partea
specialiștilor, reușind treptat să fie dislocat din îmbinarea urbanului și a ruralului, îmbinare
care a funcționat prin filtrul practicilor și a muncii. Există un bias, precizează Baldassare, la
nivelul percepției asupra suburbiei ,,ideale‟‟ și asupra celei ,,reale‟‟ în sensul în care ne
referim la societatea americană. ,,În timp ce mica suburbie rezidenţială este în continuare
preferată, cele mai multe suburbii americane s-au aflat într-un proces de tranziţie înspre locuri
întinse, diverse, din regiuni extinse şi aglomerate. (Baldassare 1992 apud Baldassare 1986).
Prin urmare, studiile s-au focalizat pe gradul de insatisfacție a rezidenților privind calitatea
vieții, a căminului, a cartierului, a conducerii locale și a serviciilor publice. Următoarele studii
s-au axat pe promisiunile politicilor locale de întoarcere la suburbia ideală. (Baldassare,
1992:479).
În urma tuturor acestor expuneri de perspectivă, Floreștiul ca și cartier relativ nou
încorporează o vastă majoritate de gospodării și locatari care subscriu acelorași valori și
norme care conturează viața și conduita zonei de locuire, iar familia este modul tipic de
configurare și legitimare a căminului. Totodată dependența de oraș încă se manifestă întocmai
prin faptul că mulți dintre cei care locuiesc în suburbie au locul de muncă în urban. Cu toate
acestea, se observabil faptul că se produce treptat un proces de urbanizare a suburbanului în
strânsă conexiune cu modul în care suburbia încetează să mai fie un apendice al orașului și
devine un oraș în sine. (Pahl, 1965 apud Lupi and Musterd, 2006:803).
Translatând aceste argumente asupra modului în care cartierul Florești a cunoscut un
proces de suburbanizare masivă în special din 2008 încoace, este foarte vizibil faptul că,
dintre cele două situații ale clasei de mijloc expuse de Castells- alegerea între suburbie și viața
urbană- tinerii clasei de mijloc nu au mai avut opțiunea de a alege, ci s-au văzut puși în
situația de a-și achiziționa o locuință în Florești în ideea în care au dorit ,,să se angajeze pe
traseul previzibil al idealului conformist al clasei de mijloc: a-şi întemeia o familie, a-şi
cumpăra propria locuinţă, propriul automobil, a face copii și a-i educa în spirit meritocratic, a
avea un consum de status etc. „‟ (Troc, 2012:3). Masivitatea cu care, în special reprezentanții
clasei de mijloc (profesioniștii din domeniile IT, profesoral, bancar, servicii, etc.), au produs
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un val migrator în intervalul anilor 2008-2010 din Cluj-Napoca înspre Florești, a fost una
fundamentată pe două principii interconectate. În primul rând au dorit să urmeze acest ideal
conformist și ca atare au dorit să părăsească fie chiriile constisitoare din cartierele socialiste
care nu ofereau suficient spațiu în vederea creșterii unui copil, sau au dorit o desprindere, o
ruptură genealogică din cadrul familiei extinse (în cazul tinerilor care au împărțit același
spațiu locativ cu socrii sau părinții) și o autonomizare/autogestionare care viza întemeierea
propriei familii. În 2010 (ne-am mutat în Florești) ca să nu mai stăm cu soacra unde am stat
cinci ani, oricum nu-i de stat nici cu părinții nici cu soacra. Nu am vrut lângă fermă și
agenția ne-o adus tot la fermă. Am luat apartamentul ăsta, că știa mama pe cineva și no, aici
ne-am permis. (R. f. 32 ani).
A doua consecință care se desprinde în urma acestui proces transformațional prin care
tinerele cupluri/tinerii căsătoriți au dorit să treacă, se concentrează în jurul faptul că întocmai
din cauza vârstei, așa cum preciza și Castells în rândurile de anterioare, dar și a fazei
incipiente în care se află cu privire la viața profesională (în sensul în care nu au reușit să
agonisească suficienți bani încât să își permită financiar achiziționarea unui apartament în
Cluj Napoca, fie în cartiere socialiste și cu atât mai dificit în cartiere clujene mai nou
construite- Andrei Mureșeanu cu Bună Ziua, sudul Zorilor s.a. sau zonele centrale).
În 2009, în ultima săptămână din februarie ne-am mutat, de atunci aici stăm. Nici nu
aveam saltea la pat și pe dormeam pe scândura patului și eu eram gravidă și atunci o zis
soțul meu că noi nu mai plecăm de aicea. Și l-am ascultat. Am luat decizia să ne mutăm
în Florești pentru că nu aveam destui bani să ne luăm în Cluj. Sigur că așa am fi făcut
dacă aveam bani dar n-am avut destui, nu aveam niciun ban defapt că de la părinți nu am
putut să primim niciun ban. Dumnezeu ne-a dat noroc să avem apoi salar suficient de
mare să putem lua un credit, si toți banii i-am luat de la bancă în franci elvețieni, undeva
la 60.000 de franci. ( M. f. 30 de ani)

Tot pe această linie de analiză, Gabriel Troc propune o serie de considerente care au
contribuit la accelerarea unei desprinderi de mediul urban, diferența fiind însă modul
particular care viza istoria ideologică a orașului și a întregului stat. Această istorie este
centrată în jurul trecerii de la un regim guvernamental – socialismul - la altul – capitalismul -,
care o dată cu instaurarea sa, a dus o serie de reconfigurări la nivelul percepției ce viza
bunăstarea, acumularea, antreprenoriatul, trans-granița, influențe occidentale sau orientale cu
privire la toate aspectele vieții. ,,Posibilitatea de a cumpăra o locuinţă nouă, în mod particular,
a devenit, pentru clasa de mijloc românească în formare, un indicator al oportunităţilor aduse
de noile vremuri capitaliste şi un semn al reuşitei sociale. Cererea oricum mare, datorată
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scăderii dramatice a sectorului construcţiilor de locuinţe în anii ‟90 – a fost amplificată de
dorinţa de a ieşi din cartierele de blocuri socialiste, percepute ca “gri”, represive, inestetice şi
lipsite de confort. (...) În acelaşi timp, analiza lor (a noului timp de organizare a locuirii) poate
da seama de fenomenul stratificării sociale, de apariţia unor noi idealuri, a unor noi gusturi şi
a unor noi forme de manifestare a sinelui, ca şi a unor noi dezamăgiri şi deziluzii care nu au
fost posibile până de curând‟‟. (Troc, 2012:3).
Eu, dacă dă Dumnezeu, mă mut mai încolo, la Luna dacă ai auzit, acolo îi o zonă mai
liniștită. Îs acolo multe case, terenul îi mai ieftin ca în Florești. Acolo cu soția, să fim
seriosi, fiecare cu mașină, la casă. Apoi fiecare după planurile și gândurile lui. (C. b. 26
ani)

Este observabilă juxstapunerea aproape perfectă a acestui ideal al clasei medii pe întreg
fenomenul consumerist și de acumulare. La acest nivel, ceea ce diferențiază clasa de mijloc
din prezent față de clasa mijlocie din perioada socialistă, nu este în mod necesar libertatea mai
mare de alegere, ci panoplia de produse care sunt oferite spre alegere. Am putea preciza faptul
că regimul capitalist oferă libertatea de alegere în măsura în care, concomitent, construiește
acest ideal al bunăstării la care fiecare individ dorește să îl atingă. Există un frame, o formă
ideală de ,,conformare‟‟, de luptă și competiție, care pornește întocmai de la mecanismul de
funcționare al capitalismului. În fond, ce înseamnă capitalism în cea mai succintă definire a
sa? O producție continuă de bunuri, mărfuri și servicii, care pentru bunu-i mers, trebuie să
intre într-un circuit al consumului. Acest ideal sau mai bine spus, această dorință nu este una
specifică și emergentă capitalismului, ci acesta a transformat dorința pură într-un instrument
cu care a reușit să se impună și să funcționeze. În acest sens, a transformat dorința individului
care era transcedentală materialismului, într-o iluzie a nevoii continue de acumulare, de
consum, de transpunere a tuturor proceselor într-un mecanism fără de care afirmarea sau doar
simpla existență a individului nu este posibilă. Consider că, defapt, ceea ce s-a produs a fost o
comodificare a dorinței în cel mai propriu sens. Întreaga formă a dorinței ce inițial a fost
situată doar la nivel de idee, a fost ulterior preluată, obiectificată, într-un final comodificată și
pusă la dispoziția individului. Ceea ce este chestionabil în acest proces, sunt multiplele fațete
ale obiectului, multiplele forme, funcții care nu fac altceva decât să conducă obiectul la o
distorsiune atât de profundă încât își pierde sensul, misterul și simbolistica cu care a fost
înzestrat. Sinele individual nu se mai regășeste în obiect, obiect care inițial a pornit de la
însăși dorința lui, sau chiar voința lui de a-și materializa dorința, ideea. ,,Toate acestea nu
sunt, fără îndoială, decât un discurs, dar trebuie să remarcăm că analiza consumului în anii
şaizeci/şaptezeci pleca ea însăşi de la discursul publicitar sau de la cel pseudoconceptual al
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profesioniştilor. "Consumul", "strategia dorinţei" n-au fost la început decât un metadiscurs,
analiza unui mit proiectiv căruia nimeni nu ia cunoscut vreodată incidenţa reală‟‟ (Baudrillard
1997:8).
Spațiul, în acest sens, presupune două direcții majore de analiză și conceptualizare în
momentul în care este situat ca variabilă importantă în întreg fenomenul de formare a
relațiilor. În primul rând, este observabil faptul că, în sens general, proximitatea fizică dintre
indivizi nu este un indicator al coeziunii sociale dintre aceștia sau a formării relațiilor de orice
natură. Așadar nu există o relație deterministă - apropierea fizică nu generează implicit relații,
rețele. A doua formă de încadrare a spațiului în această cercetare presupune următorul
pricincipiu logic: există un spațiu dat, un vid, care urmează, sau se presupune a fi destinat
indivizilor spre folosință, i.e. locuire, iar indivizii, într-un mod randomizat, vor ocupa acest
spațiu și îl vor personaliza după bunul plac. Prin sitagma randomizați mă refer la faptul că, în
cazul cercetării mele, indivizii nu au avut posibilitatea de a-și alege viitorii vecini, nu a existat
un criteriu de selecție. Acest mod particular de expunere, care aduce în prim plan și tema mea
de cercetare, i.e configurația relațiilor interumane într-un bloc din cartierul suburban Florești,
presupune o conexiune inversă a vizualizării modului în care diverse sfere, implicit spațiul,
reconfigurează întregul spectru de acțiuni ale individului, formate și redirecționate ulterior
spre ceilalți. Așadar, avem o serie de indivizi eterogeni, cu un background socio-cultural
multifațetat, care în momentul când au achiziționat un apartament într-un bloc din Florești, au
transformat acel spațiu vid, gol într-un spațiu locativ, bine definit și compartimentat. Acesta
este momentul esențial de turnură a conceptului de spațiu în cel de loc; spațiul fizic în
momentul populării, intră sub incidența reprezentării socio-culturale a indivizilor, orice loc,
locuință, așezare fiind încărcată de semnul intenționalității indivizilor.
Din acest punct, începe un întreg proces de reprezentare a sinelui în fiecare sferă a
casei, pornind de la ideea de confort îmbinată cu cea a decorării, păstrându-se totuși noțiunea
de ambianță plăcută, spațiu de mișcare (în multe cazuri există copii mici), toate însă filtrate
prin propria percepție asupra reflexiei sale, a individului în spațiul casei. Se produce o
extensie a sinelui în fiecare obiect, însă continuând în nota lui Baudrillard, acesta susține
faptul că ,,totul a plecat de la obiecte, dar nu mai există sistem al obiectelor. Critica lor era
încă cea a unui semn încărcat cu sens, cu logica sa fantasmatică şi inconştientă şi cu logica sa
diferenţială şi de prestigiu. In spatele acestor două logici, un vis antropologic: cel al unui
statut al obiectului dincolo de schimb şi de întrebuinţare, dincolo de valoare şi de echivalenţă,
visul unei logici sacrifici: dar, cheltuire, potlatch, parte blestemată, consum, schimb
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simbolic.‟‟( Baudrillard, 1997:7). Tot pe linia argumentativă a lui Baudrillard referitoare la
fenomenul consumerismului, acesta subliniează că, s-a produs, o comutare a formei de
consum a obiectului. Prin urmare, în momentul în care ne raportăm la un obiect în vederea
consumului său fizic, a întrebuințării sale cu scopul de a ne satisface o nevoie prin intermediul
acestuia, noi nu consumăm obiectul fizic, ci mai curând ideea obiectului. Aceste idei sunt
conectate de motivaţii şi impulsuri interne și mai puțin de utilitate. (Baudrillard, 1996 apud
Woodward, 2003).
Fezabilitatea argumentului lui Baudrillard, este observabilă întocmai în masura în care
logica obiectului fizic nu este una statică, singulară. Nu consumăm obiectul fizic, deopotrivă
pentru că există o serie de obiecte care, prin concretismul și pragmatismul lor, pot fi cu
ușurință substituite cu o pluralitate de alte obiecte similare, care pot îndeplini scopul cu care
obiectul inițial a fost investit. Ideea obiectului însă, este singulară și clar circumscrisă,
deoarece nu mai provine dintr-un mediu exterior individului care-i coordonează într-o
oarecare măsură raportările cu privire la utilitatea obiectului, ci provine din însăși
reflexivitatea acestuia cu privire la dorința sa ca obiectul să își îndeplinească scopul.
Baudrillard accentuează faptul că, în ultima instanță, obiectele își vor dejuca rolul, vor
deziluziona, deoarece niciodată nu satisfac cu adevărat nevoia psihologică profundă a
individului. Consumerismul și consumatorul capitalist, sunt fundamentate pe o absență
psihologică continuu stimulată, dar niciodată pe deplin satisfăcută. (Baudrillard, 1996 apud
Woodward, 2003).
De la ideal la real. Circumscrierea viziunii ,,bunului vecin’’.
Particularizând ideea cercetării mele și reluând într-o formă mai detaliată cele expuse
în prima parte a textului, am observat că formarea relațiilor între indivizii care ocupă același
spațiu locativ, nu presupune o autoconstituire izolată, întocmai prin simplul fapt că împart
același spațiu, ci sunt fundamentate pe o serie de caracteristici și diferențe complexe, de
viziuni comune, ideale ale modului în care acest sistem relațional trebuie să funcționeze.
Există o pluralitate de concepții asupra acestui mod de funcționare ,,optim‟‟ în interiorul
blocului ales, pornind de la ideea vecinului bun, a întrebuințării spațiului comun, a bunei
înțelegeri, a întrajutorării. Ce se întâmplă însă, când aceste concepții ideale sunt scurtcircuitate
de însuși faptul că în momentul în care acești indivizi, observă că viziunea lor ideală nu este
împărtășită de către toți ceilalți într-un moment factual, nu este dusă până la capăt sau fie nu
este o disponibilitate totală din partea tuturor.
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Paradoxal, în câmpul de caracteristici ce vizează ideea vecinului bun, există o serie de
distincții la nivel de discurs, părerile fiind împărțite în momentul în care colocatarii sunt
întrebați în legătură cu acest subiect. Așadar, această distincție trece printr-o serie de definiri a
ideii de bun vecin care pleacă de la un fenomen de individualizare a fiecăruia de a nu încalca
dreptul proprietății private al celuilalt- în sensul în care ,,fiecare stă în spatele ușii sale‟‟ (A. f.
29 ani). În acest caz, totul se rezumă la situațiile în care formele de relaționare sunt în genere
cordiale, amicale, ce țin de sfera normelor sociale clasice- salut, <bună ziua- forma de salut în
sine denotă o anumită distanță interpersonală, evidențiază dintr-o oarecare perspectivă o
diferență clară de statut, clasă, ierarhie sau chiar putere> și eventual o întrebare generală care
vizează starea celuilalt, <ce mai faceți?, cum sunteți?> și atât.
Mai mult decât atât, lipsa unor similarități ce vizează un consum cultural apropiat, un
loc de muncă în același domeniu, un hobby împărtășit de mai mulți indivizi sau o credință de
ordin religios care să reușească să formeze o nișă de coagulare a relațiilor de vecinătate,
conduce spre un individualism puternic, o auto-izolare locativă. ,,Eu nu îmi fac relații cu alte
persoane, că nu am ce să povestesc. Dacă nu am în comun, nu ne introducem în discuții așa
numa‟ „‟ (H. f. 67 ani). O altă variabilă întâlnită în discursul persoanelor intervievate, care,
consider că nu mai are însă acea caracteristică de particularitate specifică blocului ales în
vederea cercetării, vizează dimensiunea financiară care se transformă într-un indicator al
bunăstrării printr-un proces comparativ. Această dimensiune nu mai este în totalitate o
componentă structurală verticală - de la ideologie înspre indivizi - ci intră într-un proces de
reconfigurare și se orizontalizează în măsura în care devine interindividual o scală de măsură
și comparare. În acest sens, Beck (1997:97) apud Allan, Crow, Summers (2002:128) afirmă
faptul că indivizii nu mai sunt ,,obligați sau forțați într-o ,,pătrundere‟‟ a comuniunii‟‟, iar
relațiile într-o comunitate ,,s-au dizolvat într-o baie acidă a competiției‟‟. În continuare
Sennett (1998:138) apud Allan, Crow, Summers (2002:128) descrie faptul că mobilitatea este
un factor important care conduce la formarea unei relații de vecinătate slab închegată, ambele
argumente fiind susținute dintr-o perspectivă a situării statului, respectiv al orașului, în
contextul globalizării.
Acuma de exemplu vrea vecina să pună flori scumpe și îi zic, vecină eu nu am bani de
astea și automat, se uită de sus că ea are bani și eu nu am bani și automat vezi o diferență
socială între mine și ea și atunci pe viitor no să mă mai bag, no să mă mai intereseze și se
crează discrepanța asta. (C. b. 26 ani)
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În celălalt spectru de situații în care două familii sau două persoane reușesc să formeze
un câmp relațional substanțial, acesta este determinat de regulă de o serie de similitudini și
puncte comune înpărtășite de aceștia - fie dimensiunea religioasă, fie cea economică. Cu toate
că cea din urmă dimensiune produce pe de-o parte subiecte de discuție între anumiți vecini și
sub patronajul banului aceștia se situează într-un anumit mod față de o problemă comună
blocului a cărei rezolvare necesită și o componentă financiară (cum se întâmplă în marea
majoritate a situaților), de cealaltă parte însă, această dimensiune economică produce tensiuni
între locatari, întocmai prin prisma situării lor pe o anumită poziție i.e. cea de negare a
necesității banului în procesul de rezolvare a unei probleme comune administrative. În acest
fel, nefiind însă vorba de o sumă considerabilă, se produce o distorsiune a imaginii ce
constituie ,,vecinul bun‟‟, în ideea în care ,,toată lumea ar vrea, dapoi nimeni nu face‟‟ (H. f.
67 ani). În acest specific al situației, ,,vecinul‟‟ nu reușeste să depășească acest statut,
făcându-se destul de clar distincția între vecin și statutul de prieten, iar rețeaua prietenilor nu
se regășeste în același spațiu locativ, decât în situații circumstanțiale. În orice caz, ar fi demnă
de analizat întocmai această distincție vecin-prieten, dar mai ales care sunt instanțele care
construiesc acest statut, unde se oprește ideea de vecin și din ce punct continuă cea de prieten.
Ideea bunului vecin, se formează în măsura în care indivizii împărtășesc aproximativ aceleași
condiții sociale, economice sau religioase. Ca atare, se depășeste ideea încălcării proprietății
prin efectuarea vizitelor, se cere ajutor în ceea ce privește munca domestică, se cer sfaturi sau
se fac schimburi nemediate de bani. Se poate observa cu ușurință faptul că în întregul discurs
al dânsei se regăsesc instanțe profund marcate de semnul religiozității.
Aici în bloc numa‟ cu familia de jos am intrat în relații așa frumoase. Dacă fac ceva le
duc, sau fructe, compot, nu vreau să mă laud. Mi-o dat o cană de aia electrică. Dacă mă
întreabă de o mâncare, îi explic că ea îi de la București, da‟ îi place cum i-am zis să facă.
Și acuma de Crăciun am fost împreună, că ne place acasă. Dacă ne întâlnim vorbim
lucruri de familie, de credință, dacă putem să zicem o rugăciune. Căutăm să ne purtăm
frumos, să ajutăm. Cine poate cu bani, la o familie mai săracă, cine poate fizic, ajuți cu
ceva sau ai lucruri și n-ai nevoie, le dai. (H. f. 67 ani).

Un rol important în procesul de creare a relațiilor interpersonale în cadrul cartierului, îl
are prezența copilului ca mediator între spațiu și rețeaua formată de către mame, predispusă la
o continuă schimbare. Depășind granițele mediului domestic și cele care circumscriu mediul
familial în interiorul cărora apariția copilului reconfigurează întreaga percepție asupra
modului în care cuplul - format doar din ce doi membri - era conceptualizat, prezența
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copilului în sfera publică, produce de asemenea o serie de transformări cu privire la felul în
care acesta contribuie la formarea relațiilor. Copilul trece de la rolul pasiv în care a fost
conceptualizat în ceea ce privesc instanțele de interacțiune în interiorul comunității, la rolul
activ pe care acesta îl deține defapt, acest proces nefăcând altceva decât să valideze faptul că
prin intermediul copilului se crează o conexiune relațională între familie și ceilalți membri ai
comunității care au de asemenea copii mici. În aceași ordine de idei, copilul devine un agent
social creativ, care produce indici, competențe și care îl configureză mai departe în postura de
participant activ în procesul de reproducere socială ( Corsaro apud. Corcoran, Gray, Peillon,
2008:36).
A. are acuma copil mic. Până no avut copil, nu ne saluta, înțelegi? Nu ne saluta deloc.
Eu ieșeam pe balcon, o salutam, ea nimic. Acuma că are copil vorbește și ea cu noi,
știi...și vecinii de la ea, îs care mă salută că eu toată ziua îs acasă, îs afară, da îs și care nu
salută. Dacă nu au copii numa ne salutăm și atât. (R. f. 32 ani)

Este evident faptul că alături de această nouă configurare a rețelei, se produce și o nouă
percepție asupra timpului, a gestionării acestuia și a modului de raportare la activitățile
zilnice. În momentul apariției copilului, de cele mai multe ori, mama se desprinde din vechea
rețea de prieteni sau vecini din interiorul cartierului, și se angajează în noi grupuri relaționale
care vin în conformitate cu statutul ei de acum- cel de mamă. În concordanță cu această
detașare, mama intră într-un proces de schimbare a practicilor sociale uzuale în sfera rețelei de
vecinătate anterioare apariției copilului și își canalizează activitățile exclusiv asupra copilului.
Apoi de exemplu și A. era jos la grătare cât n-avea copil, cu o gașcă destul de mare
de aici, erau jos. Când o rămas însărcinată, gata s-o sistat toate, nimeni nicio gălăgie, că
repede merge și bate la ușă. Are niște studenți deasupra și îți dai seama că mai pornesc
muzica mai râd. Asta repede merge, le bate la ușă. Și îi zic acuma, mai știi când făceai
grătare aici (...) că tot fumul venea la noi pe hainele de pe uscător de pe balcon, și i-am zis
că mai ții minte? Să facă amu‟ cineva grătare și să îi intre fumul în casă pe copil cred
că...doamne feri. (R. f. 32 ani).

Concluzie.
Având ca punct de reper teoretic viziunea vastă a lui Manuel Castells asupra spațiului
a cărui conceptualizare presupune într-un mod necesar un fundament bazat pe interacțiunea
indivizilor, am încercat să realizez o succcintă incursiune cu privire la modul în care locatarii
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unui bloc din cartierul suburban Florești se raportează unii la alții dintr-o perspectivă a
relaționării. În prima instanță, este esențială menționarea faptului că spațiul în sine nu
determină într-un mod automat formarea relațiilor fie de vecinătate, fie de prietenie, premisă
care consider că poate să depășească granițele cercetării mele. În continuare, al doilea
argument vizează însăși eterogenitatea indivizilor care împart același spațiu locativ împreună
cu un individualism accentuat conduc spre un deficit relațional, și spre un fenomen de izolare
locativă. Toate aceste repercusiuni susținute la nivelul relațiilor interindividuale, am încercat
să le reliefez print-un proces de creare a cercetării care să devină o expresie a acestora, în
spațiu și asupra spațiului.
Întreaga linie argumentativă este filtrată prin fenomenul consumerismului, a condiției
clasei dominante din cadrul acestui cartier - tinerii profesioniști ai clasei de mijloc- condiție
situată de pe poziția unui ,,conformism‟‟ ce vizează un anumit parcurs al vieții, care în acest
caz, prinde un contur înafara granițelor urbanului și anume în Floreștiul suburban.

Anexa 1.
Legendă schemă.
Grosimea liniilor care unesc persoanele din cele 3 scări de bloc indică intensitatea relațiilor
dintre acestea. ( linii subtiri- relații slabe, linii groase- relații strânse)
Liniile albastre fac legatura dintre relațiile mamelor între ele ( cu copii mici)
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