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Relaţiile de colaborare dintre Republica Moldova şi statele ex-sovietice din spaţiul islamicSTUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

RELAŢIILE DE COLABORARE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA 
ȘI STATELE EX-SOVIETICE DIN SPAŢIUL ISLAMIC

THE COOPERATION RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
AND FORMER SOVIET STATES FROM ISLAMIC AREA

Victor JUC, 
doctor habilitat în știinţe politice, 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM,

Ruslana GROSU, 
cercetător știinţifi c,

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

Summary
After the fall of the Soviet Union, the Republic of Moldova, Azerbaidjan and five 
Central-Asian ex-soviet republics have found themselves in a new geopolitical 
and geostrategic environment, characterized by the fundamental changes in the 
world during the establishment of a new international and regional order.
The steps of the establishing of the relations between the Republic of Moldova and 
the ex-soviet actors from South Caucasus and Central Asia were marked by fluc-
tuations, although the potential for cooperation with these countries has shown to 
be substantial, especially since they were part of the CIS. However, Azerbaidjan 
tends itself to become a subregional center of power, its aspirations were based 
on the necesity of energy resources. In this context, the bilateral relations of the 
Republic of Moldova and Central-Asian republics, having a common past, were 
marked a fluctuant interest. Being within the epicenter of instability, the dyna-
mics of events in Central-Asian countries reflects in a consistent form and it will 
continue to influence the stability at the subregional level.
Under these conditions, the well-defined national interests allow to choose a jus-
tified strategic perspective of the state development, as well as to develop the bi-
lateral relations between the Republic of Moldova and these countries. Taking 
into consideration the regional characteristics, it may contribute to identify and 
implement in the best way the state resources to ensure the national interests. The 
international experiences allows the Republic of Moldova, Azerbaidjan and Cen-
tral – Asian states to integrate successfully into the regional community, providing 
majority of actors the opportunity to take an common type of relationship, and 
the establishment of the direct relations with these countries complies with the 
principle of multi-vector foreign policy of the Republic of Moldova.  

Key-words: Republic of Moldova, Azerbaidjan, Central-Asian ex-soviet states, 
political-legal framework, bilateral cooperation, partnership, common projectse 
competitivă de piață; vcație europeană; securitate națională; Republica Moldova. 
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Î n condiţiile transformărilor globale, cauzate și de dezintegrarea Uniu-
nii Sovietice, zonele central-asiatică, caspică și caucaziană au fost antrenate în 
procese geopolitice și geostrategice care au dobândit, mai ales în ultimii ani ai 
secolului XX și începutul secolului XXI, o amploare fără precedent în istoria 
relaţiilor internaţionale. Asia Centrală a devenit o subregiune de mare interes 
pentru actorii importanţi ai mediului internaţional contemporan nu doar din ca-
uza ameninţărilor și riscurilor la adresa securităţii sistemice generate de unele 
crize din republicile ex-sovietice, ci preponderent de mutaţiile geopolitice. Spaţiul 
central-asiatic, potrivit supoziţiei lui C. Hlihor și C. Bușe, reprezintă subregiunea 
de interferenţă a mai multor civilizaţii [1, p. 69], iar actualmente, în opinie, Asia 
Centrală face parte din lanţul zonelor-tampon în lupta contra terorismului.

Cooperarea internaţională permanent a ocupat un rol central în politica ex-
ternă a statelor, aceasta fi ind realizată prin aplicarea diferitor pattern-uri clasice. 
În cazul Republicii Moldova, modelul a fost preluat din Occident, dar imple-
mentat în manieră sovietică, în sensul că relaţiile cu statul care nu se dovedește 
a fi  un potenţial agresor sau nu anunţă și nu identifi că politici de interferenţă 
poartă un caracter formal, sporadic, limitându-se la vizite ofi ciale, deseori me-
diatizate sub tenta „consolidării” raporturilor existente și diversifi cării pe alte 
dimensiuni. Acest califi cativ poate fi  atribuit și etapelor de evoluţie a relaţiilor 
Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan și fostele republici sovietice din 
Asia Centrală, deși potenţialul de cooperare cu aceste ţări se arăta a fi  substanţi-
al, mai ales că făceau parte din Comunitatea Statelor Independente. 

Relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova și Azerbaidjan au fost funda-
mentate în baza principiilor Tratatului interstatal de prietenie și colaborare din 
27 noiembrie 1997. Actualmente, cadrul politico-juridic moldo-azer incluzând 
peste 40 de tratate și acorduri, iar printre cele mai semnifi cative întruniri bi-
laterale se numără opt întâlniri la nivel înalt [2]. Referindu-ne la componenta 
investiţională, precizăm că valorifi carea acesteia întârzie, potrivit estimărilor 
Ambasadorului N. Aliev, din motiv că climatul investiţional nu este favorabil, 
afi rmaţie pentru combaterea căreia nu avem contraargumente. Totuși, se așteap-
tă că acesta se va îmbunătăţi substanţial, conform supoziţiilor noastre, după 
semnarea și ratifi carea Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Po-
trivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2012 exportul de mărfuri 
din Republica Moldova în Azerbaidjan a constituit 5,4 mln. $ SUA, iar importul 
- 0,5 mln. $ SUA, balanţa comercială (a Republicii Moldova cu Azerbaidjan) în 
perioada respectivă fi ind de 4,9 mln. $ SUA. În perioada ianuarie – noiembrie 
2013 exportul a constituit 6,5 mln. $ SUA cu o pondere de 0,3%, balanţa comer-
cială constituind 6,2 mln. $ SUA [3]. Subliniem faptul că relaţiile bilaterale cu 
Republica Azerbaidjan sunt promovate activ prin intermediul reprezentanţilor 
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mediilor diplomatic și universitar-academic în cadrul unor prelegeri organizate 
de Ambasada Azerbaidjanului în Republica Moldova [4], în pofi da disensiunilor 
cu această ţară, generate de anumite disonanţe privind unele acţiuni, iar în calitate 
de exemplu poate fi  adus cazul tranzacţiilor cu armament destinat Armeniei. 

Problemele teritoriale similare cu care se confruntă Republica Moldova și 
Azerbaidjan ţin de prezenţa unor confl icte îngheţate din spaţiul transnistrean 
și în Carabahul de Munte, în cazul celui de-al doilea, după destrămarea URSS, 
potrivit opiniei lui A. Zverev, presiunea sovietică a fost substituită cu infl uenţa 
Turciei, revoltele devenind tensionate prin revendicările armenilor și o serie de 
acţiuni din partea azerilor [5, p. 19]. Precizăm, diferendul armeano-azer a forţat 
Azerbaidjanul să-și traseze o nouă direcţie geopolitică pentru a evita infl uenţa 
rusă și a se afi rma ca agent activ în subsistemul securitar regional, însă nu fără 
sprijinul din exterior al SUA, UE și NATO [6, p. 459], care plasa această zonă în 
sfera intereselor sale graţie resurselor energetice și, deci, stabilitatea în subregi-
une se dovedește a fi  obiectivul primordial [7, p. 498].

Menţionăm, poziţiile liderilor din arealul postsovietic prezentate în cadrul 
unor foruri regionale, cum ar fi  Reuniunea Șefi lor Statelor Turcice, desfășurată 
la Istanbul în perioada 18-19 octombrie 1994, rezultau din varietatea probleme-
lor existente în spaţiul central-asiatic și cel caucazian. Un fapt care confi rmă di-
namica relaţiilor cu fostele republici sovietice – hinterland-ul cultural al Turciei, 
este volumul comerţului exterior cu Turcia, acesta ocupând locul al treilea după 
Rusia și Iran. Relaţiile strânse pe care Azerbaidjan le menţine cu Turcia sunt 
confi rmate nu doar de afi nităţile tradiţionale, ci și prin declaraţiile directe în ca-
drul summiturilor subregionale ale ţărilor vorbitoare de limbă turcă. Nu putem 
trece cu vederea faptul că asemenea poziţie a provocat îngrijorări din partea Re-
publicii Moldova, cauzând temeri serioase pentru activizarea acţiunilor extre-
miste din partea populaţiei găgăuze [8, p. 9-11]. Extinderea zonei de infl uenţă 
a Turciei în Asia Centrală și Caucaz, dar într-o anumită măsură și în Găgăuzia, 
a fost interpretată în termeni de anexare sau de relansare a ideii reconstituirii 
unui imperiul turc mitic [9, p. 343], consideră A. Chauprade. Totuși, în accepţia 
noastră, ar trebui percepută ca una cu intenţii pașnice, fi ind axată pe consolida-
rea tradiţiilor cultural-lingvistice și pe asistenţă tehnico-fi nanciară în derularea 
mai multor proiecte comune. Potrivit lui R. Zargaryan, interesul Turciei faţă 
de popoarele de origine turcică nu este altceva decât consolidarea hinterland-
ului său cultural-istoric [10, p. 131]. Prin asemenea acţiuni, în opinie, Turcia 
urmărea extinderea și aprofundarea reformelor bazate pe principiile economiei 
de piaţă, acestea având un rol decisiv în asigurarea creșterii economice atât de 
necesare statelor ex-sovietice din Caucaz și Asia Centrală. Originile și trecutul 
istoric comun au determinat Turcia să recunoască imediat suveranitatea și inde-
pendenţa fostelor republici sovietice din Asia Centrală și să stabilească strânse 
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legături cu acestea prin a continua să sprijine integrarea lor în structurile inter-
naţionale [11].

Transferându-ne în spaţiul geopolitic din Asia Centrală, remarcăm sem-
nifi caţia subregiunii, care se exprimă prin renașterea mitului despre Drumul 
Mătăsii, areal situat la frontierele Rusiei, Iranului și Chinei, ocupând o poziţie 
geostrategică importantă. Problema dezvoltării și exploatării resurselor naturale 
este frecvent corelată cu dimensiunea geopolitică, realităţile economice din Asia 
Centrală denotă predominanţa sectorului agrar, supraspecializarea în materie 
primă și difi cultatea de a administra accesul la resursele energetice, impunând 
ţările centralasiatice să elaboreze mecanisme prin intermediul cărora să-și con-
solideze poziţia pe arena politică subregională, cu unele tentaţii de a se impune 
în calitate de actor subregional. Statele din Asia Centrală, care și-au proclamat 
independenţa după dezintegrarea URSS, deja și-au stabilit locul pe scena subre-
gională, deși nu au adoptat o poziţie fermă în vederea gestionării resurselor na-
turale și energetice, lăsând teren pentru disensiuni atât la nivel subregional, cât 
și regional. Menţionăm reușita instituţionalizării diverselor modele de partene-
riate cu ţările din proximitate, dar și cu alţi actori, reieșind din perspective ge-
opolitică, geostrategică și istorică. Însă, în comparaţie cu dimensiunile internă 
și subregională, în raport cu prima, frontierele se arată a fi  foarte fragile alături 
de disparităţile amplifi cate de nivelul de dezvoltare a statelor. Pe lângă aceasta, 
controlul destul de slab al statului asupra zonelor cu acces difi cil, dezechilibrul 
infl uenţei între marile puteri și proximitatea arealelor de confl ict sau cu un grad 
foarte ridicat de confl ictualitate (Iran, Afganistan, Pakistan și regiunea Xinji-
ang) confi rmă fragilitatea evocată și provoacă temeri privind securitatea subre-
gională și regională în spaţiul central-asiatic extins.

În sensul clasic al termenului geopolitică, teritoriul rămâne un element im-
portant, însă nu central din punctul de vedere al poziţionării statelor din Asia 
Centrală. Acestea din urmă nu sunt divizate sau separate de confl icte secesionis-
te sau iredentiste, deși în anii ’90 au fost înregistrate tensiuni în unele regiuni de 
frontieră, creând teren favorabil pentru declanșarea disensiunilor în contextul 
evoluţiilor politice din cadrul subsistemelor din arealul central-asiatic. 

Considerăm important a reitera că în decursul anilor 1992-1994, Republica 
Moldova a stabilit raporturi diplomatice cu toate republicile ex-sovietice din 
Asia Centrală, una din premise fi ind păstrarea relaţiilor bazate pe trecutul is-
toric comun în cadrul URSS [12, p. 22]. Reieșind din interesele sale, deși foarte 
vag prefi gurate la etapa iniţială de elaborare a direcţiilor strategice de politi-
că externă, autorităţile Republicii Moldova au conștientizat indispensabilitatea 
menţinerii relaţiilor cu actorii din Asia Centrală în cadrul proiectelor pe diverse 
paliere, inclusiv exportarea resurselor energetice spre ţările europene, Republi-
ca Moldova fi ind considerată un stat potenţial de tranzit. La acel moment, am-
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plasarea favorabilă din punct de vedere geostrategic nu a fost elementul defi ni-
toriu în iniţierea proiectelor din sfera energetică, deoarece criza politică internă 
din Republica Moldova a fost imediat urmată de criza economică, fapt care a 
infl uenţat negativ exercitarea politicii externe și a afectat considerabil imaginea 
statului pe arena mondială, diminuând esenţial nivelul de credibilitate în faţa 
potenţialilor parteneri.

Notăm că o trăsătură caracteristică a diplomaţiei Republicii Moldova este 
atașamentul faţă de concepţia modelului multipolar și consolidarea formatului 
bilateral al raporturilor cu diferite state, printre care se numără și cele din Asia 
Centrală. În același sens, o direcţie similară este urmată și de guvernele cen-
tral-asiatice, ceea ce permite Republicii Moldova, în pofi da crizelor cu care se 
confruntă, să-și promoveze politica externă și să realizeze proiectele comune, 
având la bază angajamentele asumate prin semnarea acordurilor bilaterale în 
domeniile de interes comun.

În Republica Kazahstan procesul fundamentării conceptuale a politicii 
externe a cunoscut oscilaţii, începând cu identifi carea direcţiilor prioritare și 
elaborarea cadrului politico-juridic bilateral și multilateral până la defi nitivare, 
fi ind întâmpinate difi cultăţi atât cu caracter obiectiv, cât și subiectiv [13, p. 67]. 
Din declaraţiile lansate de Președintele N. Nazarbaev cu privire la necesitatea 
dialogului multilateral [14, p. 5-10] și luând act de activităţile realizate pe arena 
mondială, conchidem că politica externă atât a Kazahstanului, cât și a Republi-
cii Moldova se dorește a fi  promovată într-o manieră constructivă, elitele din 
ambele state având intenţii să-și extindă arealul cooperării pluridimensionale 
departe de frontierele regionale. 

Relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan au 
fost stabilite la 16 septembrie 1992 [15], după ce Republica Moldova a recunos-
cut independenţa Kazahstanului. Fundamentarea politico-juridică a relaţiilor 
bilaterale a debutat cu semnarea la Alma-Ata în data de 4 noiembrie 1992 a unor 
acorduri interguvernamentale, printre cele mai relevante numărându-se Trata-
tul de înţelegere reciprocă și colaborare între Republica Moldova și Republica Ka-
zahstan [16, p. 204]. Considerăm că în perioada 1992-1994 relaţiile moldo-ka-
zahe puteau fi  dezvoltate mai dinamic, însă lipsa interesului sporit și predilecţia 
părţii kazahe de a-și extinde diapazonul relaţiilor multilaterale în cadrul Comu-
nităţii Statelor Independente au împiedicat aprofundarea raporturilor bilaterale 
și exercitarea controlului asupra îndeplinirii angajamentelor asumate. Poziţia 
rezervată a Republicii Moldova referitor la ritmul de integrare în CSI, propus de 
Grupul celor 4 (Rusia, Kazahstan, Republica Belarus și Republica Kârgâzstan), a 
suscitat unele nemulţumiri ale ofi cialilor kazahi, fapt care s-a refl ectat imediat 
asupra relaţiilor dintre părţi.
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Subiectul diasporei moldovenești a fost abordat cu discreţie în cadrul for-
matului bilateral, acesta reprezentând o temă pe cât de complexă, pe atât de sen-
sibilă. Potrivit opiniei lui V. Soare, pe teritoriul Kazahstanului și al Kârgâzsta-
nului locuiesc cei mai mulţi reprezentanţi ai diasporei moldovenești din arealul 
central-asiatic, prezenţa lor fi ind cauzată, preponderent, de deportările din pe-
rioada ţaristă și cea sovietică. Cu referire la perioada ţaristă, el atesta că primele 
mărturii despre „migraţia” ţăranilor din Basarabia în Siberia, în regiunea Omsk, 
și în Kazahstanul de Nord datează cu sfârșitul secolului al XIX-lea (aproximativ 
în anii 1890), când a avut loc strămutarea în masă „din raioanele cu populaţie 
densă ale regiunilor europene din Rusia” (români basarabeni, ucraineni, ruși, 
bieloruși). Mai întâi au fost organizate așa-zisele „colonii pentru strămutaţi”, 
apoi a început procesul „strămutării organizate” și chiar „voluntare” prin re-
forma agrară a guvernului ţarist în primii ani ai secolului XX, care a lovit și în 
ţărănimea din Basarabia. Reforma prevedea ca ţărăniilor rămași fără pământ 
în Basarabia să li se „ofere” [pământ - n.n.] în regiunile îndepărtate ale Rusiei. 
Migraţia ţăranilor basarabeni, consideră V. Soare, ar fi  atins apogeul în ajunul 
Revoluţiei din 1905, când răscoalele ţărănești din Rusia au luat amploare, dar 
s-au prelungit până în 1914. Conform estimărilor lui V. Soare, până în 1914 „din 
Bucovina de Nord (Cernăuţi, Noua Suliţă), din majoritatea judeţelor Basarabiei, 
din Herson, Tiraspol, Nikolaev și Izmail au fost trimise în colonii 9,5 mii de 
familii (aproximativ 60 000 de persoane)” [17].

După această etapă au mai urmat câteva valuri de deportări în anii ’40 - 50 
ai secolului XX, secondate de plecări benevole pe urmele rudelor deportate: în 
anii ’60 - 80, tineri specialiști din RSS Moldovenească au fost trimiși ca forţă de 
muncă în cadrul repartizărilor la diverse obiecte industriale și mine de cărbune 
create de „strategii economiei sovietice”; iar alţii au ales să plece în cadrul „pro-
gramelor politice de desţelenire” și a „grandioaselor șantiere” care existau în 
Kazahstan. „Populaţia tânără din RSS Moldovenească a fost atrasă prin locurile 
de muncă mai bine plătite decât în Moldova; altă categorie s-a stabilit ca urmare 
a căsătoriilor mixte și serviciului militar” [18, p. 173-174], precizează I. Con-
stantin. O contribuţie la acest capitol a fost realizată de E. Postică în cele patru 
volume Cartea memoriei [19], care conţin liste cu numele deportaţilor în diver-
se regiuni ale URSS. În acest context, remarcăm lansarea proiectului Expediţiile 
memoriei, prima etapă a căruia s-a desfășurat în Kazahstan în perioada 20-27 
octombrie 2013, pornind de la premisa că prin intermediul istoriei orale pot 
fi  obţinute informaţii inedite despre basarabenii deportaţi sau plecaţi voluntar 
la muncă pe acele meleaguri și că anume istoria orală poate mijloci accesul la 
identifi carea surselor documentare și a arhivelor referitoare la tragedia depor-
tărilor staliniste [20]. Am invocat acest subiect pentru că reprezintă o fi lă care 
marchează relaţiile dintre cele două ţări.
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În timp, numărul reprezentanţilor diasporei moldovenilor în Republica Ka-
zahstan s-a redus semnifi cativ – de la 33 000 în 1989 la 19 000 în 1996, una din 
cauzele care i-a determinat să părăsească Kazahstanul, potrivit ofi cialilor kazahi, 
fi ind problema studierii limbii kazahe [12, p. 5]. Conform documentelor diplo-
matice, la etapa respectivă în Kazahstan nu au fost înregistrate organizaţii sau 
centre culturale care ar consolida diaspora moldovenilor în regiune [21, p. 46] 
și le-ar permite să studieze limba, să cultive tradiţiile și obiceiurile, să cunoască 
trecutul istoric și să menţină relaţii cu rudele din Republica Moldova [12, p. 50].

Relaţiile comercial-economice moldo-kazahe se desfășurau în baza Acor-
dului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan cu 
privire la comerţul liber semnat la 26 mai 1995 și ratifi cat de către Parlamentul 
Republicii Moldova la 1 februarie 1996. Dinamica schimbului de mărfuri în pe-
rioada 1992-1996 a evoluat pozitiv [12, p. 6, 69]: comerţul extern al Republicii 
Moldova (cu excepţia agenţilor economic din raioanele de est) cu Republica 
Kazahstan a înregistrat o creștere de 10,2%, în raport cu 1995, când s-a produs 
o ușoară scădere – până la 8,1%. Reducerea cu 0,9 mln. $ SUA a schimbului 
de mărfuri în anul 1996 faţă de 1995 a fost cauzată de scăderea exportului cu 
1,0 mln. $ SUA (cu 11,6%), importul sporind doar cu 0,1 mln.$ SUA. Analiza 
dinamicii operaţiunilor bilaterale de import-export a înregistrat fl uctuaţii la ca-
pitolul export, importul fi ind în scădere. Cota Republicii Kazahstan în volumul 
general al schimbului de mărfuri a constituit 0,5% (locul 21 printre ţările cu 
care Republica Moldova are relaţii comerciale), soldul bilanţului economic fi ind 
pozitiv, de 5 mln. $ SUA [12, p. 7].

Este de precizat că unele disensiuni în relaţiile bilaterale au fost cauzate de 
datoriile faţă de Republica Moldova, acestea constituind 5,4 mln. $ SUA. Deși 
Banca Naţională a Moldovei s-a adresat de mai multe ori structurilor de resort 
din Kazahstan, problema a rămas nesoluţionată, și din cauza unor condiţii im-
puse de partea kazahă, precum că aceasta binevoiește să-și onoreze obligaţiile 
ţinând cont și de unităţile financiar-bancare din regiunea transnistreană [21, 
p. 45] și cu condiţia de a întoarce datoriile la cursul de schimb din perioada re-
spectivă, rata de schimb fi ind foarte joasă, alcătuind aproximativ 14 mii $ SUA 
[12, p. 71]. Ținem să subliniem că alte documente care ar pune lumină pe acest 
subiect nu sunt atestate și problema rămâne suspendată.

Deși dimensiunea comercial-economică a relaţiilor moldo-kazahe părea a 
fi  consistentă, totuși, Republica Moldova se arăta preocupată în perioada 1996-
1997 nu doar de extinderea cadrului politico-juridic, ci și de respectarea angaja-
mentelor asumate prin semnarea acordurilor bilaterale și suportarea consecin-
ţelor în cazul încălcării lor. Guvernul Republicii Moldova a venit cu propunerea 
creării unor grupuri de experţi sau a comisiilor interguvernamentale, care se 
arăta a fi  o soluţie efi cientă în monitorizarea respectării angajamentelor asumate 
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[12, p. 78, 106]. În cele din urmă, Comisia interguvernamentală mixtă a fost cre-
ată, însă nu a funcţionat din cauza nesoluţionării problemei cu privire la ram-
bursarea datoriei Kazahstanului, adresările Republicii Moldova către Guvernul 
kazah rămânând fără răspuns [12, p. 7]. Potrivit analizelor efectuate de experţi 
în domeniul economic, extinderea colaborării moldo-kazahe a fost infl uenţată 
de unii factori, printre care se numărau, în special, tarifele majorate la transpor-
tarea mărfurilor, situaţie care califi ca mărfurile și produsele moldovenești ca 
necompetitive pe piaţa kazahă [12, p. 7]. Guvernul Republicii Moldova a propus 
unele scenarii de redimensionare a cooperării comercial-economice, cele mai 
relevante s-au redus la următoarele: elaborarea și semnarea unui acord inter-
guvernamental de colaborare economică de lungă durată; reglementarea ram-
bursării datoriei Republicii Kazahstan faţă de Republica Moldova; deschiderea 
Caselor de Comerţ [21, p. 9]. Este de precizat că la moment cadrul politico-
juridic numără 25 de tratate și acorduri de cooperare, iar Republica Kazahstan 
este situată pe locul al 12-lea printre cele 28 de ţări-partenere în derularea ex-
porturilor, care deţin 96,6% din volumul total. Potrivit datelor statistice, în anul 
2012 volumul comerţului a atins cifra de 76,8 mln. $ SUA, exportul a constituit 
50,3 mln. $ SUA, importul - 26,5 mln. $ SUA, iar balanţa comercială ajungând 
la 23,8 mln. $ SUA și fi ind pozitivă pentru Republica Moldova. Remarcăm, de 
asemenea, că sunt înregistrate 12 întreprinderi cu capital social de 1 mln. $ SUA 
[15]. În perioada ianuarie-noiembrie 2013 volumul comerţului dintre părţi a 
atins cifra de 64,5 mln. $ SUA, exportul constituind 35,5 mln. $ SUA, cu o pon-
dere de 1,6 %, iar importul – 29 mln. $ SUA, cu o pondere de 0,6 %. În lista care 
refl ectă balanţa comercială pentru anul 2013 aceasta constituie 6,5 mln. $ SUA, 
Kazahstanul situându-se pe locul 35 [22].

Prin urmare, politica externă a Kazahstanului, fundamentată pe respectarea 
intereselor și securităţii naţionale, alături de integrarea în subsistemul regional 
și comunitatea internaţională, este orientată pe promovarea diplomaţiei pe două 
direcţii în paralel prin a-și extinde relaţiile de parteneriat cu toate statele pe di-
verse paliere în condiţiile interdependenţei problemelor politice, economice și 
de securitate. Relaţiile dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan nu au 
înregistrat nivelul așteptat și preconizat, una din cauze fi ind datoriile, dar care 
sunt complementate de altele, precum ar fi  diferenţa dintre priorităţile politico-
strategice.

Urmând aceeași coordonată geopolitică, identifi căm similitudinea mode-
lelor de promovare a politicii externe și în cazul Republicii Kârgâzstan, insti-
tuţionalizată la 31 august 1991, relaţiile diplomatice și economice fi ind activ 
dezvoltate cu mai multe state din lume. Interesele naţionale erau realizate prin 
exercitarea relaţiilor reciproc avantajoase cu vecinii, marile puteri și în cadrul 
instituţiilor internaţionale de nivel subregional și regional, cursul diplomaţiei 
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kârgâze rezulta din „prevederile Constituţiei, Declaraţiei de Independenţă, nor-
mele dreptului internaţional, scopurile și principiile fundamentale ale ONU” 
[23, p. 360]. În acest context, este important de menţionat faptul că politica 
externă în decursul primelor două decenii de suveranitate a parcurs mai multe 
etape de defi nitivare, fi ind infl uenţate de unii factori, cum ar fi : miza temeinică, 
însă lipsită de perspicacitate, pe asistenţa din partea Occidentului, evaluarea 
superfi cială a propriului potenţial, în special prin respingerea unor proiecte de 
cooperare cu Federaţia Rusă, la care s-a revenit, de altfel, la începutul celui de-al 
doilea deceniu, prin restrângerea prezenţei americane și „deschiderea ușilor” 
pentru revenirea Rusiei: situarea într-un spaţiu cu nivel sporit de confl ictua-
litate, proximitate, care n-a putut să nu se răsfrângă negativ asupra securităţii 
naţionale, integrităţii teritoriale și, implicit, a stabilităţii social-politice, inclusiv 
evenimentele din 7 aprilie 2010. În plus, la emergenţa factorilor implicaţi pot fi  
adăugaţi alţii, printre care: expansiunea economică a Chinei, pericolul de ampli-
fi care a confl ictelor militare, probabilitatea înaltă a declanșării unor disensiuni 
cu statele din proximitate pe marginea delimitării frontierelor, noile realităţi 
generând discrepanţe dintre state pe criteriul potenţialului politico-militar și 
economic. 

Remarcăm, în contextul reliefat de idei, interesele sporite ale unor actori 
majori și medii (SUA, China, Germania sau Turcia), care și-au focusat atenţia 
asupra acestui spaţiu, încercând să limiteze la maximum sfera de infl uenţă a 
concurenţilor, în special pe contul Federaţiei Ruse, care pierduse din pondere în 
Asia Centrală la răscrucea dintre cele două secole. Rusia a promovat o politică 
multilaterală, urmărind să acopere vidul de infl uenţă, iar prin intermediul dife-
ritor reuniuni și structuri de cooperare multilaterală a încercat să apropie statele 
ex-sovietice din acest areal, mizând pe aprofundarea integrării lor în domeniile 
strategic, umanitar și economic [24, p. 66]. În opinia noastră, realizările sunt 
modeste, efi cienţa relativ redusă a instituţiilor din spaţiul CSI validează justeţea 
aserţiunii pe care am anunţat-o. De fapt, dimensiunea securităţii subregionale 
a devenit una din principalele preocupări ale diplomaţiei kârgâze, aceasta că-
utând soluţii în diverse sfere de colaborare, o doză de încredere fi ind inspirată 
de rezultatul cooperării dintre Institutul Internaţional de Cercetări Strategice pe 
lângă Președintele Republicii Kârgâzstan cu Centrul European de Cercetări Stra-
tegice "G. Marshal". Reuniunile la nivel înalt și colaborarea știinţifi co-strategică 
au vizat, în primul rând, pericolele interne pentru securitatea din regiune [24, 
p. 66], însă s-au soldat cu rezultate extrem de modeste la acest capitol.

La scurt timp după constituirea statului kârgâz a fost pusă problema creării 
unui nou sistem subregional de securitate, subiect care rămâne actual, acest pro-
ces depășind cu mult perioada preconizată. Potrivit unor documente diplomati-
ce [24, p. 66],dimensiunea securităţii a fost activ discutată în cadrul mai multor 
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întruniri internaţionale la nivel înalt, fi ind reliefate unele probleme tangenţiale, 
cum ar fi : disputele teritoriale cu China, delimitarea frontierelor, resursele de 
apă, trafi cul de droguri, ultimul constituind un subiect stringent pentru state-
le din Asia Centrală. În acest context, unii lideri central-asiatici s-au pronun-
ţat pentru organizarea unor foruri cu pondere internaţională, prin implicarea 
experţilor antrenaţi în combaterea criminalităţii și a trafi cului de droguri, iar 
ca răspuns a fost organizat seminarul internaţional Criminalitatea și drogurile: 
noi provocări sub egida ONU și OSCE [24, p. 67], acţiune desfășurată în anul 
1997. Specifi căm, în același timp, că un factor destabilizator se dovedește a fi  
activitatea grupărilor extremiste de promovare a fundamentalismului islamic, 
ideile căruia și-au găsit teren propice în subregiune. Guvernul kârgâz, în re-
petate rânduri, a demonstrat preocuparea pentru eradicarea acestui fl agel prin 
conjugarea eforturilor cu alţi actori din cadrul subsistemului regional. Situaţia 
precară din Valea Fergana, unde pe parcursul mai multor decenii s-a constituit o 
bază socială solidă pentru răspândirea și consolidarea fenomenului menţionat, 
se dovedește a fi  un pericol serios pentru statele din proximitate. Conștientiza-
rea faptului că această problemă este comună pentru fostele republici sovietice 
din zonă, unde, în mare măsură, islamul reprezintă concomitent religie și mod 
de viaţă, a determinat conducătorii din Kârgâzstan, Kazahstan și Uzbekistan 
să-și actualizeze poziţiile prin semnarea Tratatului cu privire la prietenia eternă. 
Potrivit unor surse, documentul respectiv nu este doar o declaraţie, ci o con-
fi rmare deschisă, deși cu unele expresii voalate, că subregiunea central-asiatică 
este ameninţată de pericole din exterior cu referinţă la agravarea situaţiei din 
Tadjikistanul vecin, precum și la instabilitatea din Afganistan [24, p. 72].

Relaţiile diplomatice cu Republica Kârgâzstan au fost stabilite la 30 oc-
tombrie 1992 [25], fi ind fundamentate politico-juridic pe Acordul cu privire 
la principiile relaţiilor interstatale, pe când raporturile comercial-economice se 
desfășoară în baza Acordului interguvernamental cu privire la cooperarea în sfe-
ra economico-comercială semnat la 10 februarie 1995 și Acordului cu privire la 
comerţul liber din 26 mai 1995 [24, p. 95]. Cadrul politico-juridic al relaţiilor 
dintre părţi a fost extins, la scurt timp, după înmânarea scrisorilor de acredita-
re de către Ambasadorul Extraordinar și Plenipotenţiar al Republicii Moldova 
în Uzbekistan în anul 1995. Ca urmare a semnării acordurilor de cooperare 
în diverse domenii, scopul primordial al consolidării relaţiilor moldo-kârgâze 
s-a dovedit a fi  monitorizarea respectării prevederilor stipulate în documentele 
diplomatice, adică nu doar elaborarea altor noi fără a fi  valorifi cate cele în curs 
de desfășurare. Relaţiile bilaterale din perioada 1992-2000 sunt califi cate de di-
plomaţia Republicii Moldova ca fi ind desfășurate într-o dinamică pozitivă, dar 
pe alocuri criticate de Kârgâzstan pentru lipsa de progrese notabile, însă, în 
ansamblul lor, permiteau o colaborare în mai multe domenii, reciproc avanta-
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jos fi ind califi cat cel comercial-economic. Dimensiunea comercial-economică 
reprezintă, potrivit diplomaţiei Republicii Moldova, „punctul de pornire” în re-
laţiile dintre părţi [26, p. 19].

Totuși, indiferent de existenţa unor impedimente, fi e obiective, fi e subiective 
în raporturile bilaterale, această situaţie precară nu putea fi  justifi cată, mai ales 
atunci când părţile au semnat un set de acorduri de cooperare în mai multe do-
menii, asumându-și angajamente, însă nu le onorează, fapt care lasă amprenta 
asupra dinamicii relaţiilor. Acordul dintre Guvernele și Băncile Naţionale ale 
Moldovei și Kârgâzstanului din 10 iunie 1996 cu privire la reglementarea da-
toriilor din 1 ianuarie 1992, când Kârgâzstanul a oferit Republicii Moldova un 
credit de 366 916 $ SUA, care urma să fi e rambursat în 1997, este emblematic 
în sensul reliefat de idei. Problema menţionată s-a regăsit în două documente 
[26], însă rămase fără răspuns din partea instituţiilor de resort ale Republicii 
Moldova, care ezită să se pronunţe pe marginea situaţiei create. Evident este 
că lipsa atitudinii instituţiilor de resort competente a afectat imaginea ţării, in-
fl uenţând negativ dinamica relaţiilor moldo-kârgâze. Potrivit datelor statistice, 
volumul comerţului în anul 2012 a atins cifra de 3154,5 mii $ SUA, inclusiv: 
exportul - 2835,5 mii $ SUA și importul – 319,0 mii $ SUA, balanţa comerci-
ală constituind 2516,5 mii $ SUA și fi ind pozitivă pentru Republica Moldova 
[27]. În ianuarie-noiembrie 2013 volumul comerţului moldo-kârgâz a constituit 
440,7 mii $ SUA, inclusiv: exportul – 418,2 mii $ SUA cu o pondere de 0, 12% 
și importul – 22,5 mii $ SUA, balanţa comercială fi ind de 395,7 mii $ SUA [28]. 
Se cuvine de precizat că între cele două state au fost semnate 33 de documente 
la nivel interguvernamental și interdepartamental, majoritatea dintre care ţin de 
sfera comercial-economică, iar în stare de coordonare afl ându-se alte 6 proiecte 
de documente bilaterale în diverse domenii de cooperare [25].

Prin urmare, relaţiile moldo-kârgâze nu au atins un nivel semnifi cativ, in-
teresul redus fi ind explicat prin amplasarea geografi că îndepărtată, greu ac-
cesibilă, dar și subdezvoltarea economiei kârgâze, cu toate aspectele necesare 
exercitării cooperării mutual avantajoase. Părţile încă nu au identifi cat proiecte 
de interes comun, insufi cienţa mijloacelor disponibile având un cuvânt greu de 
spus. În același timp, remarcăm susţinerea acordată Republicii Moldova de către 
Kârgâzstan în condiţiile când s-a afl at sub monitorizare în vederea acceptării în 
cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. 

Relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Tadjikistan, o 
ţară, potrivit lui A. Voskresenki, care se considera „forţată” să iasă din compo-
nenţa URSS [29, p. 318], au fost stabilite la 20 ianuarie 1993 [30]. La iniţiativa 
Guvernului tadjik, raporturile bilaterale urmau să fi e dezvoltate în baza prin-
cipiilor dreptului internaţional, Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, Actului 
Final de la Helsinki, Cartei Europene de la Paris, altor documente ale Confe-
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rinţei pentru Securitate și Cooperare în Europa, în calitate de instrument ser-
vind prevederile Convenţiei de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplo-
matice [31, p. 2]. Revitalizarea relaţiilor moldo-tadjice era necesară pentru a 
oferi o nouă dimensiune evoluţiei lor, iar ideea a venit din partea Institutului 
de Economie Mondială și Relaţii Internaţionale și a Asociaţiei Naţionale a Po-
litologilor din Tadjikistan alături de Comisia Naţională UNESCO. La conferin-
ţa Таджикистан: геополитика и проблемы международных связей, care s-a 
desfășurat în perioada 18-20 octombrie 1995 la Dușanbe, au fost invitaţi să par-
ticipe și experţi în domeniu din Republica Moldova [31, p. 19]. Menţionăm însă, 
că nu au fost de găsit nici concluziile acestui for, nici ideile pe marginea cărora 
s-au pronunţat specialiștii din Republica Moldova. Totuși, unele idei le desprin-
dem din reliefarea profi lului de ţară, care deloc nu era favorabil în acel mo-
ment și, bineînţeles, a marcat conţinutul relaţiilor moldo-tadjice: Tadjikistanul 
reprezintă o arenă politică instabilă, unde Guvernul, Opoziţia unită și clanul din 
nord, înlăturat de la conducere, pendulează între interesele politico-economice 
și cele de clan fără a conștientiza că nici una din forţe nu este capabilă de una 
singură să exercite puterea, să asigure ordinea și stabilitatea, deoarece „regiunile 
ţării sunt interdependente din mai multe aspecte” [32, p. 33-36]. În acest sens, 
situaţia marcată de incertitudine a creat o imagine dezagreabilă statului tadjik 
atât în subregiune, cât și pe arena regională, inclusiv în raporturile cu Republica 
Moldova. La mijlocul anilor ’90 ai secolului XX Tadjikistanul se confrunta cu 
grave probleme interne, fi ind un stat afl at în pragul falimentului, situaţie am-
plifi cată de confl ictul din Afganistan. Însă situaţia internă și conjunctura regio-
nală au fost remediate într-o anumită măsură, în special datorită Președintelui 
I. Rahmon, Tadjikistanul incluzându-se în circuitul internaţional, inclusiv pe 
fi liera economică. Totuși, relaţiile Republicii Moldova cu Republica Tadjikistan 
au rămas la un stadiu politico-economic incipient din cauza atractivităţii redu-
se, chiar dacă anumite premise în amplifi carea schimburilor comerciale se do-
vedesc a fi  ușor sesizabile în contextul stabilizării relative a situaţiei politice din 
această ţară centralasiatică și a consolidării regimului prezidenţial. Astfel, potri-
vit datelor statistice, volumul comerţului dintre aceste două ţări în anul 2012 a 
atins cifra de 951,6 mii $ SUA, dintre care exportul - 946,6 mii $ SUA și importul 
– 5,1 mii $ SUA, balanţa comercială fi ind pozitivă pentru Republica Moldova și 
constituind 941,5 mii $ SUA, în creștere comparativ cu 2011. Însă în perioada 
ianuarie-mai 2013 volumul comerţului dintre cele două ţări a constituit 518,8 
mii $ SUA: exportul – 518,7 mii $ SUA și importul – 0,1 mii $ SUA, balanţa 
comercială a înregistrat cifra de 518,6 mii $ SUA [30]. De fapt, Tadjikistanul se 
situează pe ultima poziţie în lista ce conţine evidenţa schimburilor comerciale 
cu ţările central-asiatice, situaţie care este ușor de explicat, în special prin capa-
cităţile economice și atractivitatea redusă, lipsa interesului faţă de resursele de 
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care dispune și, în general, a tangenţelor care să reprezinte suport solid pentru 
dialog și cooperare, repetându-se cazul Kârgâzstanului. 

Subliniem că relaţiile cu actorul-pivot din Asia Centrală postsovietică au 
fost dezvoltate după un alt scenariu. Precizând că Republica Moldova și Repu-
blica Uzbekistan s-au recunoscut reciproc ca state independente și suverane la 
sfârșitul anului 1991 [33, p. 36] și au semnat Acordul între Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan pentru anul 1992 privind principii-
le de colaborare comercial-economică [34, p. 495]. Relaţiile diplomatice dintre 
aceste state au fost stabilite abia la 23 august 1994 [35], după mai multe tentati-
ve din partea Guvernului Republicii Moldova. De fapt, Uzbekistan este ultima 
ţară din Asia Centrală cu care au fost stabilite relaţii diplomatice, deși părţile 
exercitau schimburi comercial-economice în baza Acordului semnat în 1992. 
Aceasta este o situaţie care se întâlnește în relaţiile interstatale, când părţile se 
angajează și realizează operaţiuni de import-export, dar fără a stabili relaţii di-
plomatice, ordine puţin explicabilă în cazul dat. Totuși, unele documente diplo-
matice atestă că din cauza refuzului părţii uzbece în decursul anilor 1993-1994 
Republica Moldova nu a semnat cu Republica Uzbekistan acorduri interguver-
namentale de cooperare în domeniul comercial-economic. Însă această situaţie 
nu a afectat relaţiile dintre agenţii economici, tranzacţiile înregistrând dinamică 
pozitivă. Ideea expusă este validată de ponderea Uzbekistanului în cadrul co-
merţului extern al Republicii Moldova, care a înregistrat o ușoară scădere: de 
la 1,6% în anul 1992 până la 0,3% în perioada 1993 – august 1994 [33, p. 14]. 
Stabilirea relaţiilor diplomatice a amplifi cat interesul Republicii Moldova faţă 
de cooperarea bilaterală cu Republica Uzbekistan, acesta fi ind demonstrat prin 
inaugurarea reprezentanţei diplomatice la Tașkent, care, de altfel, a fost a patra 
la număr după cele din Rusia, Ucraina și Belarus. Potrivit Ambasadorului N. 
Dudău, spaţiul central-asiatic reprezenta o regiune atractivă pentru Republica 
Moldova din mai multe puncte de vedere, unul dintre care ţine de cultivarea 
materiei prime pentru industria textilă din ţară. Acest domeniu de coopera-
re, în opinia Ambasadorului, putea fi  reanimat în timpi foarte rapizi, cu con-
diţia că importul bumbacului în Republica Moldova s-ar efectua în baza unui 
acord interguvernamental de cooperare. Pe lângă importul metalelor neferoase, 
alt domeniu care prezenta interes vital pentru Republica Moldova rămânea a fi  
importul resurselor energetice, considerat de alternativă la alte state, mai ales 
că se negocia un preţ rezonabil [33, p. 36]. Treptat, cadrul politico-juridic al 
relaţiilor moldo-uzbece a fost extins în anii 1995-2000, fi ind semnate circa 40 
de acorduri de cooperare, care au acoperit toate sferele de interes comun și în 
asemenea măsură s-a aprofundat schimbul comercial, Uzbekistanul plasându-
se pe locul al doilea în lista ţărilor central-asiatice la capitolul dat. Autorităţile 
Republicii Moldova tratau Uzbekistanul ca pe un partener ce prezintă interes 
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comercial-economic, mai ales că această ţară se dezvolta în ritm accelerat dato-
rită asistenţei acordate de către Occident [24, p. 65], care însuma un volum cu 
mult mai mare comparativ cu alte state din Asia Centrală. Paul Bran, fondatorul 
Academiei de Studii Economice a Republicii Moldova și fost rector al instituţiei 
în perioada 1991-1994, în prologul cărţii Uzbekistan. Pe calea adâncirii refor-
melor economice, semnată de I. Karimov, actualul Președinte al ţării, a remar-
cat domeniul economic ca un punct de tangenţă în cooperarea moldo-uzbecă. 
Având ocazia să activeze în RSS Moldovenească și fi ind cunoscut cu economia 
centralizată de tip socialist, dar și în Republica Moldova, economistul român a 
trasat o paralelă imaginară între economiile celor două ţări prin evidenţierea 
profi lului agrar și de materie primă [36, p. 3].

În același sens de idei, vom remarca altă paralelă dintre Republica Moldova 
și Republica Uzbekistan, dar care se referă la direcţiile de politică externă, cu 
specifi carea de rigoare că în cazul Republicii Moldova „balansarea” se efectuea-
ză între orientarea spre Uniunea Europeană sau Comunitatea Statelor Indepen-
dente, aceasta din urmă cu derivatele Uniunea Vamală și Uniunea Eurasiatică. 

Deși deseori a fost declinat pentru „pendularea” între strategiile Turciei și ale 
Iranului, cu ambele state păstrând relaţii distante, Uzbekistanul și-a trasat încă o 
direcţie a politicii sale externe către Rusia, ca mai apoi să caute un contraechi-
libru, redirecţionându-și orientarea și spre Statele Unite, însă „în schimbul res-
pectării unor condiţii forţate privind susţinerea embargoului impus Iranului” 
[37] [de către SUA - n.n.]. În cele din urmă, Uzbekistanul este declarat o „insulă 
de stabilitate”, conform autoîntitulării propusă de Președintele I. Karimov, iar 
pe fondalul trecutului istoric aspiraţiile la statutul de putere subregională se re-
fl ectă negativ asupra relaţiilor cu statele vecine - Tadjikistan și Kârgâzstan. În 
plus, Uzbekistanul devenise un centru diplomatic apreciat în Orient, conform 
lui N. Dudău, unde, la etapa respectivă, au fost inaugurate reprezentanţe a peste 
cincizeci de state [33, p. 36].

Revenind la elucidarea relaţiilor dintre Republica Moldova și Republica 
Uzbekistan, vom reliefa, de asemenea, realizările obţinute în domeniul tehnico-
știinţifi c în baza Acordului interguvernamental din 30 martie 1995, care confi r-
mă că parteneriatul în sfera știinţei a cunoscut primii pași spre a fi  valorifi cat 
la mijlocul anilor ’90 ai secolului XX prin crearea unor întreprinderi mixte an-
corate pe problemele chimiei bioorganice. La iniţiativa Academiei de Știinţe a 
Moldovei a avut loc o consultare cu Comitetul de Stat pentru Știinţă și Tehnică 
al Republicii Uzbekistan pe marginea diversifi cării cadrului de cooperare, care 
să includă domeniile electronicii, construcţiei utilajelor, agriculturii și vinifi ca-
ţiei, propunându-se, de asemenea, crearea unei comisii interinstituţionale mol-
do-uzbece pentru colaborare în sfera tehnico-știinţifi că [38, p. 29-30]. Remar-
căm în același context de acţiuni întrunirile oamenilor de știinţă din ambele ţări 
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ce au loc în cadrul forurilor Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de Știinţe 
din statele CSI, care se reunește în sesiuni o dată la doi ani.

Este de subliniat, că ofi cialii din Uzbekistan frecvent au manifestat nemulţu-
mire faţă de funcţionarea CSI, invocând prezidarea continuă a subdiviziunilor 
de către Federaţia Rusă sau de „mini-comunităţile” de factura Uniunii Vamale 
[39, p. 93], prevederile adoptate fi ind deseori încălcate [40, p. 33a]. Specifi căm, 
de asemenea, schimbul de poziţii la capitolele care au vizat unele perspective 
de cooperare moldo-uzbecă în cadrul CSI [33, p. 41], problemele din unităţile 
teritorial-administrative (Republica Karakalpakstan și, respectiv, Unitatea Teri-
torială Autonomă Găgăuzia, alături de raioanele de est), organizarea consultă-
rilor și transferurile de experienţă în vederea identifi cării soluţiilor pașnice ale 
confl ictelor [33, p. 43]. Un aspect important ce ţine de interesele economice ale 
celor două părţi se referă la iniţiativa ofi cialilor uzbeci de a încheia un acord 
interguvernamental cu privire la cooperarea comercial-economică durabilă, 
iniţial fi ind propus pentru perioada 1997-2000 și semnat în 1998 [34, p. 495]. 
Potrivit opiniei părţii uzbece, în scopul activizării schimburilor comerciale, una 
dintre condiţiile premergătoare fi ind datoriile regimului tiraspolean, se consi-
dera a fi  rezonabilă deschiderea unităţilor economice mixte, cu includerea în-
treprinderilor din raioanele de est ale Republicii Moldova. Ca rezultat, se pre-
vedea că în asemenea manieră concomitent ar putea fi  realizate două obiective: 
crearea locurilor de muncă și asigurarea întreprinderilor din industria textilă 
cu materie primă, fapt care ar permite regiunii de est să-și acopere datoriile faţă 
de Uzbekistan [38, p. 35-36]. Ținem să precizăm că anul 1997 a fost unul favo-
rabil pentru destinderea relaţiilor comerciale, acestea fi ind activizate datorită 
organizării unor expoziţii, în timpul desfășurarii fi ind semnate 70 de contracte 
și peste 250 protocoale de intenţie [38, p. 28]. În etapa de fi nalizare se afl a edifi -
carea unui complex comercial-industrial, în cadrul căruia participau 14 agenţi 
economici din Republica Moldova, dar și unii din Uzbekistan. Este de subliniat 
că în decursul următorilor 15 ani dinamica pozitivă a raporturilor comerciale 
moldo-uzbece s-a păstrat, însă nu putem trece cu vederea oscilările Uzbekis-
tanului, afl at în procesul de căutare a priorităţilor strategice care mai efi cient 
să contribuie la asigurarea intereselor naţionale. Invocăm, în sensul reliefat de 
idei, transformarea pentru o scurtă perioadă de timp a organizaţiei subregio-
nale GUAM în GUUAM, cu alipirea Uzbekistanului, dar care n-a avut repercu-
siuni esenţiale asupra cooperării comercial-economice cu Republica Moldova. 
Astfel, potrivit datelor statistice, volumul comerţului dintre Republica Moldova 
și Republica Uzbekistan în 2012 a atins cifra de 19784,7 mii $ SUA, exportul a 
constituit 8189,9 mii $ SUA, iar importul - 8594,8 mii $ SUA, balanţa comercială 
ajungând la 404,9 mii dolari SUA și fi ind negativă pentru Republica Moldova [35]. 
În perioada ianuarie-noiembrie 2013, volumul comerţului dintre părţi a înregis-
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trat cifra de 3,8 mln. $ SUA, exportul constituind 0,9 mln. mii $ SUA, cu o 
pondere de 0,25%, iar importul – 2,94 mln. $ SUA, cu o pondere de 0,39%. În 
lista care reflectă balanţa comercială pentru anul 2013, Uzbekistanul se situ-
ează pe ultimul loc dintre statele CSI, fiind negativă și alcătuiește 2,03 mln. $ 
SUA [35].

Este importantă, în accepţia noastră, încă o precizare: atât timp cât a funcţi-
onat, până în 2001, Ambasada Republicii Moldova în Uzbekistan, a depus efort 
în vederea promovării imaginii pozitive de ţară, îndeplinind nu doar funcţie 
reprezentativă. Reieșind din considerente fi nanciare, diplomatice și geopolitice, 
misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Tașkent reprezenta un centru im-
portant în menţinerea relaţiilor bilaterale și cu alte foste republici sovietice din 
Asia Centrală, având printre funcţii extinderea cadrului de cooperare, dar și cu 
alte state din zonă care prezentau interes. 

În concluzie, relaţiile bilaterale moldo-uzbece pot fi  califi cate ca parteneria-
le, deoarece nu au fost marcate de disensiuni politice sau de alt caracter, părţile 
au identifi cat un spectru relativ extins de cooperare, realizând proiecte comune, 
cu precădere în sferele politice și economice. 

După recunoașterea reciprocă a independenţei Republicii Moldova și a 
Republicii Turkmenistan, odată cu stabilirea relaţiilor diplomatice la 5 octom-
brie 1992 [41], a început o etapă cu așteptări promiţătoare în raporturile bilate-
rale. Cadrul politico-juridic al relaţiilor moldo-turkmene include 14 acorduri, 
printre cele mai importante fi ind: Acordul cu privire la comerţul liber, Acordul 
cu privire la călătoriile reciproce ale cetăţenilor, Acordul cu privire la colaborarea 
în domeniul culturii, Acordul privind evitarea dublei impuneri, însă cel mai sem-
nifi cativ a rămas Acordul de prietenie și cooperare, semnat la 16 martie 1993 la 
Așgabat [42, p. 438].

Potenţialul economic al Turkmenistanului prezenta un interes sporit pentru 
asemenea ţări ca Statele Unite ale Americii, Italia, Marea Britanie, Iran, Turcia, 
China, în special, în domeniul extragerii petrolului, gazului natural, comercia-
lizarea bumbacului. Notăm că interesul Republicii Moldova manifestat pentru 
acest stat se datorează resurselor energetice, perspectivei de a extinde cadrul 
de cooperare și a stabili relaţii economice cu statele din Orientul Mijlociu și 
Golful Persic, care, de asemenea, se arătau interesate de a colabora (cu Repu-
blica Moldova). În acest context, Turkmenistanul era abordat ca un partener de 
încredere, cu care Republica Moldova ar putea menţine relaţii durabile în dome-
niul economic și ar putea deveni un furnizor important de resurse energetice și 
materie primă pentru industria ușoară [43, p. 13]. Interesul Republicii Moldova 
faţă de Turkmenistan consta anume în faptul că această ţară devenise un mare 
exportator de gaze naturale, motorină, combustibil pentru avioane [43, p. 14]. 
Cota Turkmenistanului în volumul general al schimbului de mărfuri cu Republica 
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Moldova în ani 1995-1996 a constituit 0,16 % (locul 47 în rândul ţărilor cu care 
menţinea relaţii economice), volumul total al schimburilor de mărfuri în 1996 
constituind 3,0 mln. $ SUA, situaţia care refl ecta o creștere cu 36,4 % decât în 
1995. Soldul echilibrului comercial a fost pozitiv pentru Republica Moldova, fi -
ind în mărime de 2,6 mln. $ SUA [43, p. 44]. Conform unor documente, revigo-
rarea relaţiilor bilaterale avea și altă cauză - datoriile Turkmenistanului faţă de 
Republica Moldova, care în anul 1996 constituiau circa 867 mln. ruble rusești. 
Reieșind din aceste circumstanţe, se dovedea a fi  indispensabil de urgentat im-
portul mărfurilor din Turkmenistan pentru a micșora suma restantă și de a ac-
celera semnarea unui acord interguvernamental care ar prevedea transformarea 
datoriei din anul 1992 în valoare de 867 mln. ruble rusești dintr-un credit tehnic 
în credit guvernamental (bancar), cu indexarea pentru fi ecare perioadă de timp. 
A fost propus un scenariu de a acoperi datoria faţa de Republica Moldova, în 
special prin semnarea unui acord de livrare din Turkmenistan a 5 400 tone de 
bumbac, urmând ca plata pentru livrări să fi e debitată din datoria restantă [43, 
p. 15]. Se impune de precizat că alte informaţii cu privire la rambursarea da-
toriei nu sunt disponibile și n-au fi gurat nici în comunicatele cu ocazia vizitei 
Președintelui G. Berdâmuhamedov în Republica Moldova din ultima decadă a 
lunii iulie 2013.

Dinamica pozitivă a dimensiunii economice a cooperării moldo-turkme-
ne a fost pretextul pentru un debut cu mari așteptări în sfera energetică, rezul-
tatul lor fiind iniţierea la Așgabat a negocierilor bilaterale în luna mai 1997. 
Părţile au recunoscut importanţa aprofundării cooperării durabile în domeni-
ile comercial-economic și tehnico-știinţific; disponibilitatea Turkmenistanu-
lui de a asigura transportarea gazelor naturale prin intermediul operatorului 
său direct la frontiera cu Uzbekistan, dar în condiţiile ca Guvernul Republicii 
Moldova să garanteze efectuarea plăţilor în termenii stabiliţi pentru furnizare, 
altă decizie fiind formarea a două grupuri de experţi în scopul desfășurării 
consultărilor bilaterale.

Lipsa resurselor energetice și a hidrocarburilor determina Republica Mol-
dova să importe produse petroliere și gaze naturale, preţul cărora, deseori, era 
impus nu numai de conjunctura de pe piaţa internaţională, ceea ce crea unele 
disfuncţionalităţi. Această situaţie a servit ca premisă favorabilă pentru înfi inţa-
rea unor companii specializate în aprovizionarea cu produse petroliere, dar care 
dispuneau de potenţial redus în comparaţie cu necesităţile ţării. La momentul 
respectiv, o alternativă de a crea un cadru stabil în vederea asigurării securităţii 
energetice era considerată cooperarea cu statele care dispuneau de un potenţial 
înalt de exploatare a resurselor energetice. În acest sens, compania Ascom-Grup 
SA a fost prima întreprindere din Republica Moldova care, după semnarea în 
anul 1995 a două contracte importante, a investit în industria petrolieră turk-
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menă [44], având capacitatea de a-și extinde arealul investiţional în Azerbai-
djan, Kazahstan și Iran. Investiţiile făcute în Turkmenistan până la sfârșitul 
anului 1997 au sporit creșterea producţiei de ţiţei cu peste 800 mii tone pe an, 
cota Ascom-Grup SA a constituit aproximativ 400 mii tone pentru acoperirea 
efortului său financiar [43, p. 67]. Notăm că în anul 1998, odată cu creșterea 
contribuţiei investiţionale, au fost efectuate unele calcule potrivit cărora pro-
ducerea de ţiţei revenită companiei Ascom-Grup SA s-ar dubla, iar în urmă-
torii 2-3 ani se presupunea că aceasta va atinge 1,5-2 mln. tone pe an și circa 
2-3 mlrd. m3 de gaze exportate din ţările situate în zona Mării Caspice. Aceste 
calcule estimative puteau fi valorificate cu condiţia să fie dezvoltate strategii 
durabile, cum ar fi: extinderea reţelei diplomatice în regiune și a cadrului poli-
tico-juridic în vederea reglementării tranzitului de gaze, garantarea reciprocă 
a investiţiilor și evitarea dublei impuneri, care ulterior ar proteja activitatea 
întreprinderilor moldovenești deja deschise în Turkmenistan sau care urmau 
să fie create; constituirea unei societăţi cu capital mixt, de stat și privat, între 
Ascom-Grup SA, Tirex Petrol și, eventual, o societate bancară de stat care să 
asigure suportul financiar necesar.

Implementarea acestei strategii ar fi  dezvoltat premise favorabile pentru ca 
în anul 2000 Republica Moldova să dispună de o sursă garantată, constantă și pe 
termen lung de aprovizionare cu produse petroliere și gaze naturale. Implemen-
tarea acestei scheme urma să-i asigure securitate energetică, în anumită măsu-
ră: potrivit calculelor efectuate de experţii Ascom-Grup SA, preţul produselor 
petroliere rezultat în cadrul sistemului de cooperare propus era preconizat să 
fi e cu 20% mai mic decât al celor importate din alte ţări (Federaţia Rusă – n.n.), 
situaţie de care ar fi  benefi ciat toate ramurile economiei naţionale [43], alături 
de populaţia extrem de nemulţumită de preţul exagerat. Aceste planuri prospec-
tive nu au rămas decât bune intenţii și nu s-au realizat din mai multe cauze, una 
dintre care a fost excluderea graduală a sus-menţionatei companii din arealul 
energetic riveran Mării Caspice. 

În sensul reliefat de idei, atestăm un nivel relativ scăzut al relaţiilor comer-
ciale dintre cele două părţi, care, în accepţia noastră, mai degrabă nu au reu-
șit să identifi ce posibilităţi efi ciente pentru a asigura transportarea titlurilor de 
mărfuri și produse faţă de care manifestă interes, cum ar fi  gazele naturale din 
Turkmenistan sau conserve de legume și fructe din Republica Moldova.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, volumul comerţului dintre 
Republica Moldova și Republica Turkmenistan în anul 2012 a constituit 4,9 mln. 
$ SUA: exportul - 0,8 mln. $ SUA, importul - 4,04 mln. $ SUA, soldul balanţei 
comerciale fi ind de 3,2 mln. $ SUA, a fost negativă pentru Republica Moldova. 
În perioada ianuarie-mai 2013 volumul comerţului moldo-turkmen a constituit 
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2660,5 mii $ SUA, inclusiv: exportul – 582,0 mii $ SUA și importul – 2078,5 mii $ 
SUA, balanţa rămâne a fi  negativă și constituie 1496,5 mii $ SUA [41].

Consolidarea cadrului politico-juridic al cooperării Republicii Moldova cu 
Republica Turkmenistan se dovedește a fi  indispensabilă, dat fi ind că atestăm 
mai multe afi nităţi (statutul autoproclamat de neutralitate) și oportunităţi de va-
lorifi cat (importul/exportul de agenţi energetici și produse agricole) [45]. Ținem 
să subliniem că politica externă promovată de Turkmenistan este ghidată de 
principiul neutralităţii pozitive - prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU din 
12 noiembrie 1995, Turkmenistanul este declarat stat neutru [46] și, implicit, 
Organizaţia Naţiunilor Unite și-a asumat prerogativa de a-i garanta acest statut. 
Precizăm, de asemenea, că la 27 decembrie 1995 a fost adoptată Concepţia de 
politică externă a Turkmenistanului ca stat neutru [47]. Însă, spre deosebire de 
Turkmenistan, statutul de neutralitate al Republicii Moldova nu este garantat 
nici de un act juridic internaţional și nici de o organizaţie internaţională, iar 
Concepţia Politicii Externe a Republicii Moldova din 8 februarie 1995 nu conţine 
în denumire această prevedere constituţională, neutralitatea fi ind stipulată în 
mai multe documente de caracter naţional (Concepţia securităţii naţionale din 
22 mai 2008, Strategia securităţii naţionale din 15 iulie 2011), cât și internaţio-
nal (Planul Individual de Acţiuni ale Parteneriatului cu Organizaţia Tratatului 
Atlanticului de Nord din 19 mai 2006, care a fost actualizat la 18 august 2010). 
Considerăm că neutralitatea autoproclamată și negarantată a Republicii Mol-
dova și neutralitatea pozitivă garantată a Turkmenistanului nici pe departe nu 
le asigură securitatea, exemplul Ucrainei, care după 2010 a încercat să angajeze 
un asemenea statut fi ind emblematic în acest sens. Nu vom reliefa difi cultăţile 
majore cu care se confruntă Republica Moldova, însă vom accentua că Turk-
menistanul practic s-a autoizolat pe arena mondială, dar și la nivel subregional, 
deoarece unul dintre postulatele neutralităţii pozitive presupune acceptarea sta-
tutului de „ales” și „nu de a alege de sine stătător partenerii” [48, p. 74].

În concluzie menţionăm că extinderea cooperării multilaterale cu Turkme-
nistanul se înscrie în Concepţia Politicii Externe a Republicii Moldova: aprofun-
darea și consolidarea colaborării în sectorul energetic deschide noi posibilităţi 
în acoperirea necesităţilor economiei naţionale [49, p. 17], diminuându-se, 
astfel, dependenţa unilaterală de livrările de carburanţi din Rusia, mai ales în 
contextul evenimentelor din Ucraina, situaţie care ar putea contribui la asigu-
rarea securităţii energetice a Republicii Moldova. În același context se include 
cooperarea economică, a cărei potenţial încă nu a fost valorifi cat, chiar dacă s-a 
anunţat oportunitatea diversifi cării și extinderii, inclus cu ocazia vizitei Preșe-
dintelui turkmen în Republica Moldova la 24 iulie 2013.

Prin urmare, debutul relaţiilor Republicii Moldova cu cele cinci state cen-
tral-asiatice din spaţiul postsovietic și Republica Azerbaidjan a fost marcat prin 
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recunoașterea reciprocă a independenţei după destrămarea URSS, iar stabilirea 
și dezvoltarea raporturilor cu fiecare în parte a decurs în funcţie de interese-
le comercial-economice, dar și cele politice, în mare măsură condiţionate de 
tradiţiile moștenite și evoluţiile pe plan extern. În asemenea condiţii suntem 
tentaţi să constatăm că Republica Moldova nu a elaborat o politică bine de-
finită pentru statele din Asia Centrală și Caucazul de Sud, chiar dacă au fost 
disponibile mai multe mecanisme de cooperare, inclusiv prin apartenenţa la 
Comunitatea Statelor Independente. Din cele expuse rezultă, în opinia noas-
tră, un tablou cu indicatori preponderent pozitivi la capitolul comerţul extern 
din perioada 1992-2000 [50], intensificându-se treptat relaţiile cu unele ţări, 
însă nu în măsura în care acești actori și-au confirmat rolul în subregiune, 
cum ar fi Kazahstan și Turkmenistan. Aceste state, în calitate de furnizori 
de hidrocarburi, au intrat în vizorul diplomaţilor din Republica Moldova ca 
obiective de interes odată cu recunoașterea reciprocă a independenţei, însă 
nu a fost conceptualizat vectorul politicii externe pe segmentul partenerilor 
strategici în sfera asigurării securităţii energetice, care ar include și unele ţări 
postsovietice din Asia Centrală și Caucazul de Sud. În condiţiile în care obiec-
tivul energetic a fost consacrat ca element fundamental al securităţii naţio-
nale, se dovedește a fi indispensabilă acordarea atenţiei sporite relaţiilor cu 
Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan și Uzbekistan pe această dimensiune, 
dar impunându-se, în același timp, identificarea pieţelor de desfacere, pe care 
continuăm să le numim tradiţionale, a mărfurilor și produselor din Republica 
Moldova. Considerăm că cele mai mari dificultăţi în aprofundarea cooperării, 
în special, cu ţările central-asiatice, poate cu excepţia Kazahstanului, constau 
în identificarea potenţialilor parteneri și transportarea agenţilor energetici, 
mărfurilor și produselor agroalimentare.

Așadar, relaţiile Republicii Moldova cu fostele republici sovietice din spaţiul 
geopolitic islamic au înregistrat între anii 1992-2014 o dinamică pozitivă în mai 
multe domenii, deși au cunoscut, în același timp, perioade pasive și disensiuni 
nesemnifi cative. Statele din arealul central-asiatic și Azerbaidjan, care au pus 
în aplicare diverse modele de integrare în structuri subsistemice, rămân printre 
partenerii economici și politici ai Republicii Moldova, perspectiva acestor relaţii 
fi ind una proactivă. În relaţiile comercial-economice cu ţările postsovietice pe 
primele trei locuri se afl ă Kazahstan, Uzbekistan și Azerbaidjan, urmate de Kâr-
gâzstan, Turkmenistan și Tadjikistan, însă pe dimensiunea politică statul sud-
caucazian se situează în topul listei. Pornind de la noile provocări ale timpului, 
relaţiile cu statele menţionate necesită a fi  consolidate, deoarece majoritatea 
dintre acestea au demonstrat potenţial pentru a fi  valorifi cate.
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Summary 
In this article is addresses the military institution as base of emerging state, whi-
ch ensures their social existence. We examine the social- historical experience of 
mankind and, on this basis, to determine the main directions and ways of deve-
loping the military organizations for their use in studying the stages of creating 
the army. It highlights the essential features of the military institution of the state. 
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A pariţia organismului militar al Republicii Moldova în epoca contempo-
rană, pe de o parte, a devenit un fenomen unic în viaţa societăţii moldovenești, 
iar, pe de altă parte, raportat la istoria universală a omenirii – o confi rmare 
a tendinţei general-universale. Conform acestei tendinţe, procesul constituirii 
statului, început în zorii istoriei omenirii, este neîntrerupt în timp și în spaţiu, 
deoarece geneza civilizaţiei, dincolo de orice alţi factori, este și o istorie a luptei 
popoarelor asuprite pentru independenţă. Urmare a destrămării relativ pașnice 
(„de catifea”) a URSS, societatea moldovenească și-a câștigat dreptul de creare a 
statului suveran și a propriului organism militar în calitate de atribut indispen-
sabil al independenţei ţării.

Însă în spatele acelor evenimente au rămas întrebări, fără răspunsul cărora 
este imposibil să se conştientizeze calea parcursă şi să se elaboreze concepţiile 
de modernizare nu numai a armatei moldovenești, ci şi a societăţii în ansamblu. 
În primul rând, din care unghi de vedere ar trebui examinat procesul de creare 
a organizaţiei militare a Republicii Moldova: ca fenomen social cu caracter 
de unicat sau drept un caz tipic în istoria universală sau, mai exact, în istoria 
noilor state independente? În rândul al doilea, există, oare, legităţi universale 
de constituire a organismelor militare ale statelor şi în ce măsură acestea se 
corelează cu varianta moldovenească? Şi în rândul al treilea, apare problema 
continuităţii procesului istoric în Republica Moldova.

Pentru a răspunde la aceste întrebări, este necesar să se examineze experien-
ţa social-istorică a omenirii și, pe această bază, să se determine căile principale 
și direcţiile de apariţie a organismelor militare cu scopul utilizării acestora la 
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studierea etapelor de creare a armatei moldovenești, din cele mai vechi tim-
puri și până în prezent. Soluţionarea acestei probleme are de înfruntat o serie 
de obstacole, legate de faptul că, așa cum subliniază V. Gaiciuc, este slab cerce-
tată și, în consecinţă, necesită o seamă de elaborări istorico-teoretice speciale 
[1, p. 22-24].

Totuși, concepţiile de ultimă oră asupra lumii contemporane constituie un 
important instrument metodologic, cu ajutorul căruia respectivele obstacole 
pot fi  surmontate. Realizarea acestui complex de idei fi losofi ce inovatoare tre-
buie să fi e facilitată de următoarele acţiuni social-organizaţionale și practice. În 
primul rând, este necesară modernizarea abordărilor tradiţionale, pe fundalul 
unei noi înţelegeri a problemei apariţiei organismului militar de către fi losofi i 
și cercetătorii naţionali și cei de peste hotare. În rândul al doilea, este necesa-
ră conceptualizarea întregului complex al proceselor politice, socioculturale și 
spirituale, legate de acest fenomen social complicat. În rândul al treilea, fără o 
seamă de elaborări teoretice știinţifi c argumentate, societatea moldovenească și 
organismul ei militar sunt condamnate să se afl e încă mult timp înainte în stare 
de criză. Să procedăm, așadar, la examinarea nemijlocită a acestei probleme.

Unul din primii autori care a efectuat încercarea de a argumenta știinţifi c 
apariţia organismului militar a fost L. H. Morgan. Autorul a examinat gene-
za războiului în legătură directă cu apariţia statalităţii la diferite popoare și cu 
afi rmarea politicii ca formă specifi că a activităţii de stat (obștești). În opinia 
sa, elementele războiului iau naștere în cadrul primelor două epoci ale istoriei 
omenirii (sălbăticia și barbaria), pentru a se manifesta pe deplin la etapa civi-
lizaţională a așa-zisei „democraţii militare” – perioada destrămării orânduirii 
primitive. Anume în acea perioadă războiul cu principalul său instrument – or-
ganismul militar – se transformă în funcţii constante ale vieţii sociale, manifes-
tându-se drept „o îndeletnicire economică” – jaful altor triburi, iar mai apoi – și 
a propriilor consângeni [2].

Evoluţia concepţiei lui L. H. Morgan a infl uenţat puternic dezvoltarea gân-
dirii umaniste în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Printre adepţii 
și exponenţii acesteia au fost și K. Marx și Fr. Engels, care au văzut în concep-
ţiile lui L. H. Morgan o confi rmare a propriei înţelegeri a procesului istoric. Pe 
fundamentul ideilor lui L. H. Morgan s-a întemeiat concepţia marxistă asupra 
genezei organismului militar, care a fost pusă în legătură cu geneza și afi rmarea 
societăţii împărţite în clase. Astfel, în opinia lui Fr. Engels, în particular, „armata 
constituie o asociere organizată de oameni, întreţinută de stat cu scopul purtării 
unor războaie de atac sau de apărare” [3]. Analiza acestei defi niţii probează că 
ea nu evidenţiază toate trăsăturile esenţiale ale organismului militar al statului. 
În particular, în pofi da tradiţiei marxiste, din respectiva defi niţie nu reiese, în 
primul rând, că organismul militar constituie produsul dezvoltării societăţii și 
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că ea a apărut doar la o anumită etapă istorică a existenţei sale. În rândul al doi-
lea, defi niţia lui Fr. Engels nu arată apartenenţa socială a organismului militar 
și, în rândul al treilea, nu determină locul ei în rândul altor fenomene sociale, 
al organelor puterii de stat și în viaţa socială în ansamblu. Elaborând defi niţia 
organismului militar, Fr. Engels ar fi  presupus că esenţa ei de clasă se conţine 
apriori în conţinutul statului, care este primar în legătura binară „stat – organ-
ism militar”.

În schimb, K. Marx considera că activitatea militară exista deja în societatea 
primitivă. Atunci însă ea nu era separată de munca de zi cu zi a oamenilor, 
respectiv, nu exista o împărţire în populaţie militară şi populaţie civilă. El sublinia 
că obştea arhaică „constă dintr-o serie de familii, este organizată, întâi de toate, 
în mod militar, ca un organism militar, şi un atare organism constituie una din 
condiţiile existenţei acestuia” [4]. În opinia lui Marx, apariţia organismului 
militar nu a fost determinată de necesitatea purtării luptei în războaie. Baza 
materială a unui astfel de „organism militar autosufi cient” [5] se întemeia pe 
nivelul primitiv de dezvoltare al forţelor de producţie, iar caracterul social al 
proprietăţii îi determina funcţiile sale. Ea avea menirea de a dobândi și de a 
apăra condiţiile naturale de existenţă a comunităţii gentilico-tribale.

Prin urmare, precum se observă, K. Marx, spre deosebire de Fr. Engels, ad-
mitea că germenii organismului militar apar în cadrul societăţii gentilico-tri-
bale și, dezvoltând ideea sa, se poate presupune că, în anumite condiţii sociale, 
organizaţia militară devenea fundamentul unui astfel de institut social, cum este 
statul. Însă nici K. Marx, nici Fr. Engels și nici continuatorii lor nu dezvoltă 
această idee, probabil din cauză că aceasta depășește cadrul dogmatic al concep-
ţiei despre procesul istoric general.

În continuare, cercetătorii apariţiei organismului militar care au activat în 
cadrul tradiţiei marxiste au încercat să sintetizeze „linia lui Engels” şi „linia lui 
Marx”, ignorând ideile lui L. H. Morgan, la care au făcut în permanenţă apel 
ambii gânditori. În seria literaturii știinţifi ce unilaterale pe această problematică 
poate fi  menţionată opinia lui I. Mamontov, care, în pofi da vehiculării unor teze 
dogmatice, a încercat să depășească „patul lui Procust” al teoriei marxiste. În 
opinia sa, apariţia organismului militar al statului include două perioade: una 
latentă și alta pregnantă [6].

În cadrul primei etape, latente, care decurge în condiţiile societăţii arhaice, 
are loc formarea bazei organismului militar autonom, destinat apărării interese-
lor vitale atât în interiorul comunităţii, cât și în exteriorul ei. În această perioa-
dă, încă nu există o diferenţiere între domeniul civil și cel militar. Temelia for-
maţiunilor militare este formată din toţi oamenii apţi de luptă de sex masculin.

Cea de a doua perioadă este legată de diviziunea muncii, de apariţia plus-
produsului care trebuia apărat și de transformarea treptată a ciocnirilor arma-
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te într-o activitate economică constantă, urmărind acapararea mijloacelor de 
existenţă, a robilor și teritoriilor propice existenţei. În cadrul acestei perioade 
crește rolul conducătorilor militari, în condiţiile așa-numitei „democraţii mili-
tare” apare treptat puterea publică. Organul important al acesteia devine „druji-
na militară”, care nu coincide, prin componenţa ei, cu restul populaţiei. Ulterior, 
„trecând prin modifi cări calitative, drujina militară devine armată” [6, p. 18], 
ale cărei funcţii se deosebesc radical de cele ale organismului militar autonom 
din cadrul societăţii arhaice. Aceasta din urmă exercită, preponderent, apărarea 
condiţiilor naturale de supravieţuire a tribului și nu este un mijloc de asuprire a 
membrilor acestuia și nici instrument de asuprire a altor triburi, deoarece apără 
interesele generale. Noile funcţii ale organismului militar au fost determinate de 
noile proprietăţi ale elementelor sale și de modifi carea raporturilor dintre ele.

În opinia lui I. Mamontov, apariţia organismului militar ca proces „se înche-
ie printr-un salt, determinat de transformările calitative ale părţilor care inter-
acţionează între ele: ale organismului militar și surselor lui de existenţă, care au 
dus la transformarea organismului militar autonom într-un organism militar cu 
o nouă destinaţie istorică și cu funcţii specifi ce” [6, p. 18].

După cum se observă, în această concepţie s-au îmbinat, într-un mod ec-
lectic, teoria etnografi că a lui L. H. Morgan, hegelianismul, marxismul și trans-
formarea sa ulterioară. Or, I. Mamontov nu a fost în stare să explice, la fel ca și 
marxismul în general, mecanismul tranziţiei de la organismul militar al socie-
tăţii arhaice la armată ca organ specifi c al statului și în calitate de institut social 
al comunităţii. Anume din această cauză apare necesitatea punerii sub semnul 
întrebării a corectitudinii unei astfel de noţiuni ca „democraţia militară”, inclusă 
în circuitul știinţifi c de către L. H. Morgan și preluată în mod necritic de către 
marxism.

În primul rând, aşa cum s-a menţionat anterior, termenul „militar, -ă” in-
dică apartenenţa fenomenului social nu numai la armată, dar nemijlocit la răz-
boi. Însă, în opinia lui L. H. Morgan [5], preluat de către K. Marx, Fr. Engels și 
continuatorii lor, în societatea arhaică fără clase, chiar și organizată militar, nu 
a existat o armată în accepţia contemporană a acestui cuvânt. În plus, și războ-
iul în calitate de fenomen social apare la etapa constituirii statului. Din aceste 
considerente, putem afi rma că noţiunea de „democraţie militară”, ca indiciu al 
stării de tranziţie în istoria omenirii de la barbarie la civilizaţie, este incorectă.

În rândul al doilea, aşa cum afi rmă V. Marinuța [7, p. 62-67], democraţia 
are un conţinut diferit în cadrul vieţii sociale şi în armată, deoarece armata, 
spre deosebire de organizaţiile civile, constituie în orice condiţii o structură 
strict autoritară şi de aceea, cu referire la perioada istorică respectivă, putem 
vorbi mai degrabă de anumite premise ale organismului militar şi de o stare 
protostatală a comunităţii umane, decât de o formă de guvernare. 
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Printre aspectele pozitive ale lucrării lui I. Mamontov sunt de menţionat 
izvoarele / sursele creării organismului militar, dar care în opinia noastră, depă-
șesc cadrul marxismului dogmatic. Primul izvor / sursă este un proces spontan, 
pornind „de jos”, de unire a tribului într-un organism militar, pentru dobândi-
rea / apărarea condiţiilor naturale de existenţă. Cea de a doua sursă este proce-
sul conștient, organizat și mergând „de sus”, de creare a organismului militar cu 
destinaţie specială de purtare a luptei armate în războaie de cuceriri și de conso-
lidare a puterii personale. „Contopirea celor două procese (popular și de clasă, 
organizat) a dus la apariţia unui nou organism militar de atingere a obiectivului 
violenţei politice în cadrul luptei antagonice a claselor și statelor” [6].

Tradiţia marxistă, bazată pe ideile lui L. H. Morgan, a încercat să creeze o 
schemă dogmatică rigidă a apariţiei organismului militar al statului, legată de 
un alt megasistem, cel al istoriei lineare a genezei omenirii (învăţătura cu privire 
la formaţiunile social-economice), ale cărei idei au fost preluate de la G. W. Fr. 
Hegel (dezvoltarea „Ideii absolute”). Anume din această cauză nici K. Marx, nici 
Fr. Engels și nici continuatorii lor, inclusiv I. Mamontov, nu au reușit să apre-
cieze obiectiv premisele sociale ale apariţiei organismului militar al statului în 
contextul dezvoltării lineare.

În unele lucrări elaborate conform abordărilor diferite de cea marxistă, pro-
blema apariţiei organismului militar este examinată fi e din punctul de vedere al 
cauzelor și caracterului războaielor, fi e din cel al nivelului de dezvoltare social-
economică a societăţii. Astfel, în accepţia cercetătorului american Turney-High, 
primele semne indiscutabile ale armelor și războiului pot fi  identifi cate deja în 
epoca bronzului. „Industria și comerţul epocii bronzului, afi rmă autorul, cereau 
un anumit grad de stabilitate politică. Și anume în această perioadă apare războ-
iul organizat, deosebit de incursiuni și capcane, purtat preponderent de oameni 
legaţi între ei prin legături de rudenie și de sânge. Prima dovadă a existenţei 
armatei organizate o găsim în Summer” [8].

Confi rmarea documentară a acestei ipoteze se conţine în lucrarea lui S. Kra-
mer „Istoria începe în Summer”, în care, pe baza unui imens material factologic, 
se demonstrează că deja în mileniul II î.Hr., civilizaţia summeriană utiliza astfel 
de noţiuni ca: „21) (militar, de luptă) drapel; 23) armament; 34) eroism; 35) pu-
tere; 36) ură; 44) dreptate; 58) pace; 60) victorie” ș.a. [9, p. 111].

O concepţie identică privind apariţia organismului militar era împărtășită 
și de A. Toynbee. În opinia sa, „purtarea războiului necesită organizare, disci-
plină și exces de resurse materiale. Aceste cerinţe au lipsit, atât timp cât bazinul 
râurilor Tigru și Eufrat nu au fost cucerite și nu a apărut mozaicul orașelor-state 
suverane” [10, p. 407]. De aici, autorul formulează ipoteza, conform căreia „des-
coperirea războiului” se datorează summerienilor. Opinia sa a fost apreciată ne-
gativ de către M. Ţiurupa, care, spre deosebire de gânditorul englez, consideră 
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că izvoarele războiului, respectiv, ale organismului militar, se afl ă „în mișcarea 
obiectivă a procesului istoric” [11, p. 8].

Filosoful francez A. Comte examina apariţia organismului militar întemein-
du-se pe factorii social-economici și pe bazele teoretice ale fi losofi ei pozitiviste. În 
accepţia sa, societatea parcurge trei etape de evoluţie: militară, de tranziţie și ști-
inţifi co-industrială, cărora le corespund etapele teologică, metafi zică și pozitivistă 
de evoluţie a spiritului uman. Războiul și organizaţia militară, în opinia lui A. 
Comte, joacă un rol de frunte în cadrul primelor două etape ale evoluţiei sociale.

Structura organismului militar în Epoca Antică și în Evul Mediu este utili-
zată în domeniul vieţii politico-statale a societăţii, îndeplinind funcţii specifi ce  
de purtare a luptei armate, războiul constituind mijlocul de producere a averii 
sociale. Concomitent cu perfecţionarea organizaţiei sociale, are loc demilitari-
zarea treptată, rolul principal trecând de partea instituţiilor civile și industriei. 
Examinând etapa știinţifi co-industrială drept un fi nal logic al genezei societăţii, 
A. Comte afi rma că rolul etapei militare și al celei de tranziţie se întemeiază 
pe pregătirea condiţiilor pentru dezvoltarea societăţii industriale. Evoluţia ba-
zelor materiale ale societăţii a necesitat, o lungă perioadă de timp, dominarea 
orânduirii militare: doar sub egida acesteia industria a putut evolua. Autorul 
menţiona legătura strânsă între forma militară de guvernământ, pe de o parte, 
și afi rmarea în societate a spiritului militar și a religiei, pe de alta.

În decursul evoluţiei societăţii s-a produs o schimbare treptată a modelului 
ofensiv de organizare militară cu cel defensiv, iar ulterior şi o subordonare 
defi nitivă a spiritului militar celui industrial, o schimbare a gândirii teologice şi 
metafi zice cu gândirea ştiinţifi că. Aşa cum afi rma A. Comte, războiul contravine 
intereselor şi spiritului „societăţii întemeiate pe muncă”. Epoca războaielor 
napoleoniene era considerată drept o recidivă a etapei militare de dezvoltare. În 
opinia sa, cu trecerea societăţii la etapa ştiinţifi co-industrială, rolul organizaţiei 
militare se reduce la asigurarea bazelor materiale ale existenţei acesteia [12,  p. 
50-51]. Așadar, în pofi da unui utopism al convingerii cu privire la caracterul an-
timilitar al societăţii industriale indus de concepţiile Iluminismului, A. Comte a 
exprimat opinii progresiste cu privire la rolul dominant al organismului militar 
în geneza societăţii. Ideea că dezvoltarea stabilă a bazelor materiale ale societăţii 
la anumite etape poate avea loc doar sub egida organismului militar, își găsește 
confi rmarea în etapa contemporană, mai ales în perioada de edifi care a noilor 
state independente.

Problema apariţiei organismului militar în legătură cu factorii social-eco-
nomici a fost activ elaborată în gândirea știinţifi co-fi losofi că românească. Un 
loc aparte în această privinţă îi revine lui C. Olteanu, care, deși asocia factorii 
apariţiei organismului militar unor „probleme întunecate” [13, p. 100], a lăsat 
o amplă moștenire știinţifi că în această direcţie. C. Olteanu a pus accentul pe 
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legătura directă dintre geneza organismului militar și nivelul de dezvoltare al 
„comerţului și meșteșugurilor, al transportului și comunicaţiilor” [13, p. 99]. În 
particular, caracterizând constituirea comunităţii vechi acesta menţiona: „două 
aspecte în cadrul acestui proces au avut o deosebită importanţă: formarea cen-
trelor urbane și a elitei comercial-industriale în ele, și evoluţia organismului 
militar: militari pentru paza acestui comerţ și industrii, pentru însoţirea carava-
nelor comerciale, a depozitelor etc. Aceste două aspecte s-au intercalat reciproc, 
deoarece condiţiile au fost de asemenea natură, încât comercianţii trebuiau să 
fi e concomitent și militari, chiar și din considerentul necesităţii protecţiei pro-
priului comerţ” [13, p. 99-100].

Atitudinea o împărtășeau și alţi sociologi români, care menţionau că la or-
ganizarea puterii de stat „au condus două momente: războiul și comerţul. Lupta 
între triburile vecine se producea deseori, iar acest fapt avea drept consecinţă 
concentrarea forţelor acestora. O infl uenţă și mai mare a avut-o invazia tribu-
rilor nomade, care veneau dinspre stepe în direcţia regiunilor împădurite, ata-
când agricultorii pașnici...” [14, p. 31].

O abordare social-fi losofi că a problemei apariţiei organismului militar se 
conţine în lucrarea fundamentală a fi losofului francez R. Aron, „Pace și război 
între naţiuni”. Întemeindu-se pe trăsăturile esenţiale ale războiului, autorul de-
termină premisele fundamentale ale apariţiei organismului militar. „Așa cum 
războiul, menţionează R. Aron, constituie o ciocnire a două tipuri de comporta-
ment organizat, o încercare de forţă între două „echipe”, în cadrul căreia fi ecare 
din ele încearcă să o biruie pe cealaltă, sporind forţa fi ecărui coechipier pe calea 
disciplinării sale” [15, p. 327], este evident că acesta nu s-a putut produce  înain-
te ca „echipele” (organismele militare) să se fi  constituit. În calitate de fenomen 
social, conchide R. Aron, războiul, prin defi niţie, presupune existenţa societăţii, 
prin urmare, el este imposibil fără socializarea armatei [15, p. 327].

Analiza concepţiilor tipice privind apariţia organismului militar demon-
strează că ele refl ectă doar aspecte ale acestui fenomen complex, dispun de orig-
inalitate, se intersectează reciproc, fără a oferi însă o imagine generală asupra 
modului de soluţionare a acestei probleme.

Spre exemplu, marxismul leagă începuturile organismului militar de apari-
ţia societăţii împărţite în clase și a statului. A. Comte, Turney-High ș.a. conside-
ră că impulsul creării organismului militar a fost dat de „comerţ și meșteșuguri, 
de transport și comunicaţii”, care au necesitat o anumită stabilitate politică, ceea 
ce, în general, nu contravine tezei marxiste cu privire la caracterul dominant al 
relaţiilor economice. R. Aron pornea de la ideea că războiul constituie un feno-
men social specifi c ce presupune existenţa societăţii care este imanentă orga-
nismului militar, ceea ce nu contravine celorlalte două modalităţi de abordare.
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O atare situaţie nu contribuie la soluţionarea calitativă a problemei în cauză 
și de aceea necesită în mod imperativ precizări legate de apariţia organismului 
militar al statului în baza sintezei concepţiilor existente și luarea în considerare 
a noilor abordări, care le generalizează pe cele știinţifi ce referitoare la evoluţia 
omului și a societăţii, analizează procesul destrămării societăţilor arhaice în eta-
pa constituirii statelor, invocă date privind supravieţuirea vestigiilor societăţii 
arhaice în condiţiile civilizaţiei etc.

Așa cum probează sursele știinţifi ce [6; 13; 14], apariţia organismului mi-
litar constituie un proces difi cil și de durată, determinat de premise sociale. La 
ora actuală, niciunul dintre cercetătorii problemei respective nu riscă să afi rme 
tranșant care din cele două ramuri ale economiei – culesul sau vânătoarea – a 
dominat în cadrul activităţii oamenilor primitivi. În opinia noastră, raportul 
dintre aceste două ocupaţii a fost diferit în diferite epoci istorice, în diferite 
anotimpuri, în diferite condiţii geografi ce ș.a. Cert însă este faptul, că germenii 
organismului militar au apărut anume în cadrul vânătoarei, care în acele tim-
puri era un domeniu economic progresist și care, în mare măsură, a determinat 
dezvoltarea societăţilor arhaice. Confi rmarea respectivei ipoteze o găsim într-
o serie de opere fi losofi ce timpurii, cărora cercetătorii contemporani nu le-au 
acordat sufi cientă atenţie.

În particular, Aristotel considera că „ştiinţa dobândirii robilor constituie 
ştiinţa războiului sau a vânatului” [16, p. 23]. Arta militară reprezintă o parte 
componentă a acestei ştiinţe. „Arta militară, sublinia Stagiritul, este, într-o anu-
mită măsură, metoda naturală de obţinere a proprietăţii, deoarece aceasta con-
stituie acea parte a artei militare care urmărește vânatul: se vânează atât anima-
le, cât și oameni, care de la naștere sunt obligaţi să se supună, însă nu doresc să 
arate acest lucru. Războiul împotriva lor este unul just” [16, p. 25]. În general, 
Aristotel a evidenţiat cinci metode, „cu ajutorul cărora omul își procură pentru 
sine produse direct pe cale naturală, fără a recurge la schimb sau comerţ: noma-
dismul, agricultura, jaful, pescuitul, vânătoarea” [16, p. 24]. Putem să afi rmăm 
că în perioada preistorică a omenirii, au fost patru tipuri de economie: vânătoa-
rea, pescuitul, creșterea vitelor și agricultura.

Mai târziu, N. Machiavelli menţiona în această privinţă că „deţinătorul nu 
poate avea încredere în armată”, din care motiv „nu trebuie să-și întrerupă gân-
dul de la exerciţiul în domeniul militar”, iar „în timp de pace, să se exerseze 
mai mult, decât pe timp de război”. Acest lucru poate fi efectuat pe două căi: 
prima – prin faptă, iar a doua cale – pe cea a gândului, a minţii. „Cu referire la 
faptă, el trebuie să-și menţină oastea bine organizată și să meargă permanent la 
vânătoare, pentru a-și antrena corpul în condiţii difi cile, în plus, să-și cunoască 
natura ţării...” [17, p. 72-73]. Așadar,  după cum se observă, în diferite timpuri, 
în culturi diferite, pe meridiane geografi ce diferite sunt descrise procese analoa-
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ge caracteristice genezei organismului militar al comunităţii umane. Și acest lu-
cru este pe deplin justifi cat, deoarece, așa cum menţionează D. North, „la urma 
urmelor, noi toţi provenim din vânători și culegători” [18, p. 15].

În opinia cercetătorului englez D. Lambert, vânătoarea animalelor 
mari, în special a celor care convieţuiau în turme, necesita eforturi comune 
considerabile, o distribuţie riguroasă a rolurilor (unii creau ambuscade, alţii 
alungau animalele în ele, creând efecte sonore etc.), o perfecţionare continuă 
a armelor de vânătoare, rezistenţă, imaginaţie, iniţiativă şi bărbăţie [19, p. 150-
151]. Toate acestea, pe de o parte, contribuia la consolidarea societăţilor arhaice, 
iar, pe de alta, la formarea unor grupuri de oameni înzestraţi cu calităţi specia-
le, având ca ocupaţie principală vânătoarea și apărarea comunităţii de atacurile 
animalelor de pradă și ale triburilor concurente.

Spre exemplu, la triburile indiene dacota, vânătoarea era încredinţată unor 
persoane de sex masculin, numiţi acaţita [20, p. 15]. La majoritatea triburilor 
indiene, vânătoarea individuală era interzisă. În cazul în care vânătorul încălca 
această interdicţie, era pedepsit în mod sever. Vânatul revenea vânătorului care 
își slobozise săgeata în animalul ucis. De aceea, fi ecare săgeată purta semnul 
vânătorului respectiv. Fiecare trib își avea propriul conducător, însă puterea sa 
se rezuma la a da ordine în timpul marșurilor și la vânătoare. Conducătorii tri-
burilor erau egali cu membrii acestora în timpul vânătorii [20, p. 20].

Criza faunistică la hotarul dintre paleoliticul superior și mezolitic (mileniile 
X-XII î.Hr.), în urma căreia au dispărut multe feluri de animale sau a scăzut 
numărul lor, a dus la schimbarea modului de viaţă al comunităţilor mezolitice. 
Are loc trecerea la vânătoarea animalelor mijlocii și mici ca dimensiune, iar 
acest lucru a avut drept consecinţă perfecţionarea armelor de vânătoare. Așa 
cum menţionează D. Lambert în legătură cu aceste modifi cări au fost inventate 
arcul și săgeţile, suliţele și vârful din piatră sau din os [19, p. 176-177], precum 
și analogul ei – ţeava de sufl at. Principala armă de vânătoare devine suliţa și 
harponul cu vârful din os zimţat. În aceeași perioadă a fost inventată și praștia 
[21, p. 137-181]. Ulterior, felurile de arme descrise vor deveni, pentru mii de 
ani, arme de luptă pentru absoluta majoritate a popoarelor lumii.

În societăţile arhaice, vânătoarea presupunea „respectarea unei anumite 
ceremonii ritualice”. Din acest considerent, de vânătoare, iar ulterior şi de 
activitatea militară, este legat un astfel de ritual de socializare ca iniţierea (lat. 
initiatio – consacrare). Scopul acesteia consta în menţinerea comunităţii și a 
solidarităţii ei, deoarece vânătoarea, iar ulterior și războiul, cereau îndemânare, 
rezistenţă, capacitate de supravieţuire în condiţii severe etc. Modalităţi diferite 
de iniţiere se întâlnesc în toate culturile contemporane cunoscute. Diferite ca 
formă și conţinut, ele au un numitor comun: verifi carea și încadrarea tinerilor 
în viaţa economică, socială și militară în calitate de membri cu drepturi depline.
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În cadrul ceremoniei de iniţiere, scrie Lucien Lévy-Bruhl, tinerii sunt impuşi 
„să retrăiască o nouă naştere, când printre torturile la care erau supuşi pentru a 
li se pune la încercare nervii, li se deschideau tainele, de care depindea existenţa 
respectivului grup” [22, p. 52]. Prin urmare, spiritul de competiţie prin reguli 
impuse au fost elemente de bază ale fenomenului social de iniţiere, impregnat 
de elemente de joc ale culturii arhaice, sarcina căror consta în menţinerea vita-
lităţii comunităţii și caracterului ei solidar.

Prin urmare, vânătoarea și iniţierea au fost premisa socială de bază a con-
stituirii organismului militar. Vânătoarea a contribuit la evidenţierea din ca-
drul comunităţii arhaice a grupului de persoane, a căror principală preocupare 
a fost, iniţial, vânătoarea și apărarea de atacurile animalelor de pradă, iar mai 
apoi, de apărare în faţa atacurilor altor triburi, de menţinere a ordinii interne 
a tribului etc. Iniţierea urmărea să formeze idealul adevăratului membru al co-
munităţii, demn de participare la viaţa acesteia. Ulterior, în cadrul majorităţii 
culturilor, componenta militară a devenit dominantă în cadrul iniţierii, iar acest 
lucru însemna că, pentru obţinerea calităţii de membru cu drepturi depline al 
comunităţii, era necesar, întâi de toate, deţinerea calităţii de militar, capabil să 
mânuiască  arma, apt să suporte toate încercările [23, p. 152].

Odată cu perfecţionarea armelor de vânătoare și a organizării vânătorii, se 
schimbau și concepţiile comunităţilor arhaice referitoare la activitatea militară. 
Așa cum remarcă R. Aron, analiza activităţii comunităţilor arhaice, afl ate mult 
timp în stare primitivă, arată că acestea făceau deosebire între starea de dușmă-
nie (de război) și de pace, între diplomaţi și războinici. Uneori, ciocnirile mi-
litare între triburi aveau un caracter inclusiv ritualic, neavând nici un alt scop, 
decât cel de ritual. Anume în acest fapt, fi losoful olandez J. Huizinga a văzut 
elementul de joacă în cultura arhaică. În lucrarea sa „Homo Ludens”, autorul a 
ajuns la concluzia că, în societatea arhaică, noţiunile de luptă militară și aceea 
de joacă adeseori se contopeau în una singură. Aceasta era o formă intensivă și 
energică de joacă și, totodată, cea mai sensibilă și primitivă, în cadrul căreia se 
vărsa sânge [24, p. 105].

În acea perioadă, procesul de constituire a organismului militar avea loc în 
mod latent, „de jos” şi nedirijat, răspunzând intereselor unor grupuri din cadrul 
societăţii arhaice, deoarece conducerea socială a acesteia avea loc în forma 
puterii potestare (lat. potestas – putere). Organismul militar nu cunoștea deo-
sebiri de avere, de apartenenţă de grup, de clasă sau de forme politico-statale. 
Izvorul și purtătorul ei îl constituie întreaga societate, iar metoda de realizare 
– autoconducerea primitivă. Puterea potestară nu avea instituţii speciale de con-
strângere, însă era aptă de a aplica pedepse efi ciente pentru încălcarea ordinii 
existente și de a impune anumite norme de comportament. Alături de funcţia 
militară, puterea potestară a societăţii arhaice mai îndeplinea și funcţia de re-
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distribuire a produsului social; de asemenea, funcţie organizatorică, respectiv, 
de introducere treptată a sistemului ierarhic de conducere; funcţie de control 
(controlul resurselor, evidenţa, comerţul) etc. [23, p. 80-84].

Apariţia statalităţii (respectiv, a organismului militar) în comunităţile arha-
ice este legată de „progresul tehnicii și vieţii sociale”. Acestea au dus la „specia-
lizarea și diviziunea muncii”, la apariţia „surplusului de rezerve” și, în general, 
a proprietăţii private. Sporirea constantă a surplusului de produse a devenit ca-
uza directă a stratifi cării sociale și diferenţierii societăţii arhaice. Apare un tip 
deosebit de liderism – persoane care se evidenţiau prin bogăţia lor, ceea ce le 
permitea să se plaseze în prim-planul vieţii societăţii, în condiţiile dezvoltării pe 
scară largă a economiei de prestigiu. Din rândul acestora s-a constituit, treptat, 
„pătura comercial-industrială”. Conducerea triburilor era exercitată de „cei mai 
buni oameni”, reprezentanţi ai unor familii de vază, care au obţinut o situaţie în 
societate datorită bogăţiei lor, succeselor militare sau altor distincţii.

O altă premisă socială a apariţiei organismului militar a fost dezvoltarea 
social-economică furtunoasă a societăţilor arhaice, care a dus la apariţia co-
merţului, a meșteșugurilor și, ca urmare, a plusprodusului, a proprietăţii pri-
vate și a instituţiei dreptului de moștenire, care necesita o anumită stabilitate 
socială. Acest lucru îl putea asigura doar forţa militară, întemeiată pe legături 
de rudenie și de sânge, care, în mod tradiţional, se confruntau cu formaţiuni 
militare reprezentând alte triburi și clanuri considerate concurente și dușmă-
noase [25, p. 120].

Odată cu perfecţionarea organismului militar al societăţilor arhaice, o largă 
răspândire a obţinut-o calea militară de soluţionare a oricăror confl icte. Cioc-
nirile militare între comunităţile arhaice, care anterior purtau doar un caracter 
episodic, prin apariţia proprietăţii private și stratifi carea societăţii s-au trans-
format în „element” al activităţii economice: jafurile și incursiunile ofereau po-
sibilitatea îmbogăţirii într-un timp record. Din această cauză, ciocnirile episo-
dice devin regulate, de masă și organizate, altfel spus, se transformă în războaie 
adevărate. Acţiunile militare, care anterior aveau loc cu scop de jaf, acum sunt 
o activitate permanentă. Învingătorii luau cu sine tot  ce putea avea vreo valoa-
re – animale, robi, iar ulterior, în legătură cu creșterea numărului populaţiei, și 
pământurile vecinilor.

Caracterizând epoca respectivă și rolul social al războiului în procesul 
de constituire a organismului militar al statului, suntem de acord cu ideea că 
„războaiele permanente pentru robi, animale și, în general, acumularea surplu-
surilor economice ofereau noi stimulenţi în elaborarea și crearea organismu-
lui militar, a caselor războinice şi a clasei de războinici. Conducătorii acestora 
îşi subordonau propriei voinţe organismele militare, creând unități pe care le 
recompensau cu bunuri capturate în război sau cu bunuri din propria gospo-
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dărie, care creșteau datorită capturilor de război și creșterii numărului robilor” 
[23, p. 73]. Unii cercetători invocă exemplul asociaţiilor arhaice de bărbaţi, care 
au fost „primii profesioniști în domeniul militar și comercianţi internaţionali”, 
uniţi prin ideologia și cultul eroismului militar, prin panteonul zeilor-luptători 
(cultul lui Odin și religia Tengri). Întemeiate pe astfel de culte, au apărut clanuri 
carismatice (triburi de militari) care pretindeau o provenienţă divină, speciali-
zându-se în conducerea și purtarea războaielor. La rândul lor, aceste triburi au 
dat naștere unor conducători carismatici, care ulteriori au fost regi”. 

Conducătorii militari puteau să provină atât din mediul aristocraţiei tribale, 
cât și dintre militarii celebri de provenienţă simplă. Odată cu dezvoltarea fur-
tunoasă a artei militare în acea epocă istorică, conducătorii militari încep tot 
mai mult să-i devanseze pe alţi lideri. Astfel s-a întâmplat, bunăoară, la indienii 
irochezi în sec. XVIII, când conducători militari tradiţionali din tribul seneca, 
după creșterea activităţii militare, din lideri de plan secund (pe fundalul aristo-
craţiei tribale), au devenit conducători efectivi ai tribului.

Alături de conducătorii militari, victorioși în lupte, care se întorceau întot-
deauna cu capturi impresionante, o poziţie tot mai infl uentă o obţineau și so-
ţiile acestora. Sprijinindu-se pe astfel de soţii, conducătorii militari reușeau să 
destrame vechile tradiţii și să impună societăţii altele noi. Aristocraţia gentili-
co-tribală era nevoită să cedeze conducătorilor militari și anturajului acestora, 
însă, fi ind interesată de o conducere puternică și de apărarea proprietăţilor, nu 
opunea rezistenţă prea hotărâtă noilor tendinţe sociale. Ceilalţi membri ai co-
munităţii erau cumpăraţi, iar cei rebeli  pur și simplu, eliminaţi [21, p. 281-291].

În plus, numeroasele războaie aveau capacitatea de a consolida comunităţile, 
necesitând perfecţionarea sistemului de conducere, a procedurii juridice şi a 
formelor structurale ale organismului militar. Formalizarea relaţiilor din so-
cietate îi deprindea pe oameni cu ascultarea, cu disciplina, cu subordonarea 
propriilor interese intereselor generale. Sub incidenţa războaielor, calităţile 
respective se formau în ritmuri mai accelerate și se depuneau în subconștien-
tul colectiv mai sigur decât în cadrul unui proces îndelungat de socializare, 
creându-se astfel baza dezvoltării culturale și atingerii treptelor superioare ale 
vieţii sociale [26, p. 112-115]. Activitatea legată de război contribuia la forma-
rea sistemului extrapersonal – de stat, normativ-juridic, urmare a căruia indi-
vidul renunţa la o parte a libertăţilor sale în favoarea libertăţii comunităţii în 
care trăiește și activează. Mult mai târziu, în etapa civilizaţiei, pe această bază 
apar probleme ce ţin de diferenţa între „voinţa tuturor”, ca sumă a unor voinţe 
individuale, și „voinţa comună”. Comentând acest fapt, menţionăm, că ideea 
„binelui comun” ca bază a „voinţei comune” a fost argumentată de Aristotel 
în „Etica nicomahă”, servind mult timp drept axiomă pentru tradiţia moral-
juridică europeană [27, p. 25].
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În așa mod, o altă premisă socială a formării organismului militar a fost răz-
boiul, devenit o funcţie de reglementare a vieţii sociale, manifestându-se drept 
„o activitate economică”. Sub infl uenţa acestuia s-a produs destrămarea vechilor 
relaţii sociale și apariţia altor noi. În aceste condiţii, modalitatea dominantă de 
obţinere a plusprodusului au devenit jafurile și înrobirea, iar formele corespun-
zătoare de constituire a puterii politice – conducerea militară.

Anume în societăţile cu forma militară de conducere, și nu în „democraţia 
militară”, așa cum în mod greșit considerau L. H. Morgan, marxiștii și urmașii 
lor, s-a încheiat procesul transformării conducerii potestare în conducere poli-
tică sau statală. Semnul manifest al acesteia a devenit crearea unei puteri sociale 
sau publice deosebite, plasată asupra populaţiei și izolată de ea, dispunând de un 
aparat de conducere și de constrângere. Conducătorul se transforma în domni-
tor – cneaz, rege, ţar etc. Rudele sale apropiate îi deveneau sfetnici în centru și 
locţiitori la periferie, cu o serie de angajaţi care asigurau funcţiile de organizare 
a statului. Organismul militar, constând, de asemenea, din rude și apropiaţi ai 
conducătorului, avea sarcina de a înăbuși nemulţumirile din interiorul statului, 
precum și de ripostă în faţa agresiunilor din exterior și de recurgere la războaie 
de cucerire. De altfel, inclusiv populaţia rămânea în mare măsură înarmată, ceea 
ce indică asupra căii evolutive a genezei organismului militar.

Generalizând etapa fi nală a procesului de constituire a statului în comunită-
ţile arhaice, afi rmăm că din suma acestor elemente: aristocraţia economică (care 
se organizează deseori în cluburi-asociaţii speciale), aristocraţia servitorilor bi-
sericii și cea militară – se creează, în fi nal, aristocraţia dominantă oligarhică sau 
monarhistă, care îl înconjoară pe „primul între cei egali”, pe regele-conducător 
sau pe „întâiul stătător”. Un puternic instrument de infl uenţă în mâinile puterii 
de stat îl constituie religia. În cadrul societăţii arhaice există diverse credinţe 
care nu fac distincţia între elementul „popular” şi cel „ofi cial” şi care sunt atât 
de puternic integrate în viaţa cotidiană, încât tradiţiile sociale se întrepătrund 
cu cele religioase, acestea din urmă devenind translatorul progresului cultural 
de la o generaţie la alta, făcând ca apartenenţa individului la o anumită 
comunitate să coincidă cu apartenenţa sa religioasă. Aceasta conduce la faptul 
că conştiinţa religioasă impregnează viaţa în întregime a grupului, iar grupul 
ca atare devine o organizaţie religioasă [28, p. 218-219]. Aşa cum activitatea 
militară şi cea religioasă sunt destul de puternic legate între ele (în numeroase 
comunităţi arhaice, conducătorul militar care este şi conducătorul tribului, mai 
era şi sacerdotul suprem), toate regulile şi normele emanate de la puterea de 
stat, purtau un caracter sacru. Se considera că aceşti purtători ai puterii sunt 
înzestraţi cu o carismă supranaturală, servind drept punte de legătură între for-
ţele superioare și poporul de rând. În mod fi resc, acest lucru justifi ca, practic, 
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toate acţiunile liderului sacral, inclusiv cele ce urmăreau lichidarea relaţiilor și 
instituţiilor depășite de timp.

Sub infl uenţa factorilor menţionaţi, se schimbă și concepţia generală a 
omului primitiv. În centrul atenţiei se plasează nu comunitatea anonimă, ci in-
dividul puternic și „eroic”. „Idealul devine individul capabil, puternic, care își 
construiește bunăstarea proprie și cea a apropiaţilor săi cu mintea și cu forţele 
sale, pe umerii săi stau strămoșii săi – eroi. Bunăstarea și slava comunităţii este 
înţeleasă nu ca o moștenire a unui totem colectiv anonim, ci ca un dar și un 
merit al unor indivizi și strămoși energici și cu iniţiativă. Urmarea exemplului 
acestora devine o sarcină și o obligaţie a fi ecărui individ întreprinzător. Așadar, 
nu o subordonare pasivă tradiţiilor anonime ale strămoșilor, ci iniţiativa îndrăz-
neaţă a individului, care își edifi că propriul destin și viaţa apropiaţilor săi, mai 
puţin energici și lipsiţi de iniţiativă și chiar în pofi da voinţei lor, devine expresia 
voinţei supreme a noilor zei și eroi” [23].

De rând cu cele menţionate, transformarea războaielor într-o îndeletnici-
re constantă a contribuit la dezvoltarea accelerată a armelor și echipamentului 
de luptă. Au apărut arme diferite de cele de vânătoare, specializate în vederea 
acţiunilor de atac și de apărare – suliţe de luptă, arcuri, săbii, scuturi, coifuri 
etc. Probabil, anume din acea perioadă se atestă o dezvoltare prioritară a ar-
mamentului și tehnicii militare, depășind elaborările din domeniul activităţii 
economice. Iată de ce, este greu să fi m de acord cu R. Aron, care în mod eronat 
afi rma că, „în cadrul epocii istorice, arma nu poate fi  mai elaborată din punct 
de vedere tehnic, decât uneltele de muncă, la fel cum organizarea armatei nu 
poate fi  fundamental diferită faţă de organizarea socială” [15, p. 327]. Această 
teză este contrazisă de o serie de lucrări inginerești și de fortifi care, efectuate de 
comunităţile arhaice în vederea apărării, fără analogie în activitatea economi-
că din acea perioadă [29, p. 439-498]. Așadar, așa cum demonstrează analiza 
efectuată, activitatea legată de război are un rol extrem de important în geneza 
comunităţilor arhaice, inclusiv în domeniul progresului tehnico-știinţifi c. Însă 
funcţia ei de bază este concentrată în sfera socială – formarea dreptului și a celei 
mai importante instituţii a societăţii – a statului.

În etapa afirmării statului, fostul organism militar își epuizează posibilită-
ţile și potenţialul ei. Apare un nou organism militar cu noi sarcini și funcţii. El 
ocupă un loc secund în societate, jucând un alt rol social. În schimbul înarmării 
generale a membrilor comunităţii vine grupul militar, care devine principalul 
organ al puterii publice, care nu mai coincide cu restul populaţiei prin structura 
sa. Treptat, transformându-se calitativ, ea devine organism militar al statului, 
rămânând totodată principalul institut social al societăţii. Prin urmare, trans-
formarea artei militare în activitate profesională are o importanţă identică cu 
diviziunea muncii în istoria omenirii, determinând dezvoltarea intensivă a artei 
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militare, acumularea, împrumutul și generalizarea experienţei militare (strate-
gice și tactice), menţinerea unui înalt spirit de luptă și a unor calităţi moral-
psihologice foarte importante ale militarilor. Astfel se prezintă prima cale, evo-
lutivă, de formare a organismului militar al statului. Spre deosebire de această 
cale, mai există și alte direcţii de apariţie și de constituire a organismului militar.

Așa cum probează analiza efectuată, cea de a doua cale de constituire a or-
ganismului militar este legată de teoria violenţei cu privire la apariţia statului, 
descrisă, în special, de M. Weber, E. Duhring, K. Kautsky ș.a. Esenţa acestei căi 
constă în faptul că statul apare ca urmare a cuceririi unor triburi de către altele, 
prin înrobirea unui popor de către altul. M. Dragoman menţionează, de exem-
plu, că procesul evoluţionist al statului „deseori este accelerat de dependenţă 
sau provoacă emigrarea sa; transferându-se pe un teritoriu străin și fi ind mai 
energic, devine pătura suprapusă în noul mediu social” [30]. 

O opinie privind rolul componentei militare străine în formarea unor sta-
te, preponderent al popoarelor de agricultori, împărtășesc și alţi istorici. Ei 
afirmă, în particular, că existau triburi care trăiau doar din jafuri și războaie, 
și nu erau rare cazurile când din mediul lor se creau pături militare pentru 
alte ţări. Anume o astfel de istorie este proprie populaţiei libere și războinice 
din Europa medievală timpurie, care locuia în așezări de graniţă de tip vik sau 
var, numiţi respectiv vikingi sau varegi [31, p. 89-90]. De rând cu activitatea 
pur militară – incursiunile pe cale maritimă sau pe uscat asupra regiunilor 
învecinate după pradă și captură, - soţiile  varegilor și vikingilor luau deseori 
parte la crearea de noi state și de noi dinastii. Efectuând expansiunea în zonele 
de vieţuire a populaţiei agricole sedentare, care nu dispunea de o conducere 
centralizată și de suficiente organizaţii militare, drujinile de varegi militari de 
profesie, unite sub conducerea conungilor, practicând adunarea dărilor din te-
ritoriile subordonate, contribuiau totodată la crearea unor sisteme elementare 
de conducere a acelor teritorii, baza cărora o constituia puterea conducăto-
rului militar – a conungului. Un exemplu în această privinţă constituie acti-
vitatea drujinilor de varegi în teritoriile locuite de populaţiile slave de est. O 
istorie analoagă se observă şi în cadrul statului bulgar, unde rolul organizator 
l-a jucat drujina militară a hanului Asparuh.

Un rol important în crearea organizaţiilor statale a aparţinut triburilor / 
popoarelor nomade, deoarece modul lor de viaţă (lipsa vreunei legături cu un 
teritoriu anume, lipsa averii imobile) era mai adaptat activităţii militare. În afară 
de organizarea incursiunilor după captură militară, conducătorii carismatici ai 
populaţiilor de stepă îndeplineau și o altă misiune. Erau destul de dese cazurile 
când aceștia uneau sub sceptrul lor alte triburi de stepă și de agricultori, creând 
astfel imperii nomade (caganate, hoarde). Scopul acestora îl constituia nu atât 
marșurile de amploare, cât controlul unor teritorii imense cu căi de comunicaţii 
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vestite (bunăoară, Marele Drum al Mătăsii) și orașe-centre comerciale. De obi-
cei, controlul unor astfel de căi aducea venituri imense, care depășeau cu mult 
capturile militare [32, p. 155-156].

Astfel, analiza unei serii de surse istorice permite să conchidem că, de rând 
cu calea evoluţionistă de constituire a organismului militar al statului, a existat 
și calea violentă. Esenţa acesteia a constat în faptul că populaţiile războinice le 
cucereau pe cele pașnice, de obicei sedentare, comunităţi agricole, pentru care 
crearea organismului militar este posibilă doar la o anumită etapă de dezvoltare 
social-economică. În urma unei astfel de expansiuni, conducătorul militar și so-
ţia acestuia deveneau nucleul organismului militar, care se transforma ulterior 
în mecanism efi cient de dezvoltare a statului în ansamblul său.

Cu trecerea comunităţii arhaice la etapa de constituire a statelor, crearea 
organismelor militare nu a încetat. Dimpotrivă, acest proces continuă și astăzi, 
însă pe baze calitativ diferite și legat de lupta popoarelor și a grupurilor etnice 
pentru independenţa lor. Logica evoluţiei proceselor etnosociale contemporane 
permite să conchidem că procesul de creare a noilor state și de instalare a noilor 
graniţe va continua să se desfășoare, indiferent de voinţa sau dorinţa conducă-
torilor statelor multinaţionale. Mai mult chiar, lupta popoarelor (a grupurilor 
etnice, a naţiunilor etc.) se va desfășura în deplină conformitate cu principiile 
egalităţii în drepturi și ale liberei autodeterminări, conţinute în § 2 al art. 1 din 
Statutul ONU și art. VIII al Actului Final al Conferinţei Internaţionale pentru 
securitate și cooperare în Europa. De exemplu, în 2008, Kosovo și-a proclamat 
independenţa faţă de Serbia, iar la începutul lui 2009 această formaţiune statală 
și-a declarat intenţia de a-și crea propriul organism militar. 

Așadar, aceasta este a treia cale de creare a organismului militar. O actualitate 
deosebită problema în cauză a obţinut-o în secolul al XX-lea, în legătură cu des-
trămarea unei serii de imperii coloniale. Valul acestui proces a atins și Republica 
Moldova, care din 27 august 1991 a devenit un nou stat independent. Reieșind din 
această constatare, să încercăm o examinare mai detaliată a acestei căi.

Conform lui E. D. Smith, geneza omenirii, deopotrivă cu alte aspec-
te, mai înseamnă și istoria constituirii naţiunilor [33, p. 70-87]. Crearea și 
consolidarea naţiunilor, creșterea conștiinţei naţionale și căutarea identităţii 
naţionale contribuie la agravarea contradicţiilor dintre centrul imperial și 
colonii. Tendinţa popoarelor, care nu au avut propria statalitate sau au fost 
lipsite de aceasta, se lovește de împotrivire din partea metropolei, în urma 
cărui fapt apar şi se afirmă organizaţii politice şi mişcări, urmărind obiectivul 
independenţei. Premisele sociale din interiorul imperiilor şi factorii externi 
contribuie la declanşarea mişcărilor de eliberare naţională, care se produc în 
perioade istorice diferite. Bunăoară, un catalizator puternic al destrămării 
imperiilor au fost cele două războaie mondiale din sec. XX. În particular, după 
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Primul Război Mondial, pe harta Europei au apărut o seamă de noi state in-
dependente, ca Bulgaria, Polonia, Finlanda, Ţările Baltice ș.a. După cel de-al 
Doilea Război Mondial, mișcările naţionale s-au declanșat preponderent în 
Asia și Africa, unde pe parcursul mai multor secole, popoarele respective au 
fost obiectul expansiunii ţărilor europene. 

Sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90 au demonstrat că procesul de au-
toidentifi care a naţiunilor este de durată, în spaţiu și în timp [34]. Astfel, după 
încheierea războiului rece și destrămarea imperiilor sovietice (URSS, RSFS Iu-
goslavă), au apărut zeci de noi state independente. În total însă, pe teritoriul 
fostelor imperii coloniale și semi-coloniale, au apărut peste 100 de noi state su-
verane, care pot fi  grupate în două. Temeiul împărţirii lor îl constituie meto-
da obţinerii independenţei politice (pe cale pașnică sau militară). În funcţie de 
acest fapt, distingem patru tipuri de organisme militare.

Apariţia organismelor militare din primul tip a început cu crearea, pe valul 
creșterii conștiinţei naţionale a popoarelor subjugate, a fronturilor, mișcărilor 
naţional-patriotice și a partidelor politice. Practic, toate aceste mișcări, în con-
diţiile confruntării acerbe cu regimul colonial, și-au creat formaţiuni militare 
care, ulterior, s-au transformat în detașamente de autoapărare, de armate de 
eliberare naţională etc. Organismele militare de cel de-al doilea tip au apărut 
după proclamarea independenţei politice, în condiţiile destrămării relativ paș-
nice a imperiilor, în baza unităţilor militare care anterior au făcut parte din 
armata colonială. Organismele militare de cel de-al treilea tip au fost create în 
baza formaţiunilor militare apărute în perioada luptei de eliberare naţională. În 
fi ne, organismele militare de cel de-al patrulea tip constituie formaţiuni de tip 
absolut nou, apărute în condiţiile destrămării relativ pașnice a imperiilor și care 
s-au afl at în situaţie de dependenţă semi-colonială [35, p. 4-14].

În baza celor elucidate, conchidem că apariţia organismului militar consti-
tuie un proces complicat și de durată, întemeiat pe o serie de premise sociale. 
Prima între acestea a fost activitatea legată de vânătoare și de iniţiere, care au 
contribuit la evidenţierea unui grup deosebit în interiorul comunităţii. În peri-
oada respectivă, organismul militar îndeplinea, preponderent, funcţia de apăra-
re a comunităţii și refl ectându-i interesele, în orice caz, a majorităţii membrilor 
acesteia. O altă premisă importantă a fost dezvoltarea social-economică accele-
rată a comunităţilor arhaice, ceea ce a condus la apariţia „industriei și comer-
ţului”, necesitând o anumită stabilitate socială. De acum înainte, interesele de 
grup trebuiau corelate cu interesele economice și cu cele ale conducerii militare. 
În sfârșit, o ultimă premisă importantă a fost războiul, devenit „o îndeletnici-
re economică”. În acea perioadă are loc transformarea organismului militar a 
societăţii arhaice în organism militar propriu-zis și pe această bază, a statului 
și dreptului. Aceasta a fost prima cale, evolutivă, de constituire a organismului 
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militar al statului. În plus, majoritatea surselor știinţifi co-fi losofi ce descriu, însă 
nu constată calea violentă de transformare a organismului armat în formaţiune 
militară și, pe această bază, a apariţiei statului și dreptului. Căile descrise de 
apariţie a organismului militar au decurs la etapa incipientă de apariţie a statu-
lui și în legătură cu acest proces. Cu trecerea comunităţii arhaice la etapa statală, 
procesul de constituire a organismelor militare nu a încetat. El decurge și în 
zilele noastre, însă pe baze principial noi și legate de lupta comunităţilor etnice 
pentru suveranitatea lor. Aceasta constituie cea de a treia cale de creare a orga-
nismelor militare care, în funcţie de metoda de obţinere a suveranităţii statului, 
are patru tipuri de manifestare, despre care s-a menţionat anterior.

În concluzie subliniem că evoluţia organismului militar este strâns legată 
de dezvoltarea progresivă a statului. Organismul militar devine, practic, baza 
apariţiei statului, asigurându-i existenţa sa socială. În aceeași ordine are loc 
și decăderea și destrămarea civilizaţiilor, a imperiilor și statelor în calitate de 
instituţii sociale: mai întâi degradează organismul militar, iar mai apoi și ce-
lelalte instituţii. 
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H ачало XXI в. ознаменовалось знаковыми событиями, повлиявшими 
на развитие института международно-правового признания государств: 
в течение 2008-2014  гг. большинство (108 – по состоянию на 13  августа 
2014 г.) государств-членов ООН признали независимость Республики Ко-
сово, а в 2011 г. абсолютное признание и членство в ООН получила Респу-
блика Южный Судан.

В настоящее время Республика Южный Судан, ставшая 193-м членом 
ООН, является самым молодым государством мира. Однако объективный 
анализ современной политической истории этой страны показывает, что 
признание со стороны международного сообщества не стало для Южного 
Судана залогом разрешения сложного узла внутри- и внешнеполитиче-
ских проблем.

Особенность (и даже уникальность) ситуации с образованием неза-
висимого государства в Южном Судане заключается в том, что данная 
территория никогда не имела ни статуса автономии, ни статуса союзного 
или федеративного субъекта, ни вообще какого-либо статуса, даже четкой 
границы, отделяющей Южный Судан от остального Судана, на момент 
признания государства не было. Борьба за то, какой быть этой границе – 
административной или межгосударственной – стоила жизни сотням ты-
сяч суданцам, и карьер местным политикам (один египетский журналист 
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назвал как-то проблему Юга «кладбищем суданских правительств»  [1]). 
Это означает, что собственно политико-правовых оснований для образо-
вания самостоятельного южно-суданского государства не было. Однако 
нельзя не признать, что в Судане имел место этно-конфессиональный кон-
фликт, ставший причиной ожесточенной гражданской войны: Северный 
Судан населен арабами-мусульманами суннитского толка, Южный Судан 
– африканцами, исповедующими христианство при сохранении большого 
числа черт, свойственных анимизму. 

Арабская культура пришла в Судан в VII в. из Египта. Арабы принесли 
с собой ислам, влияние которого распространилось в основном на севе-
ре страны. В XIV-XVI в. на обломках христианского Нубийского царства 
возникли образованные мусульманскими племенами султанаты Сеннар и 
Дарфур, которые к середине XVIII в. распались на отдельные феодальные 
княжества и независимые кочевые племена. В 1820 г. вали Али Ахмет Еги-
петский захватил северные территории Судана (до 1838 г. влияние арабов 
распространилось на области Донгола, Беребер, Касала, Сеннар и Кодо-
фан), столицей египетских владений в Судане стал г. Хартум. В 1874 г. Еги-
пет завоевал область Дарфур. Таким образом, до 1899 г. Судан находился 
(по крайней мере, формально) под османским управлением. Однако, тер-
ритория Южного Судана, несмотря на мощную атаку ислама, оставалась 
населенной многочисленными африканскими народами – племена динка, 
нуэр, шиллук, – четко отделявшими себя от арабов-северян. В течение 
длительного времени взаимодействие между Северным и Южным Суда-
ном ограничивалось работорговлей, причем северяне выступали в роли 
торговцев, а темнокожие южане – в роли живого товара. Южные земли 
долгое время находились вне сфер влияния крупных держав, только в 
середине XIX в. сюда начали проникать британцы. Сближению регионов 
способствовало восстание против колониальных властей 1881-1898  гг. 
под руководством мусульманского проповедника Мухаммеда  Ахмеда, 
провозгласившего себя «аль-махди» (мессией). Восстание было подавле-
но объединенными силами Египта и Великобритании, а последовавшее 
за ним установление режима совместного англо-египетского управления 
над территорией (т.  н. кондоминиум) фактически превратило Судан в 
британскую колонию (1899-1955) [2].

Хотя Англо-Египетский Судан и включал в себя территории обоих 
субрегионов, это объединение было во многом формальным: британские 
власти управляли тремя южными провинциями – Экватория, Бахр-эль-
Газаль и Верхний Нил – как самостоятельной колонией, стремясь мини-
мизировать любые контакты между севером и югом, ограничить пере-
мещения через границу, оградить южан от влияния ислама и арабской 
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культуры. Английские колонизаторы искусственно поддерживали изоля-
цию Южного Судана, планируя в будущем присоединить его к Кении – в 
то время Британская Восточная Африка. Таким образом, англо-египет-
ское колониальное господство только усилило исторически сложившийся 
к тому времени разлом между севером и югом Судана, придав границе 
между северным и южным регионами официальный статус. 

В результате к середине XX в. Судан представлял собой искусственное 
образование из двух практически автономных регионов – относительно 
высокоразвитый мусульманский арабский север и христианско-анимист-
ский африканский юг, сильно отстающий от севера по уровню экономиче-
ского развития и довольно враждебно настроенный к нему. Провозглаше-
ние 1956 г. независимости [3] столь сильно поляризованного государства 
не могло не спровоцировать серьезный внутренний конфликт: начавше-
еся в южно-суданском г. Торит восстание переросло в полномасштабную 
гражданскую войну между Севером и Югом. 

В соответствии с Аддис-абебским соглашением 1972 г. по итогам пер-
вой гражданской войны южному региону гарантировалась автономия. 
Однако курс на автономию продержался только до 1983  г., когда Судан 
был провозглашен исламским государством с верховенством законов ша-
риата [4]. Кроме того, в 1978 г. в Судане – на границе между южной и север-
ной частями страны – была найдена нефть. Это стало для властей Судана 
сигналом к тому, что с автономией южан следует покончить. Сотрудник 
Института Ближнего Востока И.  Берг, анализируя ситуацию в Судане, 
справедливо отмечает знаковую роль нефти в новейшей истории Южно-
го Судана: «суданская элита пришла к пониманию того, что простейший 
путь к полному пакету доходов от нефти – завладение территориями, где 
залегают нефтяные пласты. Так начались этнические чистки, изгнание 
фермеров – нуэров и динка. Арабы Севера действовали теми же метода-
ми насилия, как некогда британские колонизаторы. Насилию требовалось 
противодействие, и оно пришло в 1983 г. в лице Суданского народно-ос-
вободительного движения во главе с Дж. Гарангом, которое отбивало ата-
ки северян и защищало отвоеванные собственные территории, которые 
сочились нефтью. Это позволило под защитой армии построить новые 
производственные мощности в блоках и создать зоны безопасности» [5].
По мнению немецкого политика Г. Баума, именно нефть обострила войну, 
вызвала серьезное ухудшение ситуации с правами человека, поскольку 
добыча нефти сопряжена с крупномасштабной компанией по вытеснению 
из зон нефтедобычи целых племен [6].

Украинская журналистка А. Шелест приводит интересный факт – На-
родное движение освобождения Судана, возникшее как реакция на дей-
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ствия официального Хартума, поначалу ратовало за сохранение единого 
Судана без акцентирования различий между двумя частями. Но вскоре 
началась новая сокрушительная гражданская война, которая сопрово-
ждалась голодом, геноцидом, нарушением прав человека с обеих сторон 
и сотнями тысяч беженцев [7]. Накал межэтнического и межконфессио-
нального противостоянии, выступающий как фактор угрозы для самого 
существования народа, населяющего Южный Судан заставило междуна-
родное сообщество в лице ООН по-иному взглянуть на проблему образо-
вания новых государств и их международно-правового признания.

9  января 2005  г. в Кении было подписано Найвашское соглашение, 
предоставившее региону автономию. Южный Судан получил право после 
шести лет автономии провести референдум о своей независимости  [8]. 
Интересно, что фактором, разрядившим напряженную обстановку, стало 
включение в соглашение решения о разделении доходов от добычи нефти 
в этот период между центральным правительством и руководством юж-
ной автономии в равных долях. 

9-15  января 2011  г. референдум в Южном Судане состоялся. В ходе 
голосования 98,83 % населения Южного Судана высказались за создание 
независимого государства [9]. В течение шестилетнего периода, отведен-
ного для подготовки к референдуму о независимости, власти юга сумели 
организовать полный и эффективный контроль своей территории. Спо-
собность и желание неарабского региона жить самостоятельно у между-
народных экспертов не вызывали сомнения. Положительный исход рефе-
рендума позволил 9 июля 2011 г. провозгласить новое государство. А уже 
14  июля 2011  г. Республика Южный Судан стала 193-м государством-
членом ООН [10].

Провозглашение независимости Южного Судана стало итогом много-
летней гражданской войны, унесшей жизни, по разным оценкам, от од-
ного до двух миллионов человек. Генеральный секретарь ООН П. Ги Мун 
назвал это событие кульминацией долгой и жестокой борьбы, унесшей 
множество жизней. Отдав должное руководителям Судана и Южного Су-
дана, сумевшим путем компромиссов добиться мирного решения непро-
стой политико-правовой проблемы, глава ООН отметил, что, несмотря 
на то, что теперь южане и северяне – жители разных государств, нужно 
помнить о том, что веками они жили вместе, и сохранить существующие 
исторические, культурные и экономические связи. П. Ги Мун подчеркнул, 
что с провозглашением нового государства отнюдь не все вопросы ре-
шены: так и не состоялся референдум о судьбе спорного района Абьей, 
в штатах Южный Кордофан и Голубой Нил продолжаются межэтниче-
ские конфликты. Однако, по словам П. Ги Муна, Южный Судан обладает 
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прекрасными ресурсами для того, чтобы стать процветающим государ-
ством. Правда, сначала нужно справиться с нищетой и нестабильностью, 
обучить кадры, создать инфраструктуру и – оправдать ожидания народа. 
«Суверенитет – не только право, но и большая ответственность», – под-
черкнул политик и заверил, что ООН готова оказать всемерную поддер-
жку правительству новорожденного государства [11].

В деле признания Южного Судана, кроме конфессионально-этниче-
ской, имеются, на наш взгляд, ярко выраженная экономическая состав-
ляющая и геополитическая подоплека. Территория нового государства 
стратегически важна с точки зрения контроля над месторождениями и 
транспортировкой африканской нефти, а законное место среди сообщест-
ва суверенных государств Южный Судан занял во многом благодаря под-
держке политического руководства США. Об этом, в частности, заявила 
Постоянный представитель США при ООН С. Райс на заседании Генераль-
ной Ассамблеи, посвященном приему Республики Южный Судан в ООН, 
отметив, что это историческое событие вдохновит всех, кто стремится к 
свободе. «Пусть память о вашей борьбе за свободу всегда будет служить 
напоминанием об утверждении универсального права всех народов», – 
сказала посол США. С. Райс заявила, что США готовы оказать поддержку 
Южному Судану в его стремлении к миру, укреплению демократии, обес-
печению справедливости и возможностей для всех его граждан [12]. При 
этом другие государства мира, претендующие на международно-правовое 
признание, американским политиком не упоминались.

По мнению советника министра иностранных дел непризнанной На-
горно-Карабахской Республики Р.  Заргаряна, события в Южном Судане 
придают международному праву динамизм [13]. 

При наличии позитивного общественного мнения относительно при-
знания южно-суданского государства проблему урегулирования отноше-
ний между Суданом и Южным Суданом усложняет «нефтяной вопрос»: 
после достижения независимости ключевое противоречие по поводу 
распределения между Суданом и Южным Суданом доходов от экспорта 
южно-суданской нефти осталось неурегулированным. Экспортный тру-
бопровод проходит через территорию Судана, при этом в Южном Су-
дане добывалось 3/4 нефти от общего объема нефтедобычи в «старом» 
Судане  [14]. К тому же, борьба за богатый нефтью пограничный район 
Абьей осложняет отношения между двумя государствами, каждое из ко-
торых считает эту территорию своей. Район Абьей – спорная территория 
площадью 10 460 км2 на границе Северного и Южного Судана, которой в 
2004  г. согласно Абьейскому протоколу (Протоколу по урегулированию 
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конфликта Абьей в рамках Всеобъемлющего мирного соглашения, кото-
рым завершилась вторая гражданская война в Судане) был предоставлен 
«особый административный статус».

20 апреля 2012 г. южносуданские военные оккупировали и в течение 
десяти дней удерживали нефтеносную зону Хеглиг. В ответ официальные 
власти в Хартуме издали коммюнике, в котором подчеркивалось, что су-
данское руководство «не потерпит оккупационных войск на своей терри-
тории». Таким образом, данное заявление предопределило последующую 
военную активность Судана. Стороны оказались на пороге третьей гра-
жданской войны.

4 мая 2012 г. формально вступило в силу соглашение о прекращении 
огня между сторонами, которое, к сожалению, никто не собирался со-
блюдать. Руководство Судана объявило, что в соответствии с резолюцией 
Совбеза ООН прекращает боевые действия на территории Южного Суда-
на, однако продолжает их против южно-суданских войск, находящихся на 
территории Судана. При этом власти Судана обвиняли южно-суданское 
руководство в том, что оно поддерживает повстанцев в суданском регио-
не Дарфур, штатах Южный Кордофан и Голубой Нил. Со своей стороны 
правительство Южного Судана отвергло эти обвинения и выступило с ут-
верждением, что повстанцев поддерживает суданское руководство.

В конце мая 2012 г. в столице Эфиопии Аддис-Абебе при посредниче-
стве Африканского союза между Суданом и Южным Суданом начались 
переговоры по урегулированию спорных вопросов. 27  сентября 2012  г. 
президенты Судана и Республики Южный Судан О. Башир и С. Киир на 
переговорах в Аддис-Абебе достигли консенсуса по восьми спорным пун-
ктам. Представители двух стран договорились по экономическим вопро-
сам – о возобновлении экспорта нефти через территорию Судана и тор-
говли, а также о создании буферной демилитаризованной зоны. Стороны 
подписали протоколы о сотрудничестве по согласованным вопросам, ко-
торые вступили в силу после одобрения парламентами двух стран. Одна-
ко делегации переговорщиков не смогли договориться по самым острым 
проблемам, существующим между Суданом и Южным Суданом – о демар-
кации самой протяженной в Африке межгосударственной границы дли-
ной 1,8  тыс.  км и административно-территориальной принадлежности 
спорного района Абьей. Правда, сторонам удалось прийти к компромиссу 
относительно создания 10-километровой приграничной буферной зоны, 
создание которой позволило обеспечить безопасность в пограничных 
районах, где идет добыча нефти [15].

20 января 2013 г. во время нового раунда в эфиопской столице пере-
говоры между Суданом и Южным Суданом о приграничной зоне зашли в 
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тупик. Страны не смогли договориться о выводе войск из спорной зоны 
и обменялись взаимными обвинениями, что, в свою очередь, отложило 
возобновление экспорта нефти [16].

20 июня 2013 г. Генеральный секретарь ООН П. Ги Мун, представив до-
клад о ситуации в этой стране, рекомендовал Совету Безопасности орга-
низации продлить пребывание миссии «голубых касок» в Южном Судане 
еще на год. На ротационной основе в Южном Судане находятся мирот-
ворцы из Непала, Камбоджи, Индии, а также военные инженеры Японии 
и Южной Кореи. К декабрю 2013  г. к ним примкнут инженеры из Банг-
ладеш [17]. Это означает, что борьба за независимость южно-суданского 
государства, несмотря на формальное признание, продолжается.

По мнению российского историка международных отношений 
А.А. Жукова, разделение страны не привело к установлению добрососед-
ских отношений между Севером и Югом Судана. Изменились форма и 
статус, но не парадигма этих отношений, которые остаются напряженны-
ми и нестабильными [18]. И с этим утверждением нельзя не согласиться. 

Развитие независимого Южного Судана осложняется тем, что с дека-
бря 2013 г. к неразрешенным внешнеполитическим проблемам прибави-
лось противостояние власти в лице президента С. Киира, представляюще-
го народность динка, и оппозиции, возглавляемой экс вице-президентом 
Р. Машарой, принадлежащим к племени нуэр [19]. 

Тем не менее, страна получила международно-правовой статус при-
знанного государства и стала первым субъектом международного права, 
завоевавшим независимость по новым правилам: в результате волеизъ-
явления народа посредством референдума и через цивилизованное при-
знание международным сообществом права южно-суданского народа на 
самоопределение. 

Итак, Южный Судан был признан как государство, как субъект меж-
дународного права, но это не привело к разрушению конфликта и уста-
новление мира.
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Summary 
In this article is analyses the relationship between power and opposition in the 
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Locul şi rolul opoziţiei politice în societăţile democratice

Î ntr-o accepţie cvasiunanimă, opoziţia politică constituie un ansamblu de 
persoane, grupuri, partide politice care, la un moment dat, în cadrul alegerilor, 
în activitatea parlamentară sau în viaţa politică cotidiană se situează pe o poziţie 
opusă regimului politic existent sau politicii guvernamentale [1].

În ţările cu tradiţie politică democratică, singura cale legitimă de încredinţare 
a exerciţiului puterii către o putere a membrilor comunităţii naţionale sunt ale-
gerile. Se vehiculează chiar ideea că prezenţa momentului electoral în viaţa po-
litică a unei comunităţi este prima piatră de temelie a unui edifi ciu democratic 
statal, cel puţin după așa-numitul model european. Așa cum afi rmă politologul 
francez Maurice Duverger, alegerile libere şi corecte sunt într-adevăr un produs 
al unui anumit tip de gândire, – european şi democratic, născut în epoca mo-
dernă şi perfecţionat până în zilele noastre [2].

După Revoluţia din 1789 din Franţa, problema alegerilor devine sinonimă 
cu cea a instaurării unui stat democratic, în care întreaga naţiune să-şi aleagă 
conducătorii de la centru sau pe plan local. Ulterior, pe parcursul secolului al 
XIX-lea, s-a impus treptat ideea sufragiului universal, care, pentru a se realiza, 
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impune materializarea unor condiţii indispensabile pentru cetăţean: libertatea 
persoanei, libertatea de a cugeta, de a crede şi de a circula, libertatea reuniunilor 
şi asociaţiilor, libertatea opiniei proprii şi a celei colective [3].

Un alt element important în determinarea locului şi rolului opoziţiei po-
litice într-o societate democratică l-a constituit concepţia grecilor antici, con-
form cărora scopul comun urmărit de indivizi locuind în cadrul aceleiași cetăţi 
ar crea între ei o legătură spirituală şi o solidaritate, defi nită de atenieni drept 
„amiciţie” sau „fraternitate” (philia, philotis). Conform opiniei profesorului elen 
de drept constituţional George Phaddis, fără principiul „fraternităţii” şi al „ami-
ciţiei” nu s-ar concepe nici naţiunea, nici poporul, nici suveranitatea lor. Numai 
când indivizii participă la o acţiune într-un scop comun şi sunt legaţi printr-un 
sentiment de solidaritate sau de amiciţie, numai atunci ei constituie o unitate, 
se identifi că în sensul comun, într-un tot indivizibil şi organic în naţiune. În caz 
contrar, neexistând o unitate spirituală sau sentimentală, avem o adunătură de 
indivizi învrăjbiţi unii împotriva altora, care creează o stare de sediţiune per-
manentă [4].

În prezent, în calitate de element indispensabil al modelului democraţiei 
liberale, opoziţia politică este reprezentată de partidele şi grupurile politice care 
luptă pentru cucerirea puterii, pe calea alegerilor libere, benefi ciind de garanţii 
legale de a se exprima liber şi de a câștiga de partea lor electoratul, la egalitate 
de mijloace cu partidul sau partidele afl ate la guvernare. În mod obișnuit, opo-
ziţia politică se exercită în cadrul legal, dar se poate manifesta uneori şi în afara 
sistemului politic instituit, atunci când refuză regulile jocului politic şi recurge 
la mijloace neconstituţionale (cazul extremismului politic) [5].

Avatarurile opoziţiei politice în spaţiul istoric
al Republicii Moldova

Anexată în epoca modernă la un imperiu autocrat şi semifeudal, cu structuri 
sociale şi politice anchilozate în Evul Mediu, veritabilă „închisoare a popoarelor” 
(V.I. Lenin), „Basarabia”,  cum avea să fi e impropriu botezată partea de Est a Prin-
cipatului Moldovei, pentru camufl area raptului teritorial săvârşit de Rusia ţaristă 
în 1812, nu a cunoscut decât o prea scurtă şi irelevantă experienţă democratică 
(1918-1938) în sensul european al modelului democraţiei liberale, în perioada 
dintre cele două războaie mondiale [6], pentru a fi  reanexată în 1940, apoi în 1944 
Imperiului sovietic refăcut de către I.V. Stalin, trunchiată teritorial şi numită  
„RSS Moldovenească”, cu un regim dictatorial comunist de tip sovietic, în care a 
fost loc doar pentru un singur partid politic, cel comunist bolșevic [7].

Prima Constituţie adoptată de Sovietul Suprem al RSS Moldovenești la 
10 februarie 1941, numită şi „legea temeinică a poporului moldovenesc”, in-
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stituia în mod samavolnic monopolul unui singur partid politic – al Partidului 
Comunist (bolșevic), asupra tuturor domeniilor vieţii politice, social-economi-
ce şi spirituale ale societăţii, interzicând orice manifestări de opoziţie politică 
sau intelectuală la adresa regimului comunist. În esenţa ei, prima Constituţie 
a Moldovei sovietice nu era altceva decât un transplant al Constituţiei RASS 
Moldovenești din 6 ianuarie 1938, aceasta din urmă constituind, la rândul ei, o 
copie fi delă a Constituţiei staliniste din 1936.

Chiar dacă până la fi nele anilor ’80 au mai fost adoptate încă două Constitu-
ţii ale RSSM – în 1952 şi la 15 aprilie 1978, caracterul dictatorial al regimului co-
munist, respectiv, sistemul unipartidal, au rămas neschimbate. Constituţia din 
1978, care constata că RSSM ar fi  intrat în faza „socialismului dezvoltat”, stipula 
că „forţa conducătoare şi îndrumătoare a societăţii sovietice, nucleul sistemu-
lui ei politic, al organizaţiilor de stat şi obștești” (art. 6 al Constituţiei RSSM) 
era nici măcar Partidul Comunist al Moldovei, – acesta era doar „unul dintre 
detașamentele combative” ale PCUS, ci Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. 
„Înarmat” cu învăţătura marxist-leninistă, PCUS determina „perspectiva gene-
rală a dezvoltării societăţii, linia politicii interne şi externe a URSS, conducea 
marea activitate creatoare a poporului sovietic, imprima un caracter planifi cat, 
ştiinţifi c fundamentat luptei pentru victoria comunismului”. 

În corespundere „cu interesele norodului şi în scopul consolidării şi dez-
voltării orânduirii socialiste”, aceeași Constituţie din 1978 „garanta” cetăţenilor 
republicii: libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, mitingurilor, procesiu-
nilor şi demonstraţiilor de stradă, libertatea conștiinţei, dreptul de a se asocia 
în organizaţii obștești, nu însă şi în partide politice sau dreptul de a se situa în 
opoziţie politică faţă de regimul existent.

Dincolo de sfi darea făţișă a unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omu-
lui şi cetăţeanului, Partidul Comunist al Moldovei a fost, chiar din momentul 
înfi inţării sale, principalul instrument al Moscovei de deznaţionalizare, rusifi ca-
re şi de îndoctrinare a populaţiei locale, neadmiterea în funcţiile principale de 
partid şi de stat a cadrelor autohtone fi ind o regulă generală, respectată cu stric-
teţe pe durata întregii perioade sovietice. Monopolizând majoritatea absolută 
a posturilor şi funcţiilor din viaţa politică, social-economică şi culturală - de 
la Consiliul de Miniștri al republicii până la cele mai inferioare subdiviziuni în 
localităţi şi unităţi de producţie, – cadrele de partid nemoldovenești au asigurat 
exercitarea puterii dictatoriale şi discreţionare a partidului comunist [8]. Este 
sufi cient de remarcat, în această privinţă, că PCM îşi făcuse un titlu de glorie în 
a sublinia în permanenţă ştergerea caracterului naţional şi sporirea continuă a 
trăsăturilor internaţionaliste ale formaţiunii respective: dacă în 1958, bunăoară, 
în PCM erau reprezentate 48 de naţii şi naţionalităţi, în 1970 erau deja reprezen-
tate 59 de naţii şi naţionalităţi.
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Pe calea instituirii unui modelul european al raportului 
dintre putere şi opoziţie

Adaptarea sistemului politic din Republica Moldova la rigorile democraţiei eu-
ropene şi celei occidentale a început odată cu proclamarea perestroikăi gorbaciovis-
te şi crearea mișcării social-politice în susţinerea acestui proces. Instituţionalizarea 
noilor componente ale sistemului politic s-a produs, în general, pe două căi:

a) instituţiile care s-au dovedit incompatibile cu noile condiţii istorice au 
fost silite să dispară, cum ar fi , bunăoară, PCM cu derivatele lui, Comitetul Con-
trolului Norodnic etc.;

b) instituţiile mai flexibile sau susţinute de interese politice locale au su-
pravieţuit transformându-se, astfel încât Sovietul Suprem devine Parlamentul, 
Sovietul Miniștrilor – Guvernul, Sovietele – consilii, președinţii sovietelor să-
tești – primari etc.

S-a practicat şi o a treia cale de creare a unor instituţii noi ale sistemului 
politic, care n-au existat în perioada sovietică, cum ar fi  Curtea Constituţională.

Un moment istoric important în tranziţia de la regimul politic nedemocra-
tic, dictatorial la unul democratic, de factură europeană a fost reprezentat de 
Grupul de iniţiativă al Mișcării Democratice pentru susţinerea restructurării, 
constituit la 3 iunie 1988 ca alternativă politică şi în opoziţie faţă de Partidul 
Comunist al Moldovei. Un alt eveniment de o importanţă deosebită ce a demon-
strat cu tărie afi rmarea unui nou spirit de manifestare şi de organizare a maselor 
a fost constituirea Frontului Popular din Moldova (FPM).

Congresul de constituire a FPM a avut loc la 20 mai 1989, în sala mare a 
Uniunii Scriitorilor din Moldova, fi ind convocat de Grupul de iniţiativă al Miș-
cării Democratice pentru susţinerea restructurării. Congresul a întrunit dele-
gaţi ai altor formaţiuni neofi ciale din acea perioadă: Mișcarea ecologistă „Acţiunea 
Verde” (AVE), Cenaclul literar-muzical şi social-politic „A. Mateevici”, Liga de-
mocratică a studenţilor din Moldova, Asociaţia Istoricilor din Moldova, Soci-
etatea culturală „Moldova” din Moscova. În total, la Congres au participat
147 de delegaţi, dintre care 32 de membri ai PCUS, 12 membri ai Comsomolului 
lennist (UTCL) şi 40 de invitaţi.

Momentul central al Congresului a fost raportul prezentat de prof. Alexandru 
Moșanu, care a făcut o amplă analiză a situaţiei politice, indicând rolul pozitiv 
al Mișcării Democratice în accelerarea procesului de restructurare din Moldova.

În urma dezbaterilor Congresul a adoptat decizia unanimă de a crea, în baza 
Mișcării Democratice, Frontul Popular din Moldova. La noua organizaţie soci-
al-politică neofi cială au aderat, păstrându-și statutul de formaţiuni independente: 
Cenaclul literar-muzical şi social-politic „A. Mateevici”, Liga democratică a 
studenţilor din Moldova, Mișcarea ecologistă „Acţiunea Verde” (AVE), Asocia-
ţia Istoricilor din Moldova şi Societatea culturală „Moldova” din Moscova.
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În Apelul Congresului Către toţi cetăţenii republicii se menţiona că scopul 
FPM îl constituie obţinerea „suveranităţii economice, sociale şi culturale a 
RSSM ca stat egal în cadrul URSS, organizarea şi activizarea maselor în vederea 
exercitării reale a voinţei poporului şi creării condiţiilor necesare promovării 
libertăţilor democratice”.

Deși FPM nu a devenit la primul său Congres un partid doctrinar, în accepţia 
modernă a noţiunii, platforma primei formaţiuni de opoziţie apărută pe arena 
politică a Moldovei purta o pronunţată tentă antisovietică, democratică şi româ-
nească. Cu toate că va fi  recunoscut abia la 25 octombrie 1989 ca organizaţie so-
cial-politică, acordându-i-se statutul de persoană juridică după o tergiversare de 
jumătate de an, iniţiativa politică va trece, de la data desfășurării Congresului I, 
exclusiv de partea Frontului Popular, în timp ce PCM va intra pe panta derivei [9].

Constituirea şi evoluţia sistemului partidist în
Republica Moldova

Ca şi în celelalte foste republici sovietice, constituirea sistemului partidal în 
Republica Moldova a fost o consecinţă a politicii de restructurare iniţiată de Mi-
hail Gorbaciov în martie 1985. Liberalizarea vieţii politice din URSS şi posibili-
tatea de exprimare liberă a declanșat în RSSM, la sfârșitul anilor ’80 ai secolului 
XX, o veritabilă revoluţie naţional-democratică şi anti-imperială, soldându-se 
cu dispariţia regimului totalitar comunist şi a statului sovietic moldovenesc – 
marionetă, creat prin ocupaţia sovietică a Basarabiei de la 28 iunie 1940, şi pro-
clamarea, la 27 august 1991, a independenţei Republicii Moldova.

Un prim pas pe calea democratizării vieţii politice l-a constituit Decretul 
Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 25 august 1989 „Cu privire la modul 
provizoriu de înregistrare a formaţiunilor obștești ale cetăţenilor din RSSM”, 
prin care pentru prima oară după o jumătate de secol de dictatură comunistă 
statul recunoștea cetăţenilor săi dreptul la libera asociere în diverse formaţiuni 
social-politice şi partide de alternativă. În baza acelui Decret, prin hotărârea 
guvernului de la Chișinău, la 26 octombrie 1989 au fost înregistrate primele 
patru formaţiuni: Frontul Popular din Moldova, Mișcarea pentru Egalitate în 
Drepturi „Unitate – Edinstvo”, Mișcarea Populară „Gagauz – Halkî” şi Asociaţia 
Social – Culturală Bulgară „Vozrojdenie”. În conformitate cu aceeași decizie, pe 
parcursul următorilor doi ani au fost înregistrate 144 de asociaţii obștești ale 
cetăţenilor, dintre care 17 erau social-politice [10].

În același context de confruntare cu conducerea reacţionară a PCM, de de-
montare a sistemului „puterii sovietelor”, de afi rmare a libertăţilor democratice 
şi a valorilor naţionale, Sovietul Suprem al RSS Moldova a modifi cat la 10 mai 
1990 articolele 6 şi 49 ale Constituţiei din 1978, abrogându-se prin aceasta mo-
nopolul politico-ideologic al  PCM.
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Reformarea sistemului unipartidist a continuat cu suspendarea activităţii 
structurilor partidelor politice în instituţiile de stat (Decretul Președintelui 
Republicii Moldova nr. 164 din 22 august 1991), ulterior fi ind depolitizate şi 
structurile de forţe (armate, de interne şi de securitate). La 17 septembrie 1991, 
Sovietul Suprem al Republicii Moldova a adoptat Legea privind partidele şi alte 
organizaţii social-politice, care reglementa condiţiile şi principiile constituirii, 
funcţionării şi dezvoltării partidelor şi a altor organizaţii social-politice, ceea ce 
a constituit o contribuţie importantă la crearea cadrului juridic necesar afi rmă-
rii pluralismului politic şi pluripartidismului în Republica Moldova. În conse-
cinţă, către fi nele anului 1993, la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova erau 
înregistrate următoarele partide şi organizaţii social-politice [11].

Tabelul 1. Partidele şi organizaţiile social-politice înregistrate de către 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova (1 noiembrie 1993) 

Nr. Denumirea partidului, 
organizaţiei social-politice

Data 
înregistră-

rii
Numărul 

adeverinţei

Numărul 
membrilor 

la momentul 
înregistrării

1. Liga Naţională a Tineretului din Moldova 18.10.1991 1 700

2. Partidul Democrat Agrar din Moldova 21.11.1991 2 8.928

3. Uniunea Tineretului din Moldova 21.11.1991 3 11.200

4. Asociaţia foștilor deţinuţi politici 
şi victime ale represiunilor din Moldova 19.02.1992 4 300

5. Asociaţia Femeilor din Moldova 19.02.1992 5 10.000

6. Partidul Naţional-Creștin din Moldova 11.03.1992 6 3.450

7. Mișcarea Democratică „Demnitatea” 11.03.1992 7 370

8. Frontul Popular Creștin-Democrat 11.03.1992 8 18.000

9. Liga Democrat-Creștină a Femeilor 
din Moldova 26.03.1992 9 1.500

10. Partidul Democrat al Moldovei 26.03.1992 10 315

11. Partidul Democrat-Creștin din Moldova 26.03.1992 11 1.050

12.
Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 
din Moldova (AVE) 09.04.1992 12 790

13.
Mișcarea republicană pentru drepturi 
egale „Unitate-Edinstvo” 09.04.1992 13 340

14. Partidul Social-Democrat din Moldova 09.04.1992 14 300
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15. Partidul Socialist din Moldova 11.08.1992 15 310

16. Organizaţia tineretului creștin-democrat 02.09.1992 16 310

17. Mișcarea voluntarilor din Moldova 25.12.1992 17 316

18. Asociaţia victimelor regimului totalitar 
comunist din Republica Moldova 31.12.1992 18 413

19. Partidul Republican al Moldovei 18.02.1993 19 337

20. Organizaţia tineretului radical-democrat 
din Moldova 26.03.1993 20 355

21. Partidul Democrat al Muncii din 
Republica Moldova 28.04.1993 21 367

22. Congresul Intelectualităţii din 
Republica Moldova 18.06.1993 22 349

23. Partidul Popular al Găgăuzilor 23.08.1993 23 304

24. Alianţa Ţăranilor Liberi 10.09.1993 24 1.467

25. Partidul Naţional Liberal 10.09.1993 25 338

26. Partidul Reformei 28.09.1993 26 470

 
Statornicirea sistemului pluripartidist şi-a găsit expresia în Constituţia Re-

publicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994, prin care pluralismul politic este 
garantat şi evidenţiat în şirul valorilor democratice supreme (art. 41). Potrivit 
Constituţiei, democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile plura-
lismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul; nici o 
ideologie nu poate fi  instituită ca ideologie ofi cială a statului (art. 5). Cetăţenii 
dispun de dreptul constituţional de a se asocia liber în partide şi în alte orga-
nizaţii social-politice, acestea fi ind egale în faţa legii. La rândul său, statul îşi 
asumă obligaţia de a asigura respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
partidelor şi altor organizaţii social-politice, declarând neconstituţională doar 
activitatea acelor formaţiuni care, prin scopurile ori prin activitatea lor, mili-
tează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suve-
ranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale. Sunt interzise, de asemenea, 
asociaţiile secrete şi partidele constituite de cetăţeni străini [12].

O imagine de ansamblu a evoluţiei vieţii politice din Republica Moldova, 
a ponderii şi popularităţii diferitelor partide politice, precum şi a preferinţelor 
politice ale electoratului, în perioada ce a urmat proclamării independenţei, ne 
este oferită de datele privind rezultatele alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi 
a celor locale.

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   63Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   63 27.11.2014   14:58:1127.11.2014   14:58:11



64

Nicolae Enciu, Ion Rusandu

Tabelul 2. Rezultatele alegerilor din Republica Moldova, 1991–2005

Partide, blocuri electorale, candidaţi Numărul 
voturilor Procente Mandate

I. Alegerile prezidenţiale din 8 decembrie 1991
Mircea Snegur (candidat unic)  98,17 %

II. Alegerile parlamentare din 27 februarie 1994
Partidul Democrat Agrar  766.589 43,18 % 54
Blocul Unităţii Socialiste 390.584 22,00 % 27
Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor 163.513 9,21 % 11
Alianţa Frontului Popular Creștin-Democrat 133.606 7,53 % 9

III. Alegerile locale din 16 aprilie 1995
Partidul Democrat Agrar 551.014 46,97 % 643
Alianţa Forţelor Democrate 230.775 19,67 % 252
Partidul Comuniștilor 184.627 15,74 % 206
Mișcarea „Edinstvo” şi Partidul Socialist 84.130 7,17 % 82
      IV. Alegerile prezidenţiale din 17 noiembrie – 1 decembrie 1996
Petru Lucinschi 919.831 54,02 %
Mircea Snegur 782.933 45,98 %

V. Alegerile parlamentare din 22 martie 1998
Partidul Comuniștilor 487.002 30,01 % 40
Convenţia Democrată 315.205 19,42 %  26
Blocul electoral „Pentru o Moldovă Democrati-
că şi Prosperă” 294.691 18,16 % 24

Partidul Forţelor Democratice 143.428 8,84 % 11
VI. Alegerile parlamentare (anticipate) din 25 februarie 2001

Partidul Comuniștilor 794.808 50,07 % 71
Alianţa „Braghiș” 212.071 13,36 % 19
Partidul Popular Creștin-Democrat 130.810 8,24 % 11

VII. Alegerile parlamentare din 6 martie 2005
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 716.336 45,98 % 56
Partidul Popular Creștin Democrat 141.341 9,07 % 11
Blocul electoral „Moldova Democrată”    444.377 28,53 % 34

Datele invocate atestă o clară deplasare a opţiunilor electoratului din Repu-
blica Moldova spre partidele din stânga eșichierului politic. Aceasta deoarece, 
în pofi da numărului impresionant al partidelor, majoritatea acestora s-au con-
stituit şi au gravitat în jurul unor personalităţi politice infl uente şi nu al unor 
doctrine politice tradiţionale. Partidele nou-create şi-au concentrat activitatea 
cu predilecţie în perimetrul municipiului Chișinău, nedispunând de structuri 
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regionale şi locale şi incapabile de a oferi soluţii credibile şi viabile de depăși-
re a amplei crize politice, social-economice şi identitare cu care se confruntă 
societatea pe parcursul perioadei de independenţă. Pe de altă parte, trăsătura 
caracteristică a marii majorităţi a partidelor politice apărute în Republica Mol-
dova a fost satisfacerea prioritară a veleităţilor şi pretenţiilor egoiste şi, de cele 
mai multe ori, antiromânești ale organizatorilor acestora, obţinerea fotoliilor 
parlamentare sau ministeriale, a unor imunităţi şi privilegii personale, a unei si-
tuaţii sociale şi materiale confortabile etc., - toate acestea ambalate în declaraţii 
unioniste, proeuropene sau pro – CSI.

Această particularitate a vieţii politice şi a partidismului din Republica Mol-
dova a făcut ca dreapta şi stânga politică să aibă nu atât conotaţii doctrinare, cât 
geografi ce, derutând prin aceasta opţiunile electoratului. Astfel, dreapta mode-
rată apare tradiţional drept fi loromână şi pro-Uniunea Europeană, cea maxi-
malistă optând mai univoc pentru unitatea românească. Pe de altă parte, stânga 
moderată este neapărat fi lorusă şi pro-CSI, cea maximalistă optând mai ferm 
pentru refacerea URSS.

Având în vedere că doctrinele politice de stânga sunt mult mai agreate în 
condiţiile de criză economico – socială, în societăţi cu un cotidian bulversat 
cum este cazul Republicii Moldova, lipsa unor puternice partide pro-occiden-
tale de stânga a condus implacabil la ascensiunea şi victoria stângii pro – CSI 
asupra vectorilor europeni ai politicii externe a Republicii Moldova şi a refor-
melor liberale în cadrul scrutinului parlamentar din 25 februarie 2001 şi, în 
mod repetat, al celui din 6 martie 2005.

O privire retrospectivă asupra specifi cului manifestării 
opoziţiei politice în Republica Moldova

Republica Moldova a început tranziţia de la regimul totalitar la un stat de 
drept cu o economie slab dezvoltată, contradicţii etnopolitice serioase şi o elită 
politică constituită în perioada sovietică [14]. 

Adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova a permis de 
a păși pe calea pluralismului politic real, punând începutul creării unui stat de 
drept. După declararea independenţei, Parlamentul Republicii Moldova a de-
marat procesul de creare a bazei juridice a unui stat nou: formarea sistemului 
pluripartidist, lichidarea sistemului administrativ de comandă, edifi carea sta-
tului de drept, punerea drepturilor omului în concordanţă cu cerinţele CSCE 
(OSCE) şi ONU etc.

Așa cum evolua Republica Moldova în anii 1992-1993, crea impresia că se 
deplasează pe o traiectorie pozitivă implementării reformelor economice şi sta-
bilizării politice, însă mulţi factori au determinat stoparea acestui proces: lupta 
pentru putere şi dominarea politică a diferitelor ramuri ale puterii; lipsa unei 
constituţii postcomuniste, care ar fi reglementat raporturile între diferite 
autorităţi de stat. În lipsa unei tradiţii constituţionale, s-a creat o situaţie în care 
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nici un actor politic nu putea lua o decizie defi nitivă [15], dar totuși hotărîrile 
şi legile adoptate au format baza juridică necesară pentru demolarea sistemului 
administrativ de comandă, au introdus normele şi principiile democratice de 
dezvoltare a economiei de piaţă, de afi rmare a pluralismului politic şi a pluri-
partidismului etc. În septembrie1991, Parlamentul a adoptat Legea cu privire 
la partidele politice şi alte organizaţii social-politice. Elaborată în conformitate 
cu normele dreptului internaţional, această lege a oferit posibilitatea lichidării 
sistemului monopartidist şi creării condiţiilor favorabile funcţionării partidelor 
şi organizaţiilor social-politice. Analizînd practica mondială în domeniul siste-
mului electoral, legislativul a ales tipul de reprezentare proporţională, acest pas 
fi ind dictat de condiţii de natură internă şi externă.

De menţionat că primele alegeri parlamentare pluraliste in ţările CSI au avut 
loc atunci cînd încă nu expirase mandatele primilor președinţi, aleși in mod rela-
tiv democratic. Iată de ce în primul ciclu electoral democratic din spaţiul CSI au 
învins, cu precădere, partidele nedoctrinare, care reprezentau la acea etapă clien-
tela președinţilor ţărilor respective şi a executivelor. A doua categorie de partide, 
votate relativ masiv, au fost cele de sorginte comunistă sau cripto-comunistă, care 
contestau, în principiu, necesitatea reformelor. În sfîrșit, a treia categorie de parti-
de susţinute de către alegători reprezentau formaţiunile promotoare ale mesajelor 
populaţiei, care s-au constituit în urma destrămării fronturilor populare şi a in-
terfronturilor şi apelau la sentimentele naţionale. Prin urmare, în spaţiul CSI exis-
tau trei categorii distincte de partide care promovau autoritarismul prezidenţial, 
se pronunţau pentru revenirea la comunism sau la naţionalism.

Cel mai semnifi cativ rezultat al alegerilor parlamentare din 27 februarie 
1994 a fost revirimentul electoratului în favoarea păstrării identităţii şi statu-
tului independent al Republicii Moldova. Din cele 104 de locuri parlamentare, 
Partidul Democrat Agrar din Moldova deţinea 56 de locuri, Blocul Socialist 
(Partidul Socialist şi Mișcarea ,,Unitatea-Edinstvo”) - 28 de mandate, Blocul 
Ţăranilor şi Intelectualilor (bloc electoral de centru-dreapta) - 11 deputaţi, şi 
Alianţa Frontului Popular din Moldova - 9 locuri parlamentare.

În 1998, un actor important devine Partidul Comuniștilor din Republica 
Moldova (PCRM), care se deosebea esenţial de celelalte formaţiuni politice şi 
blocuri electorale. Baza socială a PCRM a fost alcătuită din oameni de vîrsta a 
treia, dependenţi de stat, puternic afectaţi de reforme şi nostalgici pentru trecu-
tul sovietic. PCRM se bucura de sprijin din partea elementului alogen, prepon-
derent din zonele urbane şi industriale. Pilonii principali ai campaniei electora-
le a PCRM au fost: protecţie socială mai mare din partea statului; apropiere mai 
strînsă de CSI şi integrarea în structurile ei; intrarea în Uniunea Rusia-Belarus.

Gruparea comuniștilor a constituit o opoziţie semnifi cativă Președintelui 
Petru Lucinschi, datorită căruia a fost creată Mișcarea pentru o Moldovă Demo-
cratică şi Prosperă (MMDP), formaţiune politică de centru-stînga. În campania 
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electorală, MMDP a urmărit întărirea poziţiei lui Petru Lucinshi, pentru realiza-
rea programului electoral din alegerile prezidenţiale. O altă grupare importan-
tă a constituit-o Partidul Renașterii şi Concilierii din Moldova (PRCM). După 
ieșirea lui Mircea Snegur din rîndurile PDAM (1995), a fost creat PRCM, care 
a mers la alegerile din 1998 în bloc cu Partidul Popular Creștin Democrat, cre-
înd blocul electoral Convenţia Democratică din Moldova (CDM), reprezntînd 
centru-dreapta al eșichierului politic, unde s-a situat, de asemenea, şi Partidul 
Forţelor Democratice.

Numai patru formaţiuni politice au putut trece pragul electoral de 4%: 
PCRM – 30,1% (40 mandate), CDM – 19, 42% (26 mandate), MMDP – 18,16% 
(24 mandate) şi PFD – 8, 84% (11 mandate). Partidele de stînga au obţinut 64 de 
mandate parlamentare, ceea ce demonstrează că societatea din Republica Mol-
dova manifesta încă reticenţă faţă de schimbările profunde. Însă, confruntîndu-
se cu unele divergenţe, liderii partidelor necomuniste, atît de centru-stînga, cît 
şi de centru-dreapta, au purtat negocieri pentru crearea unei alianţe parlamen-
tare împotriva PCRM. În consecinţă, a fost formată Alianţa pentru Democraţie 
şi Reformare (ADR). Președinte al Parlamentului Republicii Moldova a fost ales 
Dumitru Diacov (MMDP), vicepreședinţi - Iurie Roșca (CDM) şi Valeriu Matei 
(PFD), iar Mircea Snegur (CDM) a fost desemnat președinte al ADR. Guvernul 
condus de Ion Ciubuc a fost alcătuit din 17 ministere, respectîndu-se algoritmul 
2 (CDR)+ 2 (MMDP) + 1 (PFD).

Alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 au schimbat fundamental con-
fi guraţia politică din Republica Moldova: majoritatea voturilor au fost obţinute 
de PCRM (50,7% de voturi şi 71 de mandate), pe locul doi s-a situat Blocul 
Electoral de centru-stînga „Alianţa Braghiș” (AB) (13,36% de voturi şi 19 man-
date), urmat de Partidul Popular Creștin Democrat (PPCD) (8,27% de voturi şi 
11 locuri în parlament).

Prin urmare, în Republica Moldova criza politică profundă s-a produs în 
momentul în care guvernarea se identifi ca cu coaliția de centru-dreapta şi doar 
comuniștii au reușit să explice cauzele ei, convertind-o în propriul benefi ciu 
şi, în același timp, să soluţioneze unele probleme sociale. Rezultatul electoral a 
fost determinat de consecinţele colapsului economiei şi de lupta continuă dintre 
partidele politice şi liderii politici asociaţi guvernării şi opoziţiei. PCRM a  avut 
sprijin mai mare decît orice alt partid politic, practic, din partea tuturor seg-
mentelor sociale. PCRM a profi tat şi de faptul că populaţia considera că ţara este 
condusă într-o direcție greșită, mai ales, în domeniul politicii externe. În sfîrșit, 
PCRM  a încurajat exprimarea opiniei publice, care a fost un mare avantaj, a 
asigurat disciplina membrilor de partid şi unitatea organizaţională la un nivel 
mai înalt decît ceilalţi concurenţi electorali.

Obţinând 71 de mandate parlamentare, PCRM a putut nu numai să aleagă 
şeful statului, dar şi să revizuiască orice articol din Constituţie. Datorită supor-
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tului deputaţilor comuniști, Vladimir Voronin a fost ales Președinte al Republicii 
Moldova, ca mai apoi să fi e format Guvernul în frunte cu Vasile Tarlev. Obţinînd 
controlul politic în Republica Moldova, - caz fără precedent în istoria tranziţiei 
postsovietice, - PCRM a început să revizuiască reformele pe care le considera 
inutile. Noua conducere intenţiona să stopeze decolectivizarea în agricultură, 
să restabilească autoritatea statului în politica de taxe, să renaţionalizeze unele 
întreprinderi privatizate şi să îmbunătăţească relaţiile economice cu Federaţia 
Rusă. S-a înăsprit lupta împotriva corupţiei, au fost lichidate restanţele la salarii 
pentru bugetari şi pensionari, iar încrederea în PCRM şi în liderii acestuia a 
crescut considerabil. Conform opiniei publice, popularitatea PCRM sporise de 
la 35% în august 2000 pînă la 66 % în noiembrie 2002, iar ratingul Președintelui 
Vladimir Voronin crescuse în aceeași perioadă de la 18 % la 72%. Însă propu-
nerile PCRM de revizuire a Legii funcţionării limbilor şi de aderare la Uniunea 
Rusia-Belarus nu au fost acceptate. În iunie 2001 a fost anunţat planul de revizu-
ire a reformei administraţiei publice locale, înfăptuită în perioada președinției 
lui Petru Lucinschi cu suportul Uniunii Europene şi al Băncii Mondiale, care 
prevăzuse formarea a 12 judeţe în locul celor 40 de raioane. Parlamentul Re-
publicii Moldova a ratifi cat Tratatul bilateral cu Federația Rusă la 19 octombrie 
2001. Conform Tratatului, Federaţia Rusă devenea garantul soluţionării confl ic-
tului transnistrean şi se preconiza recunoașterea statutului special al limbii ruse. 
În același timp, PCRM a iniţiat procedura de introducere în sistemul naţional de 
învăţămînt a unei noi istorii, a celei integrate. Aceste măsuri au generat o serie 
de nemulţumiri din partea populaţiei şi la Chișinău au avut loc demonstraţii 
organizate de PPCD, în urma cărora activitatea formaţiunii a fost suspendată de 
către Ministerul Justiţiei pe un termen de 30 de zile. 

Programul și acțiunile PCRM au determinat și o reacție negativă pe plan ex-
tern. Revizuirea reformei teritorial-administrative a provocat nedumerirea state-
lor occidentale și a Uniunii Europene, iar relaţiile Republicii Moldova cu instituţi-
ile fi nanciare internaţionale s-au înrăutăţit brusc, ca răspuns la refuzul Guvernului 
de a continua reformele economice. În sfîrșit, protestele populaţiei, tactica de con-
trol dictatorial al regimului asupra societăţii şi a tuturor ramurilor puterii a stîrnit 
neliniștea corpului diplomatic de la Chișinău: reprezentanţii Consiliului Europei 
au înaintat o serie de proteste în legătură cu acţiunile conducerii republicii [16].
Aceste reacţii puteau conduce la izolarea diplomatică a Republicii Moldova. 

Confruntându-se cu opoziţia internă şi cu presiunea internațională, condu-
cerea Republicii Moldova la începutul anului 2002 parţial a revizuit planul de an-
tireforme: introducerea obligatorie a limbii ruse şi a istoriei integrate în şcoli etc. 
Relaţiile cu comunitatea internaţională s-au îmbunătăţit după ce Guvernul Tarlev 
s-a conformat recomandărilor Fondului Monetar Internaţional şi, în plus, liderii 
comuniști au căzut de acord, în urma eforturilor Consiliului Europei ca mediator, 
să aplaneze confruntarea cu PPCD, care a fost restabilit în drepturi.
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La mijlocul anului 2002, Republica Moldova a recunoscut urmările con-
strîngerilor impuse de comunitatea internaţională asupra economiei, conduce-
rea angajându-se să respecte iniţiativele, recomandările şi cerinţele instituţiilor 
fi nanciare internaționale: în urma unor negocieri difi cile, Banca Mondială a 
reluat acordarea de credit SAC-III. În consecinţă, Banca Mondială şi Fondul 
Monetar Internaţional au acordat suport condiţionat şi susţinere Republicii 
Moldova, fapt care i-a permis să poarte tratative cu creditorii din Vest cu privire 
la datorii, astfel fi ind preîntâmpinat dezastrul fi nanciar iminent după default. 

Creșterea indicatorilor economici cu 6,2 % în 2001 şi cu 7 % în 2002 se da-
torează, în mare măsură, restabilirii economiei Federaţiei Ruse după colapsul 
fi nanciar din 1998. Totodată, creșterea economică, potrivit unor evaluări, era 
rezultatul efectelor pozitive ale reformelor întreprinse la sfîrșitul anilor 1990 şi 
îmbunătăţirii politicii fi scale. În 2001, după victoria sa în alegerile parlamen-
tare, PCRM a fost nevoit să meargă la unele compromisuri cu opoziţia. Astfel, 

– au fost efectuate modifi cări în domeniul activităţilor mass-mediei şi a 
retras suportul fi nanciar unor ziare guvernamentale;

– a început reforma procuraturii şi s-a acordat sistemului judecătoresc mai 
multă independenţă;

– s-au extins prerogativele Parlamentului cu privire la controlul asupra 
serviciilor speciale;

– s-a reformat Comisia Electorală Centrală ş.a.
În pofi da faptului că pe parcursul a celor 9 ani de afl are la putere Preșe-

dintele V. Voronin şi-a concentrat în mâinile sale practic toată puterea, putem 
constata că şi opoziţia s-a manifestat prin unele realizări semnifi cative: în 2006 
a cîștigat alegerile în Autonomia Găgăuză, iar în 2007 a învins în cel puţin două 
treimi din mediul urban, inclusiv în primăria Chișinăului, unde învingător a 
devenit liberalul D. Chirtoacă. 

La alegerile parlamentare din 2005, PCRM s-a confruntat cu o opoziţie mai 
bine structurată comparativ cu scrutinul din 2001. Recunoscînd că este imposibil 
de a se opune de sine stătător partidului de guvernămînt, unele partide de cen-
tru-stînga şi centru-dreapta au format Blocul Moldova Democratică (BDM), care 
includea Partidul Social-Liberal (PSL), Partidul Democrat (PD), Alianţa Moldova 
Noastră (AMN). Aceste forţe, împreună cu PPCD, se bucurau de încredere şi sus-
ţinere din partea guvernelor occidentale şi au acţionat împotriva PCRM în cadrul 
scrutinului, iar Serafi m Urechean, liderul AMN, se dorea o alternativă Președin-
telui Vladimir Voronin. În calitate de primar general al municipiului Chișinău, el 
gestiona distribuirea resurselor şi avea acces permanent la mass-media naţională.

PCRM a intrat în campania electorală dispunînd de avantaje substanţiale: 
Vladimir Voronin, comparativ cu alți politicieni, încă se bucura de mare încre-
dere în societate; economia Republicii Moldova era relativ stabilă, înregistrîndu-
se o ușoară creștere începînd cu anul 2001; în politica externă, PCRM s-a 
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reorientat brusc spre Vest, iniţiind planul strategic de integrare europeană, pas 
determinat de neputinţa Președintelui de a se înţelege cu Federaţia Rusă în 
ceea ce privește soluţionarea confl ictului transnistrean. Părţii moldovenești i se 
impunea Planul Kozak care, în ultimul moment, nu a mai fost acceptat şi nici 
semnat de Vladimir Voronin, ceea ce a provocat supărarea Federaţiei Ruse şi a 
condus la răcirea relațiilor dintre părți. Această confruntare a fost amplifi cată 
deschis de conducerea Federaţiei Ruse, de mass-media rusă şi adversarii PCRM, 
în special BMD [17]. În preajma alegerilor parlamentare au fost expulzaţi de 
către serviciile de resort unii cetăţeni ai Federaţiei Ruse, bănuiţi de fi nanţarea 
campaniei electorale a adversarilor PCRM [18]. În februarie 2005, Republica 
Moldova a ratifi cat Planul de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova, 
care a fortifi cat considerabil relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europea-
nă, creîndu-i o imagine favorabilă în faţa cancelariilor occidentale. 

Alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au fost cîștigate de PCRM, care a acu-
mulat 45,98% din voturi şi a obţinut 56 de locuri parlamentare, adversarul princi-
pal, BMD, a fost votat de 28,53% din electorat, obținînd 34 de mandate, iar a tre-
ia formațiune parlamentară, PPCD, a fost votată de 9,07%, obținînd 11 mandate.

Componența PCRM în legislativ nu îi permitea alegerea, cu forţe proprii, 
a șefului statului și revizuirea unor articole constituționale, însă majoritatea de 
voturi îi asigura numirea guvernului pentru un al doilea termen consecutiv. 
BMD împreună cu PPCD puteau să boicoteze realegerea lui Vladimir Voronin 
pentru al doilea termen, însă după scrutinul parlamentar BMD s-a destrămat 
rapid. La realegerea lui Vladimir Voronin în funcția de Președinte al Republicii 
Moldova au contribuit PPCD (cel mai aprig critic al PCRM în parlamentul pre-
cedent), PD și PSL: pentru a-l susține pe Vladimir Voronin, a fost încheiat un 
acord, prin care PCRM se angaja să efectueze o serie de reforme.

Modifi carea strategică a politicii externe a determinat și schimbarea ambian-
ţei politice din republică. Optînd pentru cursul european, PCRM a început să-
și reconstruiască baza socială. Adăugînd credibilitate retoricii regimului, liderii 
PCRM au ajuns la o înțelegere cu „opoziția constructivă” din parlament, susținînd 
candidatura pentru funcția de președinte al legislativului a lui Marian Lupu, dar 
nu pe cea a reprezentantului conservatorilor Eugenia Ostapciuc. De menționat 
faptul că în funcția de vice-speaker a fost ales liderul PPCD, Iurie Roșca.

Sub aspect strategic, redirecționarea politicii a fost clar vizibilă, luînd în con-
siderare reducerea proporției populației rusolingve în comparație cu ponderea 
celei autohtone și difi cultățile lui Vladimir Voronin de a se înțelege cu Federația 
Rusă. Pentru prima dată de la venirea comuniștilor la putere, Președintele Vla-
dimir Voronin a obținut un sprijin mai mare din partea alegătorilor Republicii 
Moldova (56 %) (48 %) [19]; pierderea entuziasmului de către elementul alogen 
a fost contrabalansată de creșterea suportului din partea vorbitorilor de limba 
română. Sporirea credibilității Președintelui Vladimir Voronin și a guvernului 
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comunist se datorează îmbunătățirii, din 2001, a situației în economie: după un 
declin constant timp de 10 ani, PIB-ul a înregistrat o creștere mai mare de 5 % în 
fi ecare an. În decursul anului 2005, în republică s-a produs o creștere economică 
de aproximativ 7 %, ceea ce a permis Guvernului Tarlev să majoreze pensiile, 
salariul minim și salariul lucrătorilor din sfera bugetară. Însă Republica Moldo-
va continua să rămînă una dintre cele mai sărace țări din Europa, cu un venit 
pe cap de locuitor în 2005 de 860 $, deși rata sărăciei a fost redusă de la 70 % în 
1999 pînă la 27 % în 2007, conform datelor FMI [20].

O altă problemă majoră cu care s-a confruntat şi continuă să se confrunte 
economia națională este migrația. Din cauza șomajului, populația aptă de mun-
că migrează în țările Europei de Vest și în Federația Rusă, aproximativ o cincime 
din tineret sunt angajați în sfera muncii din afara țării, legal sau ilegal, banii 
remitenți constituind aproximativ 27-30 % din PIB-ul pe țară [21]. Acest fl ux de 
bani lichizi este principalul mijloc de asigurare a necesităților în resurse fi nan-
ciare interne. Totuși, rata infl ației în sectorul de consum crește anual cu 12 %, 
reprezentanții businessului mic nu pot obține credite avantajoase, este stopată 
dezvoltarea sectorului privat, iar investițiile străine sunt relativ mici. 

În alegerile parlamentare din aprilie 2009 opoziția democratică a acumulat 41 
de locuri parlamentare, iar comuniștii - 60. După declararea rezultatelor, s-a declan-
șat un amplu protest care a condus la noi alegeri parlamentare. La alegerile din iulie 
2009, opoziţia democratică a obţinut deja 53 de locuri în Parlament. Dat fi ind faptul 
că nu s-a reuşit alegerea Președintelui Republicii Moldova, s-au anunţat noi alegeri 
care s-au soldat cu o nouă victorie a fostei opoziţii – 59 de mandate, iar comuniștii 
au mai pierdut în acel scrutin 6 mandate. Alegerile din toamna 2014 vor proba o 
nouă balanţă de forţe între actuala guvernare şi opoziţia comunistă.

Este de remarcat că procesul constituirii în Republica Moldova a opoziţiei 
politice nu s-a încheiat , ci decurge neuniform şi contradictoriu. 

Printre factorii care împiedică buna activitate a opoziţiei politice sunt de 
menţionat:

– caracterul juridic nedeterminat al statului, Republica Moldova declarînd 
cursul integrării europene, respectiv asumându-și responsabilitatea pen-
tru ajustarea sistemului său politic în concordanță cu standardele demo-
cratice contemporane, moderne. Una dintre problemele importante, în 
această ordine de idei, rezidă în constituirea unor raporturi civilizate în-
tre puterea politică şi opoziţie. Experienţa ţărilor occidentale relevă netă-
găduit că acordarea opoziţiei parlamentare a posibilităţilor reale pentru 
promovarea şi susţinerea propriului punct de vedere ca alternativă la cel 
ofi cial, concurenţa loială cu celelalte forţe politice contribuie la stabili-
tatea sistemului politic, diminuarea confl ictelor politice, la promovarea 
deciziilor politice importante şi, nu în ultimul rînd, la sporirea coeziunii 
sociale a opoziţiei. Încă nu a devenit o bună practică acordarea opoziţiei 
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parlamentare a dreptului de a conduce comisii cu funcţii de control: co-
misia pentru buget, economie şi fi nanțe ş.a.;

– nivelul scăzut al culturii politice şi juridice atît al opoziţiei, cît şi al repre-
zentanţilor puterii şi, desigur, al societăţii civile în ansamblu;

– tărăgănarea reformelor în domeniul juridic, administrativ, nivelul înalt 
al corupţiei etc.;

– existenţa unor diverse clivaje: est-vest, bogați-săraci şi, nu în ultimul 
rând, cele legate de identitatea etnică şi cea lingvistică.  

Liberalism versus comunism ca particularitate a vieţii politice 
şi a partidismului din Republica Moldova

Victoria forțelor liberal-democrate în cadrul alegerilor parlamentare repe-
tate din 29 iulie 2009 și învestirea, în consecință, a unui guvern necomunist ca 
expresie politică a coaliției parlamentare majoritare ”Alianța pentru Integrarea 
Europeană”, care și-a propus, prin chiar programul de guvernare pentru anii 
2009-2013, să transforme Republica Moldova ”într-o țară eligibilă pentru ade-
rarea la Uniunea Europeană”, a fost nu doar un pas calitativ nou în evoluția poli-
tică a Republicii Moldova, ci și un bun prilej de evaluare obiectivă și imparțială 
a celor peste două decenii de tranziție de la comunismul sovietic spre o societate 
liberă, întemeiată pe valorile și principiile democrației liberale. 

Privit dintr-o atare perspectivă, scrutinul parlamentar din vara anului 2009 poa-
te fi  caracterizat nu doar ca un obiectiv și necesar transfer democratic de putere de 
la un partid politic afl at la guvernare peste opt ani de zile către o coaliție de parti-
de, ci, poate chiar mai important și, în primul rând, ca un fi nal logic al unui ciclu 
politic de două decenii (1989-2009), în cadrul căruia în Republica Moldova s-au 
confruntat acerb două modele teoretice, dar și politice, de organizare a societății.

Primul model, experimentat cu intermitențe în primul deceniu de 
independență a Republicii Moldova (1989/1990-1994, 1998 -2000), este cel al 
democrației liberale, preluat din experiența politică a Europei de Nord-Vest (mai 
ales a Marii Britanii și Franței) și întemeiat pe doi termeni relativ antagoniști: 
acela de democrație, care presupune participarea cetățenilor la viața politică, și 
acela de liberalism, care subînțelege garanția tuturor formelor de libertate și, în 
special, a libertății economice manifestate în forma inițiativei individuale și a 
proprietății private, conform principiului „laissez faire, laissez passer”. Indiferent 
de variantele sale în care se manifestă, democrația liberală a pledat constant 
pentru astfel de principii și valori fundamentale ca toleranța și pluralismul, li-
mitarea puterii politice și separația puterilor în stat, libertatea individuală și 
proprietatea privată, unicitatea și inviolabilitatea individului, drepturile indivi-
duale și autonomia personală, distincția dintre sfera publică și cea privată etc.

Cel de-al doilea model de organizare a societății este de sorginte totalitară 
și poate fi  defi nit drept comunist sau colectivist-egalitarist, manifestându-se, ca 
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regulă generală, în țările în care nu s-a reușit consolidarea unei societăți civile 
în adevăratul sens al cuvântului, care să exprime un autentic efort colectiv de 
a reduce pretențiile și prerogativele statului autoritarist. În condițiile lipsei ele-
mentului fundamental al democrației, - societatea civilă, - chiar dacă teoretic 
este conștientizat faptul că vechiul concept de socialism / comunism, bazat pe 
coerciție și conducere monopolistă de către un grup restrâns de birocrați, și-a 
pierdut orice justifi care politică sau morală, populația îi prelungește, cu toate 
acestea, agonia sa fi nală.

Ilustrarea pregnantă a tezei respective o oferă Republica Moldova, populația 
căreia nu s-a arătat serios motivată de o autentică  dorință de democrație și li-
bertate, bine articulată din punct de vedere spiritual și intelectual, astfel încât, în 
cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 25 februarie 2001, poporul trudi-
tor ajuns la limita răbdării și a puterilor a optat pentru liniște, pace și bunăstare 
măcar la nivelul pe care l-a avut până la 1989. Altfel spus, s-a produs o abdica-
re cu caracter de unicat în întreg spațiul european de la modelul democrației 
liberale în favoarea celui colectivist-egalitarist model promis de PCRM de la 
readmiterea sa în viața politică și promovat de același partid în perioada afl ării 
sale la guvernare.

Dincolo de faptul, extrem de grav în sine și cu multiple consecințe imediate 
și de durată, că peste opt ani de zile (2001-2009) în Republica Moldova nu au 
fost respectate drepturile și libertățile elementare ale cetățenilor, că economia 
a fost monopolizată, presa a ajuns să nu mai fi e liberă, iar peste un milion de 
cetățeni moldoveni au fost nevoiți să plece la muncă peste hotare pentru a-și 
întreține familia, fosta guvernare comunistă se face responsabilă, mai presus de 
orice, de instituirea unui control polițienesc asupra gândirii libere, de punerea 
în practică a unei veritabile inchiziții, prin care s-a încercat și parțial s-a reușit 
reducerea la tăcere a tuturor celor acuzați sau/și suspectați de erezie.

Practic, tot ce a întreprins PCRM-ul în cei peste opt ani de guvernare a urmă-
rit parcă obiectivul de a edifi ca o societate de tipul celei descrise de George Orwell 
(1903-1950), întemeiată pe credința că Marele Frate e atotputernic, iar Partidul e 
infailibil. Cum însă, în realitate, omnipotența Marelui Frate s-a dovedit a fi  mult 
exagerată, iar păcatele PCRM-ului – mult prea grave pentru a fi  pur și simplu 
date uitării, s-a impus, exact ca în romanele lui Orwell, ”o continuă fl exibilitate în 
interpretarea faptelor”, încercându-se inocularea deprinderii de ”a afi rma în mo-
dul cel mai impertinent că negrul e alb, în ciuda realității celei mai evidente”. ”A 
predica minciuna și a crede în ea din toată inima; a da uitării orice fapt jenant, dar, 
totodată, a-l scoate din uitare când e necesar; a nega existența realității obiective 
fără a uita nici pentru o clipă că realitatea negată există”,- iată ce au pretins fi ravei 
societăți civile promotorii dublei-gândiri orwelliene, perfect conștienți de faptul 
că, ”pentru cel care râvnește să cârmuiască și să se mențină sus pentru totdeauna 
e absolut necesar să-și pervertească însuși simțul realității”.
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Este adevărat că noul reviriment al populației Republicii Moldova spre valo-
rile democrației liberale s-a produs în contextul relativei diminuări a popularității 
acestora în spațiul Europei Centrale și de Est. Astfel, rezultatele unui sondaj 
de opinie realizat de Fundația Pew la împlinirea a douăzeci de ani de la căde-
rea comunismului în Europa Centrală și de Est proba cu toată certitudinea că 
democrația politică și economia liberă de piață – componente esențiale ale mo-
delului democrației liberale, pierdeau teren în preferințele oamenilor. Proporția 
celor care sprijineau trecerea la democrație era în scădere de 24 % în Bulgaria, de 
20 % în Lituania, de 18 % în Ungaria și de 8 % în Federația Rusă. Singura excepție 
o constituia Germania de Est (fosta RDG), proporția celor care continuau să 
sprijine trecerea la democrație constituind 85 % din totalul celor chestionați, dar 
chiar și aici afl ându-se în descreștere față de 1991. Cât privește sprijinul populației 
față de valorile economiei libere de piață, doar polonezii și cehii considerau că 
situația lor economică prezentă este mai bună decât în anii comunismului.

Oricum, trebuie să admitem că disputa istorică între modelul democraţiei 
liberale şi cel colectivist-egalitarist de organizare politică, social-economică şi 
culturală a societăţii poate fi  apreciat obiectiv doar în timp. Este însă în afara 
oricăror dubii superioritatea morală, dar și materială, a modelului democrației 
liberale față de cel al colectivismului egalitarist, adevăr confi rmat de întreaga 
experiență a lumii contemporane, astfel încât, așa cum afi rmă economistul ame-
rican Milton Friedman, „oriunde întâlnim vreun element extins al libertății in-
dividuale, câteva componente ale confortului material la îndemâna cetățeanului 
obișnuit, și speranța larg răspândită într-un progres viitor, acolo întâlnim, de 
asemenea, activitatea economică organizată în principal pe piața liberă”. Și vi-
ceversa: „oriunde statul ține sub control amănunțit activitățile economice ale 
cetățenilor săi (...), acolo omul de rând este încătușat din punct de vedere politic, 
are un nivel de viață scăzut și puține posibilități de a-și hotărî propriul destin”.

La o privire retrospectivă, experiența celor peste două decenii de tranziție 
de la dictatură la regimul democrației liberale confi rmă integral adevărul că 
„nici un model și nici o rețetă nu pot fi  aplicate tuturor țărilor în mod automat; 
dimpotrivă, se pune problema favorizării unei democratizări, respectiv, a unei 
conlucrări între putere şi opoziţie, care să țină cont de caracterul unic al fi ecă-
rei societăți”. Un alt adevăr învederat de experiența aceleiași perioade constă în 
faptul că, simultan cu necesitatea obiectivă a consolidării și afi rmării plenare a 
societății civile, se cere limitarea monopolului de putere al păturii de manageri 
și politicieni profesioniști, prin delegarea unei considerabile responsabilități 
nivelurilor locale (colectivităților de muncă și teritoriale), extinderea pluralis-
mului în viața publică și democratizarea instituțiilor. Acest monopol al puterii 
este necesar a fi  limitat inclusiv printr-o lege, care să reglementeze din punct 
de vedere juridic şi constituţional atât drepturile şi obligaţiile puterii, cât şi cele 
ale opoziţiei, în vederea elaborării şi punerii la punct a unui mecanism efi cient 
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şi viabil al exerciţiului puterii politice, astfel încât opoziţia să poată participa 
cu maxim randament la confruntarea de idei şi dezbaterile politice, în vederea 
găsirii  celor mai bune soluţii pentru problemele cu care se confruntă societatea.

În baza experienței acumulate (inclusiv și în Republica Moldova), trebuie 
să admitem că democrația nu este altceva decât o lungă bătălie, iar existența ei 
rămâne fragilă, reversibilă şi coruptibilă, mai ales în societățile în care libertățile 
publice și cele private sunt de dată recentă.
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Summary 
In the article the factor is accented as a civil society, as a result and factor of social 
changes in process, is trained directly in processes of Moldovan society democrati-
zation. During the perspectives, effects and peculiarities, chances and multilateral 
potential of connection between  civil society components and the identity system 
are picked out, in this case of ethnic identity and civic identity in development.

Key-words: identity system, civic identity, ethnic identity, civil society, social 
identity, ethnic consciousness, non-governmental associations.

Î n sistemul mozaic complex al identităţilor, în prim-plan se reliefează, de 
regulă, particularităţile distinctive ale acestora, specifi cul lor unic, irepetabil. 
Cît privește tangenţele și unele trăsături comune care le caracterizează, despre 
ele aproape că nu se menţionează în literatura de specialitate. În acest articol 
vom încerca să prezentăm, prin intermediul conexiunii dintre identitatea etni-
că, identitatea civică și societatea civilă, atît specifi cul fi ecăreia din aceste no-
ţiuni și fenomene sociale, cît și punctele de tangenţă care persistă între ele, iar 
în consecinţă – și efectele care rezultă din această corelaţie. Le vom analiza în 
continuare pe fi ecare în parte, precum și luate în ansamblu. 

Luînd în consideraţie faptul că o bună parte din caracteristicile diferitor 
tipuri de identitate se regăsesc în cadrul identităţii civice și a identităţii etnice 
ca componente de bază ale sistemului identitar (bunăoară, devotamentul faţă 
de Patrie, faţă de baștină, faţă de cultura naţională, faţă de limbă, de tradiţiile 
și obiceiurile populare, spiritul și responsabilitatea civică, poziţia politică etc.), 
vom analiza mai detaliat și din diferite unghiuri de vedere, și fenomenul identi-
tăţii civice și al identităţii etnice.

Aspectul identifi caţional divers lărgește reprezentările despre fenomenul 
„societăţii civile”, în mod special în condiţiile consolidării și aprofundării de-
mocraţiei. Sociologul englez Z. Bauman susţine că orice identitate, inclusiv și 
cea civică, devine o prismă, prin care se evaluează și se studiază multe aspecte 
importante ale vieţii contemporane. Autorul menţionează că „identitatea” nu 
este o „chestiune privată” sau „grijă privată”, și faptul că individualitatea noas-
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tră este produsul societăţii a devenit un adevăr banal [1, p. 113-115]. Iar locul 
omului în societate, determinarea statutului său social a încetat să fi e o noţiune 
„pentru sine” și a devenit o noţiune „pentru noi” [1].

La fel și cunoscutul politolog american S.P. Huntington în lucrarea sa „Cine 
suntem? Provocările la adresa identităţii naţionale americane” oferă o descriere 
amplă și dezvăluie cîteva aspecte generale esenţiale privind identitatea. În vi-
ziunea autorului „atît grupurile, cît și indivizii au identităţi, ultimii găsindu-și 
identităţile în cadrul grupurilor. Ei pot face parte din mai multe grupuri, fi ind 
capabili în acest mod să-și schimbe identităţile” [2, p. 23-34]. În lucrare se men-
ţionează că identităţile pot fi  multiple: ascriptive, teritoriale, economice, cultu-
rale, sociale și naţionale, iar identitatea este modul în care oamenii se văd pe 
ei înșiși, imaginea fi ind infl uenţată de felul în care sunt văzuţi de alţii. În unele 
situaţii, indivizii pun accentul pe acel aspect al identităţii care îi leagă de cei cu 
care interacţionează, în altele, ei pot pune în evidenţă acel aspect al identităţii 
care îi diferenţiază de ceilalţi. „Identităţile pot fi  înguste sau largi, iar anvergura 
celei mai vizibile identităţi se schimbă în funcţie de situaţia în care se găsesc 
aderenţii ei” [2]. 

Unul dintre principalii cercetători ai problemei identităţii din secolul XX, 
psihologul Erik Erikson, consideră identitatea drept o formaţiune personală 
complexă, cu o structură multinivelară și care constituie un proces de organiza-
re a experienţei în cadrul „Eu”-lui individual [3]. 

Conţinutul structurii identităţii cu două componente de bază  -  personală 
și socială, este prezent în majoritatea lucrărilor consacrate acestor probleme. În 
literatura de specialitate sunt descrise mai multe tipuri de identităţi, și anume: 
de rol, profesională, etnică, civică, politică, religioasă etc. [4, p. 138-163].

Sociologul român S. Chelcea analizează conţinutul conceptului de „identita-
te” și încearcă să răspundă la întrebarea: identitate sau identităţi? Autorul asea-
mănă identitatea cu o „cutie de unelte”. Și cum meșterii își aleg unealta potrivită 
pentru o reparaţie sau alta, așa indivizii apelează la una din multiplele identităţi 
(etnice, naţionale, religioase etc.) în funcţie de tipul de relaţie cu alţii și de cir-
cumstanţele concrete [5, p. 20].

Structura identităţii sociale include mai multe tipuri de caracteristici iden-
tificaţionale: familiale, de vîrstă, profesionale etc. Un loc important printre 
aceste caracteristici il ocupă identitatea civică. Identitatea civică este o compo-
nentă a identităţii sociale, persoana aparţinînd unui oarecare grup social îm-
preună cu semnificaţia emoţională și valorică legată de faptul că este membru 
al grupului. În descrierea problemelor identităţii sociale, A. Tejfel a remarcat 
că, deoarece apartenenţa ca membru la un grup este legată de aprecierea soci-
ală pozitivă sau negativă, atunci și însăși identitatea socială a individului poate 
fi negativă sau pozitivă [6]. 
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Teoria identităţii sociale are scopul de a explica discriminarea intergrupală 
în lipsa intereselor de confl ict și conţine ipoteza cognitiv-motivaţională, con-
form căreia indivizii tind să diferenţieze grupurile proprii de alte grupuri în 
vederea atingerii unei identităţi sociale pozitive. 

Consolidarea societăţii civile presupune completarea activităţilor politice și 
prezenţa unei identităţi civice pozitive la cetăţenii ţării, care se pot pronunţa ul-
terior la subiectele de fi ecare zi într-o formă democratică și liberă. În acest sens, 
formarea identităţii civice reprezintă elementul-cheie în procesul de consolidare 
a statalităţii Republicii Moldova. 

O analiză a identităţii civice au efectuat-o în lucrările sale T. Haidegher, J. 
Habermas, V. Hesle, F. Fukuiama. Formarea identităţii civice sub infl uenţa pro-
ceselor de globalizare a fost abordată în studiile realizate de I. Arutiunean, M. 
Guboglo, I. Levada, V. Iadov, L. Drobijeva.

Structura identităţii civice, la fel ca și structura oricărei identităţi, include 
următoarele componente: cognitivă (cunoștinţe despre apartenenţa la o anumită 
comunitate socială); valorică de sens (pozitivă, negativă sau atitudinea ambiva-
lentă către apartenenţă); emoţională (acceptarea sau neacceptarea apartenenţei 
sale); comportamentală – realizarea poziţiei civice în comunicare și activitate, 
participarea la activităţile sociale.

Identitatea civică ca componentă de bază a sistemului identitar,  în linii ge-
nerale, include în sine conștientizarea de către personalitate a apartenenţei sale 
faţă de comunitatea de cetăţeni a unui anumit stat; capacitatea fi ecăruia de a-și 
îndeplini îndatoririle cetăţenești; spiritul și activismul civic multilateral; posi-
bilitatea reală de a benefi cia de drepturile și libertăţile cetăţenești proclamate și 
garantate de către Constituţie [7, p. 15].

Identitatea civică presupune realizarea la concret a cerinţelor fundamentale 
ale personalităţii, cum ar fi  apartenenţa la un anumit grup social și apartenenţa 
la comunitatea cetăţenilor unui anumit stat care au o importanţă vitală pentru 
individ. Identitatea civică include în sine fenomenul conștiinţei supraindividu-
ale, care reprezintă indiciul comunităţii civice ca subiect colectiv, ce integrează 
populaţia ţării, reprezintă garanţia stabilităţii statului respectiv [8, p. 140].

Concomitent, conștiinţa civică este considerată drept categorie de coloratură 
politică, în conţinutul căreia se distinge competenţa politico-juridică a persona-
lităţii, activismul politic al acesteia, participarea civică, spiritul civic (civismul). 
Conștiinţa civică mai presupune identifi carea individului cu societatea în toate 
dimensiunile ei socioculturale tipice (limba, mentalitatea, valorile sociocultura-
le, normele de conduită) [9, p. 26].

Un rol decisiv în constituirea și consolidarea identităţii civice a personali-
tăţii îi revine instruirii și educaţiei civice, prin intermediul cărora se formează 
cultura civică și spiritul civic (civismul), activismul civic al personalităţii.
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E cazul să menţionăm că formarea și dezvoltarea acestor calităţi în con-
știinţa și conduita personalităţii reprezintă un proces îndelungat, anevoios și 
contradictoriu, uneori cu efecte imprevizibile, care include în sine instruirea și 
educaţia în diverse instituţii sociale: în familie, în școală, în cercul de prieteni, 
în colectivul de muncă și, desigur, în cadrul întregului sistem politic existent. 
Fără îndoială, experienţa obţinută prin intermediul diferitor instituţii sociale e 
diferită. Însă cert este faptul că fi ecare din instituţiile sociale indicate își aduce 
aportul său irepetabil în formarea și transmiterea valorilor spiritului și culturii 
civice [10, p. 173].

Drept consecinţă, dintotdeauna calitatea unui regim democratic, împreună 
cu performanţele sale instituţionale și economice, sunt infl uenţate de „calitatea 
publică” a cetăţenilor săi, care se exprimă prin nivelul lor de cultură politică, 
respectiv civică [11, p. 74].

Rezultatul fi nal al acestui proces complex îl reprezintă personalitatea înzes-
trată cu un înalt activism social. În calitatea sa de fenomen integrativ, spiritul 
civic (civismul) include în sine o serie întreagă de calităţi specifi ce, proprii omu-
lui-cetăţean: responsabilitatea civică, abilitatea de a îmbina și subordona inte-
resele personale faţă de cele obștești, capacitatea de a alege priorităţile în mod 
conștient și de sine stătător, precum și umanismul, toleranţa etnică, patriotismul 
și solidaritatea interumană. 

Astfel, spiritul civic (civismul) presupune posedarea de către individ a unor 
calităţi, convingeri, cunoștinţe și tipuri de comportament datorită cărora devine 
posibilă edifi carea unui spaţiu civic care îmbină în sine respectul și atașamentul 
faţă de valorile general-umane, de specifi cul distinctiv al concetăţenilor diferi-
tor localităţi și ţări ale lumii. De aici reiese că spiritul civic prevede formarea și 
consolidarea capacităţii omului de a coexista și a conlucra cu ceilalţi concetăţeni 
într-o societate democratică, pluralistă și deschisă lumii, uniţi în aspiraţia și 
includerea nemijlocită în edifi carea unei societăţi echitabile [12, p. 115-116].

Transformările sociopolitice și economice din societate deseori sunt însoţite 
de dezechilibrarea legăturilor interpersonale și intergrupale. În acest context, 
identitatea civică ar putea avea rolul de incluziune activă și pozitivă a individu-
lui în stabilirea unor relaţii sociale avantajoase și dezvoltarea activismului civic. 
Identitatea civică este o componentă prioritară a capitalului social și unul din 
factorii de integrare în societate. Așadar, studierea identităţii civice și formarea 
ei se realizează în complexitate, iar ignorarea tipurilor de identitate menţionate 
poate duce la lipsa de consens privind problemele fundamentale ale dezvoltării 
societăţii contemporane.

Un loc și un rol prioritar în sistemul identitar îi revine identităţii etnice. 
Identitatea etnică reprezintă sentimentul de apartenenţă la o anumită comunitate 
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etnică după anumiţi parametri ai etnogenezei: biologici, de rasă (rădăcinile de 
neam), teritorial-climaterici (teritoriul istoric) și socioculturali (istoria poporului 
său, simbolurile etnice ale culturii și religiei etc.) care s-au constituit pe parcursul 
dezvoltării istorico-culturale a comunităţii în cauză.

Identitatea etnică se prezintă ca un factor primordial în constituirea conști-
inţei de sine, ca subiect etnic, ca unul din nivelurile de bază în devenirea conști-
inţei etnice [13, p. 73]. E de menţionat aici atitudinea individului faţă de etnia sa 
și faţă de apartenenţa sa etnică, care poate fi  atît pozitivă, cît și negativă. În cazul 
atitudinii pozitive sunt posibile astfel de fenomene ca etnocentrismul, etnofanatis-
mul, în forme excesive – naţionalismul și fascismul. În acest context, nu poate 
fi  ocolită luarea în cont a atitudinii faţă de alte etnii. Pentru atitudinea negativă 
faţă de etnia în cauză este utilizat termenul „etnonegativism”. 

Un loc aparte în problematica ce ţine de domeniul identităţii etnice îl ocupă 
așa-numitul confl ict cultural, în cadrul căruia individul este expus concomitent 
sau succesiv unei infl uenţe ce provine din partea mai multor etnii. În acest caz 
sunt posibile astfel de consecinţe precum: segregaţia (separaţia, discriminarea 
rasială), asimilarea, marginalizarea și altele. 

De menţionat că majoritatea cercetătorilor evidenţiază îndeosebi aspecte-
le culturale ale identităţii etnice, și anume – limba, tradiţiile culturale, religia, 
specifi cul comportamentului, cunoașterea istoriei etniei sale. În plus, se menţi-
onează în special rolul activ al individului în constituirea identităţii etnice. An-
trenarea individului în viaţa socială și în practica culturală a grupului propriu 
etnic reprezintă un indicator al identităţii etnice, utilizat mai frecvent. Se indică, 
de asemenea, și rolul deosebit al așa-numitului „caracter naţional”, precum și 
trăsăturile asemănătoare ale chipului exterior. Totuși, caracterul naţional (men-
talitatea) nu este inclus întotdeauna în componenţa particularităţilor de bază 
ale etnicităţii. Cercetătorii V. A. Viatkin și V. Iu. Hotineţ evidenţiază în această 
ordine de idei temperamentul naţional, particularităţile specifi ce ale orientărilor 
personalităţii (convingerile morale, orientările valorice, concepţiile, idealurile 
etc.), capacităţile specifi ce etniei în cauză. Latura dinamică a particularităţilor 
etnopsihologice se dezvăluie în starea de spirit, în sentimente, interese, obiecti-
ve interetnice, autostereotipuri, heterostereotipuri ș.a. [14, p. 71]. 

E necesar să menţionăm în continuare că în viziunea cercetătoarei româ-
ne Maria Cobianu-Băcanu există două tipuri de identitate: identitate etnică și 
identitate naţională. Identitatea etnică, este conștiinţa apartenenţei la un grup 
etnic, care se relevă atît în relaţiile interindividuale, cît și în propriul for interior 
al celor care aparţin grupului. Păstrarea identităţii în evoluţia evenimentelor 
semnifi că menţinerea unităţii de sine, a integrităţii personalităţii pe fondul celor 
mai profunde schimbări, avînd ca suport sau ax central valorile general umane 
ce au asigurat și asigură perpetuarea speciei umane dincolo de vitregiile la care 
au expus-o împrejurările istorice.
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Identitatea etnică, consideră cercetătoarea, nu este un proces încheiat odată și 
pentru totdeauna, ci este un proces deschis, ce continuă cu fi ecare individ și gene-
raţie; aceasta sugerează interacţiunea dintre identitatea individuală și cea colecti-
vă, într-un proces psihosocial ce conservă trăsături esenţiale din ambele procese.

În raport cu identitatea etnică, identitatea naţională, în viziunea cercetă-
toarei, semnifi că conștiinţa apartenenţei la o naţiune și deopotrivă adoptarea, 
împărtășirea și manifestarea unor trăsături comune cu membrii acesteia, ex-
primate în cultură, limbă, religie, obiceiuri și tradiţii. Avînd în centru naţiunea, 
statul-naţiune și sentimentul naţional, identitatea naţională este puternic legată 
de un teritoriu și are o conotaţie politică. Se construiește pe matricea cîmpului 
de valori și modele culturale specifi ce conduitelor colective de-a lungul istoriei. 
Conceptul de identitate naţională are un conţinut mai nou decît cel de identitate 
etnică, pentru că el a apărut odată cu naţiunea – realitate socioistorică a secolului 
al XIX-lea, corelată cu existenţa statului pe un teritoriu delimitat politic.

Ca atribut al individului, conchide cercetătoarea, identitatea naţională este 
o opţiune, în sensul că individul are dreptul să opteze pentru o identitate naţio-
nală ce nu decurge automat din identitatea etnică [15, p. 313-314].

Din cele relatate mai sus rezultă că în tratarea problematicii în cauză, în litera-
tura de specialitate există mai multe puncte de vedere, deși, de regulă, diferă mai 
mult modul, maniera de a trata aceste noţiuni, iar conceptul propriu-zis rămîne 
în fond cam același, cu excepţia unor nuanţe mai mult sau mai puţin importante.

Bunăoară, în perioada sovietică, în literatura de domeniu erau mai frec-
vente noţiunile de „conștiinţă naţională”, „identitate naţională”. În timpul de 
faţă, autorii ruși utilizează mai des noţiunea de „conștiinţă etnică”, „identitate 
etnică”, iar aceasta din urmă nu este divizată în „identitate etnică” și „identitate 
naţională”, iar autorii români separă și defi nesc noţiunea de „identitate etnică” 
și „identitate naţională”. 

Noi, după cum rezultă din text, operăm cu noţiunile de „conștiinţă etnică” și 
„identitate etnică”, căci ele includ în sine atît „etnicul”, care e mai străvechi, cît și 
„naţionalul”, care e mai nou, mai tînăr, din punct de vedere istoric.

Important în acest caz este faptul că și identitatea etnică, într-un fel sau altul, 
se include vădit și simţitor în realităţile existente, ca și în actualitatea de ultimă 
oră, prin intermediul activismului uman, aducînd cu sine în existenţa socială 
coloritul irepetabil al „Eu”-lui naţional, care dăinuie peste timpuri, vorbindu-i 
lumii despre cutare sau cutare personalitate, popor, civilizaţie.

Dezbaterile politice actuale privind structurarea unor mari ansambluri so-
ciopolitice și culturale, menţionează cercetătoarea Gabriela Stoltz, ridică sem-
nifi cative probleme privind raportul naţional-universal în cultură, de exemplu: 
riscul pierderii specifi cului cultural al statelor naţionale în procesul integrării în 
structurile suprastatale activează problematica identităţilor naţionale. 
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Profundele schimbări social-politice au adus în atenţie problema identită-
ţilor religioase, etnice, culturale etc. Studiul identităţilor culturale, etnice, naţi-
onale se centrează pe asemănările de grup și, implicit, pe diferenţierile dintre 
grupurile sociale, tocmai pentru a facilita comunicarea interculturală, realizată 
prin respectarea particularităţilor culturale de grup, clase sociale, popoare, na-
ţiuni, civilizaţii etc. [16, p. 299-300].

În această ordine de idei, extinderea Uniunii Europene presupune nu numai 
o colaborare fructuoasă și multilaterală în cele mai diverse domenii de activitate 
cu statele membre ale Uniunii (cum va fi , probabil, în viitor și Republica Mol-
dova), dar, în același timp, în acest proces ar fi  necesar să fi e ocolite tendinţele 
unifi catoare ale globalizării. Ar fi  cazul de a nu se admite o sinteză deplină și 
asimilare în modul de viaţă al oamenilor, de a nu se neglija cultura naţională a 
popoarelor, identitatea lor etnică, de a nu fi  știrbită conștiinţa lor etnică și dem-
nitatea naţională. Este important, ca, luându-se în cont condiţiile și specifi cul 
mediului social al ţărilor, de a determina o confi guraţie proprie a noilor relaţii, 
reieșind din interesele geopolitice ale fi ecărui stat și popor.

A crea în comun, în cadrul Uniunii Europene și în spaţiul învecinat cu ea, o 
unitate armonioasă a vieţii, care ar străluci în bogate și variate culori ale diferi-
telor culturi naţionale, ar fi  posibil doar în cazul dacă ne vom familiariza cu alte 
culturi, dacă vom pătrunde în sensul lor cu compasiune și le vom accepta ca pe 
ale noastre, educînd astfel în noi capacitatea de a ne completa unii pe alţii prin 
creaţia noastră. 

Integrarea europeană a ţării noastre presupune în consecinţă afi rmarea iden-
tităţii sale europene prin ajustarea tuturor sferelor vieţii sociale la nivelul standar-
delor Comunităţii Europene. Declararea opţiunii europene a Republicii Moldova, 
ca și cea a altor ţări, ar însemna, „de altfel, poate că este mai puţin vorba să sperăm 
într-un transfer complet, cît să obţinem trezirea unei duble apartenenţe, la propria 
Naţiune și la Europa, așa cum ne putem simţi în același timp cetăţeni ai unui stat 
și îndrăgostiţi (atașaţi) de regiunea în care locuim” [17, p. 12]. 

Dar care sunt totuși cauzele esenţiale ale formării unei conștiinţe și identi-
tăţi europene? În opinia cercetătorului francez René Girault, trei factori majori 
au contribuit pentru a se ajunge la o conștientizare și identifi care a unei părţi a 
Europei ca un tot întreg, guvernabil în mod unitar, atît în domeniul economic, 
cît și în domeniul social și cel politic. Este vorba mai întîi de existenţa unei veri-
tabile societăţi vest-europene coerente, în ciuda nuanţelor regionale. Se impune 
apoi analizei corelarea dintre Creștere – Uniunea Europeană. O idee-forţă i-a 
marcat pe locuitorii Europei occidentale: realizînd unifi carea pieţei vest-euro-
pene (Piaţa comună), responsabilii construcţiei europene au deschis calea unei 
ameliorări (sau accelerări) a creșterii economice. Identitatea Europei occiden-
tale se defi nește, așadar, printr-o dezvoltare rapidă, datorată efi cacităţii, pro-
ductivităţii sectoarelor de producţie și de distribuţie, tehnologiei de vîrf. Acest 
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ansamblu distinct își bazează reușita pe o cultură economică aparte. 
Crearea Europei unite a permis asigurarea păcii între popoare, care au fost 

istovite secole de-a rîndul de războaie interne [18, p. 205-206]. Anume acești 
factori decisivi au condus în mod radical la o conștientizare europeană propriu-
zisă, la constituirea identităţii europene, a conștiinţei europene și a idealului 
european unitar.

Sub un alt unghi de vedere se întrezărește aici și o identitate europeană di-
fuză, care în anumite circumstanţe îi cuprinde pe indivizi aproape fără voia lor, 
în cadrul unei conștiinţe europene, care, dimpotrivă, nu poate fi  decît rezultatul 
și produsul unui demers voluntar. E de menţionat și faptul că în ce privește 
identitatea europeană, este vorba, mai întîi, de niște trăsături ale unei civilizaţii 
specifi ce, clădite în timp, de un patrimoniu cultural care se exprimă prin inter-
mediul unor referinţe comune la Antichitatea clasică greco-romană, la creștină-
tatea medievală sau la „Europa Luminilor”, cu tot ceea ce aceste referinţe poartă 
în ele ca valori, îndeosebi în termeni de drepturi civice. 

În același context, autorii autohtoni Nicolae Enciu și Valentina Enciu afi rmă 
că Uniunea Europeană pare a fi  o astfel de entitate care are ca obiectiv consti-
tuirea caracterului supranaţional al Europei, pornind de la acel adevăr că un 
prim document asupra identităţii europene a fost adoptat în decembrie 1973 de 
către miniștrii de Externe ai Comunităţii Europene, în care se menţiona despre 
necesitatea elaborării unei viitoare defi niţii a identităţii europene pentru desfă-
șurarea relaţiilor cu alte ţări ale lumii.

Cu douăzeci de ani mai tîrziu, Tratatul de la Maasticht a defi nit și a introdus 
în circuit conceptul de identitate europeană. Astfel, Uniunea Europeană se im-
pune ca o entitate diferenţiată în cadrul relaţiilor internaţionale. Același Tratat, 
fi ind completat în anul 1997 prin cel de la Amsterdam, încearcă crearea iden-
tităţii europene la nivel individual prin acordarea cetăţeniei europene tuturor 
cetăţenilor statelor membre ale UE [19, p. 314-315]. 

Însă, precum s-a menţionat și mai sus, integrarea politică, economică sau 
socială se desfășoară într-un alt mod decît cea culturală, dat fi ind faptul că 
aceasta din urmă nu poate fi  efectuată printr-o simplă decizie politică, deoarece 
în cazul identităţilor naţionale populaţia rămîne în mod fi resc mai atașată de 
ceea ce consideră a fi  sistemul ei referenţial principal. Așadar, în măsura previzi-
bilului, nu se pune problema dispariţiei statului naţional, acesta rămînînd unul 
dintre instrumentele principale de asigurare a identităţii [19, p. 318]. 

Și totuși, dacă ne referim, bunăoară, la fenomenul migraţiei, oricît de puter-
nice ar fi  fost rezistenţele manifestate de factorul naţional – fi e că e vorba de ata-
șamentul îndelungat al migrantului faţă de pămîntul natal sau de entuziasta lui 
convertire la valorile noii patrii – se pare că pentru un anumit număr de indivizi 
experienţa imigraţiei a favorizat dezvoltarea unui sentiment de apartenenţă la o 
entitate ce transcende frontierele, și anume, identitatea europeană și conștiinţa 
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europeană fondate pe adeziunea la același sistem de valori, contopind, într-o 
perspectivă transnaţională, democraţia, drepturile omului și preocupările soci-
ale, conturîndu-se în profunzime un „europenism” de o cu totul altă esenţă, de o 
cu totul altă coloratură, bazate, la rîndul său, pe o cultură comună a popoarelor 
Europei, dar privilegiind, însă, în consecinţă, alte valori specifi ce anumitor po-
poare, precum sunt tradiţiile naţionale, religia, rasa etc. [20, p. 57, 64].

Așadar, apartenenţa la Uniunea Europeană, este, în fond, o mărturie a co-
existenţei pașnice în Europa a unui spaţiu multiidentitar, a cîtorva varietăţi de 
identitate și conștiinţă: general-europeană, vest-europeană, est-europeană, regio-
nală, autohtonă, cu o pronunţată idee a unităţii europene în ansamblu și a uni-
tăţii în diversitate, fapt care merită atenţie și o apreciere aparte la ora actuală și 
în perspectivă.

Un rol considerabil în devenirea sistemului identitar în condiţiile actuale de 
aprofundare a reformelor democratice în Republica Moldova îi revine societăţii 
civile. Societatea civilă dispune de diverse modalităţi de a infl uenţa deciziile 
politice, economice sau de interes public, avînd rolul de a monitoriza activitatea 
instituţiilor statului și de a lua atitudine faţă de acele politici care vin în contra-
dicţie cu interesele cetăţenilor sau în caz de abuzuri de putere. Rolul principal 
al societăţii civile este de a asigura o corectă supraveghere a modului în care 
factorii politici sau economici respectă interesele majorităţii.

Astfel, consolidarea societăţii civile în Republica Moldova poate deveni irever-
sibilă doar în coordonatele abordării ei integratoare. Experienţa celor peste două 
decenii, urmate după proclamarea independenţei Republicii Moldova, ne demon-
strează în mod elocvent despre necesitatea promovării unei strategii deosebite de 
edifi care a societăţii civile, capabile să scoată cetăţeanul din anonimatul politic și 
social. Devine extrem de imperioasă necesitatea instituţionalizării democratice a 
tuturor sferelor vieţii sociale, întronarea supremaţiei legii, deetatizarea corpului 
societal și, fără îndoială, respectarea drepturilor și libertăţilor omului [21]. 

Prin urmare, Republica Moldova construiește o societate democratică, baza-
tă pe principiul democraţiei participative, în care cetăţeanul activează în calitate 
de subiect al noilor procese sociale și politice. Este deosebit de greu de imaginat 
societatea civilă fără consultările respective cu cetăţenii și participarea lor (prin 
intermediul formelor organizate ale societăţii civile) în procesul determinării, 
elaborării, monitoringului, aprecierii și realizării politicilor publice [22, p. 15].

În condiţiile actuale, cristalizarea societăţii civile este legată de ireversibilitatea 
primenirilor democratice și se manifestă în calitate de pilon portant al transformă-
rilor atotcuprinzătoare din Republica Moldova. În ultimă instanţă, soarta demo-
craţiei în ţară se determină prin afi rmarea stării de maturitate a societăţii civile. 
Anume de aceea problema creării unor instituţii respective ar garanta determi-
narea liberă a individului. Astfel se recunoaște primatul drepturilor și libertăţilor 

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   84Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   84 27.11.2014   14:58:1227.11.2014   14:58:12



85

Conexiunea dintre identitatea civică, identitatea etnică şi societatea civilă ...

omului în raport cu orice structuri politico-statale și stratifi cări sociale [22, p. 4]. 
În plan extern, consolidarea în continuare a instituţiilor democratice și a sta-

tului de drept, crearea și dezvoltarea societăţii civile va fortifi ca încrederea faţă 
de ţara noastră din partea societăţii mondiale progresiste, va facilita integrarea 
Republicii Moldova în structurile europene și, în ultimă instanţă, va accelera 
încadrarea ei în Uniunea Europeană [23, p. 5]. 

O componentă fi rească a societăţii civile o constituie asociaţiile obștești ale cetă-
ţenilor, cărora le revine un rol considerabil și o importanţă semnifi cativă în con-
solidarea relaţiilor cu structurile de stat, aplicînd realmente dreptul inalienabil la 
asociere benevolă. Gradul de interacţiune dintre puterea legală și cea obștească 
dezvăluie nivelul real al participării politice a cetăţenilor în general și acţiunii po-
litice în particular. Organizaţiile obștești favorizează formarea unor diverse ne-
cesităţi individuale, a unor interese personale și prin intermediul asociaţiilor 
benevole ale cetăţenilor, prin care aceste necesităţi și interese sunt realizate. Con-
comitent se creează autoadministrarea în sens de autoorganizare și începe par-
ticiparea cercurilor largi ale populaţiei la conducerea treburilor de stat prin par-
ticipare la alegeri libere, la ședinţele colegiilor ministeriale și departamentale, 
expertiza actelor juridice, reprezentanţe, foruri regionale și naţionale etc. [24, p. 22].

În total pe republică sunt înregistrate peste opt mii de organizaţii neguver-
namentale de diferit profi l, fapt ce ne demonstrează nivelul înalt al activismului 
cetăţenilor în soluţionarea problemelor de ordin general ce ţin de destinele ţării 
și a celor de ordin local, particular [22, p. 23].

În fond, organizaţia neguvernamentală reprezintă o formaţiune benevolă, 
independentă, autonomă, creată în baza manifestării voinţei libere a cetăţenilor, 
uniţi în baza comunităţii de interese întru realizarea colectivă și ocrotirea drep-
turilor civile, economice, sociale, culturale și a celor naţionale. 

Din cele relatate mai sus, reiese că societatea civilă din Republica Moldova se 
afl ă în procesul de trecere spre o prezenţă instituţională trainică la nivel naţional 
și local. Organizaţiile societăţii civile se manifestă tot mai sigur în calitate de par-
teneri activi ai autorităţilor publice de toate nivelurile în soluţionarea multiplelor 
probleme ale societăţii contemporane moldovenești, precum și în promovarea și 
aplicarea standardelor europene în luarea de atitudini și decizii privind soluţiona-
rea problemelor stringente ale societăţii contemporane în dezvoltare. 

În această ordine de idei, conform viziunii cercetătoarei române Ioana Petre, 
„construcţia societăţii civile a inclus și construirea unei reţele de organizaţii non-
guvernamentale (ONG). adevărate școli în care se poate învăţa un comportament 
democratic, tolerant, caritabil etc. Așa cum sublinia Robert Dahl, menţionează cer-
cetătoarea, nici o organizaţie din cadrul societăţii civile nu dăunează democraţiei 
ci, dimpotrivă, o desăvîrșește, producînd așa-numita „separaţie socială a puterilor”. 
Aceste organizaţii ale societăţii civile trebuie să devină o putere aparte a societăţii 
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și să acţioneze ca niște frîne împotriva apariţiei unui stat prea puternic. Cercetă-
toarea română a remarcat, în primul rînd, „extraordinara înfl orire a fenomenului 
asociaţionist după anii 90. De altfel, libertatea de asociere se consideră a fi  unul 
dintre marile cîștiguri ale demersului democratic, alături de alegerile libere, liber-
tatea de expresie etc. Drept consecinţă, populaţia prezintă un activism civic sporit, 
o participare socială semnifi cativă, demonstrînd tot mai mult responsabilitatea 
civică, spiritul de iniţiativă și participare civică” [25, p. 52-53]. 

Organizaţiile nonguvernamentale au drept scop primordial dezvoltarea ac-
tivismului social, a spiritului de iniţiativă civică al populaţiei, realizarea inte-
reselor profesionale în domeniul creaţiei artistice, știinţifi ce, tehnice, a ocroti-
rii sănătăţii, precum și includerea în activitatea de binefacere, în promovarea 
sportului și a culturii fi zice, în activitatea de culturalizare generală, de ocrotire 
a naturii, a monumentelor de istorie și cultură, în educaţia patriotică, civică și 
umanistă, în lărgirea relaţiilor multilaterale internaţionale, în ocrotirea păcii și 
consolidarea prieteniei și colaborării multiaspectuale între popoarele lumii. 

De aici rezultă acel fapt incontestabil că societatea civilă și sistemul identitar 
(în cazul dat – identitatea etnică și identitatea civică corelează permanent, înde-
osebi de activ și efi cient completîndu-se și îmbogăţindu-se, iar uneori, separîn-
du-se și distanţîndu-se reciproc, reieșind una din alta, servesc drept imbold și 
forţă motrice a dezvoltării societăţii umane și a fi ecărui individ în parte. Fiind 
un rezultat al intervenţiei nemijlocite a factorului uman, aceste două noţiuni și 
fenomene sociale rămîn totuși să fi e pe deplin independente. 

În linii mari, organizaţiile nonguvernamentale au menirea să asigure viabi-
litatea sistemului politic democratic prin includerea în sfera publică a unor noi 
principii și valori, aplicînd dreptul de control și evaluare a activităţii organelor 
puterii de stat. În calitatea lor de organizaţii independente ale societăţii civile, 
ONG-urile desfășoară o largă și productivă activitate de ocrotire a drepturilor 
civile, economice, sociale și culturale ale populaţiei ţării [26, p. 184-185].

De remarcat faptul că merită o atenţie deosebită și corelaţia dintre compo-
nentele sistemului identitar propriu-zis.

Astfel, din cele menţionate mai sus reiese că identitatea etnică și civică sunt 
componente de bază ale consensului social al populaţiei unei ţări.

Identitatea etnică și civică constituie o modalitate de manifestare a iden-
tităţii colective, care refl ectă aspiraţiile și orientările valorice ale populaţiei, 
statornicite și încetăţenite în spaţiul respectiv natural și geopolitic, ocrotite și 
menţinute în stare intactă și înglobate în spiritualitatea comună (patriotism, 
demnitate naţională, cultură, limbă, tradiţii, obiceiuri seculare, devotament ci-
vic etc.), consolidată și cristalizată în timp, în conștiinţă și în conduită, în modul 
și stilul de viaţă.

Atitudinea diferitor grupuri sociale faţă de identitatea colectivă se actuali-
zează graţie schimbărilor esenţiale în mediul exterior (globalizarea) și în mediul 
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interior (modernizarea democratică, perioada tranzitivă, obţinerea suveranită-
ţii și statalităţii), care necesită căutarea unor noi analogii ale originalităţii identi-
tare și mărturisesc despre o conștiinţă de sine cristalizată și un spaţiu social nou.

De altfel, constructul identitar este, în esenţă, un fenomen contradictoriu, 
care se constituie atît din trăsături comune ale unei comunităţi de oameni, pre-
cum și sub infl uenţa diferenţierii trăsăturilor specifi ce („noi” și „ei”) ale unor 
ţări, regiuni, popoare etc.

Caracteristica integrală a identifi cării etnice și civice, precum și intersec-
tarea lor reciprocă, refl ectă un echilibru dinamic, fi xează, concomitent, gradul 
distincţiei reciproce și al barierelor care reprezintă distanţarea socială și exclusi-
vitatea socială. Ele mărturisesc despre interesul faţă de problemele interne, des-
pre necesitatea restructurării economiei și schimbarea priorităţilor în politicile 
identităţilor, în strategiile reglementărilor regionale.

Ţinînd cont de faptul că autoidentifi carea reprezintă o modalitate de manifes-
tare a conștiinţei de sine, de autoexprimare și de debarasare de fosta dependenţă și 
determinarea unor noi obiective de dezvoltare, identifi cările social-culturale pot 
fi  analizate în calitate de resurse specifi ce în procesul de cercetare a fenomenului 
complex și contradictoriu al sistemului multiaspectual identitar [26, p. 120-121]. 

Experienţa interacţiunii pozitive între grupuri poate fi  un mecanism im-
portant în transformarea armonioasă a acestora, interacţionînd și consolidînd 
relaţiile interetnice, precum și dezvoltarea unei identităţi civice pozitive. 

Așadar, fi ind deopotrivă produs și factor al schimbărilor sociale în deru-
lare, societatea civilă este antrenată nemijlocit în procesele integrative, pe care 
Republica Moldova le traversează în aspiraţiile sale de aderare la Comunitatea 
Europeană. Iar pe parcurs se reliefează perspectivele, efectele și semnifi caţiile, 
șansele și potenţialul multilateral al corelaţiei și interferenţei dintre componen-
tele societăţii civile și cele ale sistemului identitar în dezvoltare.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва: Логос, 2005. 390 c. 
2. Hantington S. Cine suntem? Provocările la adresa identităţii naţionale americane. 

Prahova: ANTET XX PRESS, 2004. 286 p.
3. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Москва: Прогресс, 1996. 344 c. 
4. Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этнические проблемы в практике психолого-пе-

дагогической работы. În: Этническая социализация подростка, Москва: НПО 
„МОДЭК”, 2000, p. 138-163.

5. Chelcea S. Memorie şi identitate, constructe sociale. În: Memorie socială şi identitate 
naţională. Bucureşti: I.N.I., 1998. 300 p.

6. Tajfel H. Social identity and intergroup relations. În: Annual Review of Psychology, 
Cambridge & Paris, 1982, Vol. 33, No 1, p. 1-39.

7. Вилкова И.В. К вопросу об определении сущности понятия гражданская идентич-
ность În: Гуманитарные научные исследования. Июнь, 2012. URL. [on-line] http://
human.snauka.ru/2012/06/1386 (vizitat 13.04.2014). 

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   87Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   87 27.11.2014   14:58:1227.11.2014   14:58:12



88

Elena Balan

8. Водолажская Т. Идентичность гражданская. În: Образовательная политика. Мо-
сква, 2010, № 5-6, p. 140-154

9. Юшин М.А. Молодежный парламентаризм и формирование гражданской иден-
тичности. În: Обозреватель / Observer. Москва, 2007, № 7, p. 26-35.

10. Брага Л. Формирование гражданственности как источник консолидации демокра-
тии. În: Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, fi losofi ei şi medicinei: Culeg. 
de art. şt. / Red.resp.: T.N. Ţîrdea. Chişinău: Print-Caro, 2012, p. 173-180

11. Almond G.A., Verba S. Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni. 
Bucureşti: Editura Du Style, 1996. 174 p.

12. Дарадур Н. Развитие гражданственности на уроках истории. În: Гражданское 
общество Молдовы: проблемы и перспективы (Междунар. науч.-практ. конф.). 
Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2011, p. 115-120.

13. Хотинец В.Ю. О содержании соотношений понятий этническая самоидентифи-
кация и этническое самосознание. În: Социологические исследования, Москва, 
1999, № 9, р. 73-79.

14. Вяткин В.А., Хотинец В.Ю. Этническое самосознание как фактор развития инди-
видуальности. În: Психологический журнал, Москва, 1996, Т. 17, № 5, р. 71-75. 

15. Cobianu-Băcanu M. Românii minoritari din Covasna şi Harghita. Despre o posibilă 
strategie a păstrării propriei lor identităţi naţionale. În: Revista Română de Sociologie, 
Bucureşti, nr. 3-4, 1999, p. 313-314.

16. Stolz G. Etnotipuri în viziune relaţională. Români – alţi etnici. În: Revista Română de 
Sociologie. Bucureşti, nr. 3-4, 1999, p. 299-300.

17. Girault R. Raţiunile unei cercetări istorice asupra identităţii şi conştiinţei europene în 
secolul al XX-lea. În: Identitate şi conştiinţă europeană în secolul al XX-lea / Trad. 
D. Burcea. Bucureşti: Curtea Veche Publiching, 2004, p. 12-21.

18. Girault R. Cele trei izvoare ale identităţii şi conştiinţei europene în secolul al XX-lea. 
În: Identitate şi conştiinţă europeană în secolul al XX-lea / Trad. D. Burcea. Bucureşti: 
Curtea Veche Publiching, 2004, p. 205-206.

19. Enciu N., Enciu, V. Construcţia Europeană (1945–2007). Curs universitar / Ed. 1-a. 
Chişinău: Civitas, 2007. 340 p.

20. Milza P. Rolul migranţilor în formarea identităţii europene. În: Identitate şi conştiinţă 
europeană în secolul al XX-lea / Trad. D. Burcea. Bucureşti: Curtea Veche Publiching, 
2004, p. 57-64.

21. Anikin V., Solomon C. Republica Moldova: alegerile, puterea, societatea civilă. 
Chişinău: Sn., Tipogr. „Sirius”, SRL, 2011. 112 p.

22. Horărîrea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei dezvoltării 
civile pentru anii 2009-2011, N 267 din 11.12.2008. În: Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova. Chişinău: Moldpres, 2009, nr. 1-2, p. 15-23.

23. Anikin V. Procesul devenirii societăţii civile în republica Moldova în perioada 
postsovietică (general şi particular) / Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe 
politice. Chişinău, 2003. 24 p.

24. Победа Н. Этническая и гражданская идентичности: амбивалентность вообража-
емых конструкций и преодоление пространственной локализации (к методологии 
подхода). În: Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina. Procese sociale (Conf. 
şt. intern., Chişinău, 9 octombrie 2008). Chişinău: Tipogr. „Elan Poligraf” SRL,  2009, 
p. 109-122.

25. Petre I. Atitudini socio-politice şi civice la români în perioada de tranziţie. În: Revista 
Română de Sociologie. Serie nouă, anul XI, Bucureşti: Editura Academiei Române, 
2000, nr.1-2, p. 52-65.

26. Боршевский А. Гражданское общество как фактор защиты и продвижения прав 
этнических меньшинств. În: Гражданское общество Молдовы: проблемы и пер-
спективы, межд. науч.-практ.конф., Комрат: Institutul pentru democraţie, 2011, 
p. 184-185. 

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   88Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   88 27.11.2014   14:58:1227.11.2014   14:58:12



89

Гражданская культура и эффективность демократии в Республике МолдоваГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕМОКРАТИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

THE CIVIC CULTURE AND EFFECTIVE DEMOCRACY
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Лилия БРАГА, доктор философии,
Институт Юридических и Политических Исследований АНМ

Summary 
The article examines the relationship between the development of civic culture 
and the efficiency of the functioning of democracy in the Republic of Moldova. 
The author tries to explain the low level of civic culture in Moldova by some of the 
objective and subjective reasons. At the end of the article the author proposes a 
number of measures designed to facilitate the leaning of democratic orientations 
by the moldovan society. 

Key-words:  the political process, the civil culture, democratization, a young 
democracy, transit culture, democratic values, globalization, postdemocracy.

Ïолитический процесс, разворачивающийся в настоящее время в 
Республике Молдова, направлен на формирование в стране демократи-
ческой политической системы. Однако, по общему мнению многих ана-
литиков, демократическое реформирование, инициированное в Республи-
ке Молдова уже более двух десятков лет назад, пока не дает ожидаемых 
результатов. Сниженная эффективность функционирования формиру-
ющейся политической системы вынуждает международных аналитиков 
позиционировать нашу страну, наряду со многими другими странами 
постсоветского пространства, в категории стран «дефектной», «фор-
мальной», «дутой», «падающей», «усыхающей изнутри» демократии 
[1, 2, 3, 4]. Понятно, что приведенные определения носят, по большей 
части, условный, схематический характер. Вместе с тем, они достаточно 
точно отражают внутреннее содержание происходящих в стране пере-
мен, фокусируя внимание на качественных издержках складывающейся 
политической реальности. 

Специфика функционирования политической системы Молдовы об-
условлена целым рядом обстоятельств, как объективного, так и субъектив-
ного свойства, детерминирующих характер развертывания процесса демо-
кратизации. Одним из таких факторов, требующих пристального изучения, 
является то, что создаваемые демократические институты как специфиче-
ские механизмы реализации власти,  будучи  еще слабо укорененными в 
политической жизни страны, вынуждены опираться на доминирующий 
тип политических позиций, мало соответствующий культуре демократии. 
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Кардинальные политические трансформации, стартовавшие в Мол-
дове около четверти века назад, безусловно, затронули  не только ин-
ституциональный, но и ориентационный уровень функционирования 
политической системы. В начале демократических  перемен, на волне 
демократической  эйфории, молдавское общество совершило поистине 
революционный скачек в своих политических ориентациях. В контексте 
“демократического момента”, создавшегося в стране на рубеже последних 
десятилетий прошлого века, произошли стремительные изменения в по-
литическом сознании людей. На смену тоталитарному мышлению пришел 
“продемократический консенсус”, объединивший общество вокруг идеи 
демократии как таковой. 

Вместе с тем, политическая реальность, складывающаяся в стране на 
сегодняшний день, свидетельствует о том, что  молдавское общество, не-
смотря на демонстрируемую им верность демократическому выбору,  ус-
ваивает ценности демократии крайне сложно. Политико-культурный 
фон, формирующийся в Республике Молдова в контексте перемен, сви-
детельствует о сохраняющемся низком уровне развития гражданской 
культуры [5]. Неразвитость гражданской культуры, в свою очередь, при-
дает процессу политического реформирования преимущественно фор-
мальный, поверхностный характер, во многом предопределяя невысокое 
качество формирующейся в стране политической системы.

Наиболее распространенная в молдавских интеллектуальных кругах 
интерпретация существующей тесной взаимосвязи между культурой и 
демократией, постулируемая широко принятой в современной полито-
логии концепцией политической культуры, по существу, возлагает всю  
полноту ответственности за  слабую эффективность функционирования 
формирующейся демократической политической системы на «издержки» 
культурного развития общества. Согласно указанной логике, формиро-
вание гражданской культуры   выступает решающим условием не только 
стабильности демократии, но и успешности демократического транзита. 
Поэтому нередко с политической культурой связывают завышенные ожи-
дания, полагая, что усвоение массовым политическим сознанием ценно-
стей западной демократии сможет и должно стать той основой, на которой 
будет возведен весь сложнейший механизм демократической системы. 

Однако, принимая во внимание политико-культурный подход к ана-
лизу политической реальности, рассматривающий гражданскую культуру 
в качестве основного резервуара, из которого демократическое устрой-
ство черпает свою способность функционировать [6, с. 279], не следу-
ет, в то же время забывать, что любая культура, включая гражданскую 
культуру, являет собой закономерный плод объективно-исторического 
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развития общества  во всех его проявлениях. Культура, как таковая, не 
есть некая отдельная сфера или область человеческой деятельности. 
Это, скорее, ее качественный срез, призванный служить индикатором 
глубины и основательности человеческих преобразований. В этой связи, 
формирование гражданской культуры как субъективного измерения по-
литики является, в то же время, составной частью объективно-историче-
ского процесса развития общества, будучи вплетенным в его основную 
ткань. Развитие гражданской культуры не может быть оторвано от об-
щего процесса демократической модернизации. А неудовлетворительные 
темпы и результаты «культурных перемен» в массовом сознании могут 
свидетельствовать лишь о том, что общий процесс демократической мо-
дернизации разворачивается по большей части формально, поверхност-
но, мало что меняя в традиционных политических ориентациях общества. 

Феномен культуры вообще представляет собой одно из сложней-
ших социальных образований, развитие которого обусловлено не только 
внешними, но и специфическими внутренними законами. Подчиняясь 
некой собственной логике,  изменения в политической культуре, как и 
культуре в целом, всегда идут более медленно, в условиях кардинальных 
социальных перемен проявляясь в форме «культурной травмы»   [7, с. 10]. 
В определенные моменты эти изменения, приобретая спонтанный харак-
тер, могут опережать институциональные преобразования, как это, к при-
меру, было в Республике Молдова в период «демократического момента». 
Однако со временем динамика трансформаций может круто изменить 
свое направление, тормозя, либо и вовсе обращая процесс формирования 
новых ценностей вспять. Подобную динамику в развитии политической 
культуры в Республике Молдова международные эксперты подметили 
еще в самом начале 2000-х годов, указав, что дела в Молдове движутся с 
определенной регрессией [2].

Характер и устойчивость политико-культурных трансформаций в зна-
чительной мере коренятся в стабильности функционирования полити-
ческой системы. Политическая система Республики Молдова находится в 
процессе реформирования, в состоянии некоего «межсезонья» молдавской 
истории, что во многом осложняет и дестабилизирует политическую жизнь 
в стране, приводя порой к глубочайшим политическим кризисам. Подоб-
ная ситуация с необходимостью накладывает свой отпечаток на процесс 
формирования политических ориентаций людей, который носит преи-
мущественно спонтанный, хаотический, бессистемный характер, превра-
щающий политическую культуру Молдовы в культуру транзита. В такую 
культуру, для которой характерна переоценка ценностей, целей и идеалов, 
сопровождающаяся «впадением в крайности», забеганиями вперед, движе-
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нием вспять, повышенной конфликтностью и состязательностью, соеди-
нением разнородных, порой диаметрально противоположных установок, 
ситуативно и попеременно вырывающихся на передний план обществен-
ного внимания. В ней уже хорошо заметны элементы нового, однако  четко 
структурированной иерархии ценностей еще не сложилось. Таким образом, 
можно утверждать, что на нынешнем этапе развития политическая система 
Республики Молдова, будучи транзитной по своей сути, продуцирует и ре-
продуцирует политическую культуру транзита, в которой элементы куль-
туры демократии присутствуют лишь в зачаточном состоянии.

С точки зрения ряда аналитиков, процесс формирования гражданской 
культуры в нашей стране во многом осложнен самой спецификой «гене-
тического кода» молдавского народа, делающего его маловосприимчивым 
к нормам демократической культуры. В частности, Р. Инглхарт полагает, 
что в одних социальных и культурных условиях демократия расцветает 
более пышно. Однако культурная среда таких стран, как Россия, Беларусь, 
Украина, Армения и Молдова не слишком, с его точки зрения, благоприят-
ствует демократии  [8, с. 304]. Иными словами, культурно-исторический 
контекст жизни молдавского народа, характеризующийся доминировани-
ем специфических для традиционных обществ социально-психологиче-
ских реакций, делает более предпочтительным для него выбор в пользу 
привычных патриархально-подданических ориентаций.  

Принимая во внимание специфику культурно-психологических реак-
ций молдавского народа, на наш взгляд, тем не менее, было бы неверно 
ее абсолютизировать. Политико-культурные факторы, безусловно, тесно 
связаны и даже во многом обусловлены воздействиями культурной гене-
тики, но полностью не отождествимы с ней. Очевидно, что в той или иной 
степени все социально-политические изменения неизбежно оказываются 
опосредованными спецификой национальной культуры и исторически 
сложившегося менталитета. Сохраняя в себе некие генотипы, полити-
ческая культура, в то же время, находится в постоянной динамике и из-
менении [9, с. 11]. Об этом, в частности, свидетельствует опыт демокра-
тического развития в Японии, Южной Корее, Тайване, опровергающий 
убеждение о том, что специфические азиатские ценности, разделяемые 
этими обществами, делают их непригодными для демократии [8, с. 305]. 

Восприимчивость обществ к ценностям демократии, считающихся 
далекими для них, в условиях динамичного  социально-экономического 
прогресса может существенно возрастать. Согласно наблюдениям анали-
тиков, экономическое развитие создает такие социальные и культурные 
условия, при которых демократия чувствует себя увереннее     [8, с. 304]. 
Что же касается Республики Молдова, то оставаясь одной из беднейших 
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стран Европы, наша страна, как и многие другие страны постсоветского 
пространства, демонстрирует один из примеров осуществления демокра-
тического реформирования «сверху вниз», на неподготовленной почве, в 
условиях отсутствия социально-экономической базы для своей реализа-
ции. Поэтому неудивительно, что ориентация государства на модель ли-
беральных ценностей Запада на каждом этапе вступает в противоречие 
с традиционными политико-культурными ценностями общества, в то 
время как «успех реформ в значительной степени  зависит от того, на-
сколько они вписываются в историко-культурный контекст» [9, с. 12]. 
Представляется, что социально-экономические успехи Молдовы могли бы 
стать той устойчивой основой, которая смогла бы  перенаправить процесс 
формирования демократических ценностей «снизу вверх», превратив их в 
элемент национальной культуры.

Слабая восприимчивость молдавского общества к ценностям граждан-
ской культуры связана не только с внутренними особенностями культурно-
исторического  развития страны. Специфика формирующейся политико-
культурной ситуации в значительной мере обусловлена и теми глубокими 
качественными общественными трансформациями, которые происходят в 
настоящее время во всем мире, будучи выраженными в феноменах постин-
дустриализации и глобализации. Условия, складывающиеся в контексте 
современных глобальных перемен, существенным образом дестабилизиру-
ют функционирование демократических политических систем, значитель-
но снижая качество не только «молодых», но и «старых» демократий. 

По оценкам многих аналитиков, демократия как политическая систе-
ма вступила в настоящее время в полосу глубочайшего кризиса, выну-
ждающего задуматься о том, способна ли она вообще работать в услови-
ях складывающейся исторической реальности [10]. М. Каазе, используя 
теоретические наработки известных политологов (Р. Инглхарта, А. Лей-
пхарта, Ф. Шмиттера, Р. Даля, Р. Далтона и др.), выделяет ряд факторов, 
влияющих на демократическое развитие в ХХI веке и трансформирующих 
его. Среди них такие как: ускоряющаяся глобализация и ее воздействие 
на мир политики, европейская интеграция, кросскультурная миграция, 
демографические тренды, технологические изменения как следствие НТР 
и быстрые экономические трансформации, появление новых ценностей, в 
том числе постмодерна, сильный эффект медиатизации, падение значения 
социального капитала. В результате этого, по мнению М. Каазе, проис-
ходят существенные изменения в политическом действии в демократиче-
ских странах [10, с. 16-20].

К. Крауч [11], в стремлении понятийно зафиксировать те кардиналь-
ные трансформации, которые претерпевает в настоящее время мир поли-
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тики Западных стран, вводит для их обозначения специальную научную 
категорию – «постдемократия». Автор полагает, что демократия на Западе 
в ходе некоего «параболического» развития уже миновала свое пиковое 
положение, перейдя в настоящее время на нисходящую ветвь. Объясняя 
подобную тенденцию крутыми системными изменениями глобализиру-
ющегося мира, размывающими сами основы демократии, К. Крауч по-
казывает, как указанные изменения снижают ее качество. Прежде всего, 
он обращает внимание на то, что идет сокращение рабочего класса, ме-
няется структура занятости населения, усиливается атомизация общест-
ва. В политической жизни это находит свое отражение  в ряде ее харак-
терных черт: 1) изменения в классовой структуре постиндустриального 
общества порождают множество профессиональных групп, которые, в 
отличие от организованных промышленных рабочих, крестьян, государ-
ственных служащих и мелких предпринимателей, так и не создали соб-
ственных автономных организаций для выражения своих политических 
интересов; 2) происходит огромная концентрация власти и богатства в 
многонациональных корпорациях, которые способны оказывать полити-
ческое влияние, не прибегая к участию в демократических процессах, хотя 
они и имеют огромные ресурсы для того, чтобы в случае необходимости 
попытаться манипулировать общественным мнением; 3) под действием 
этих двух сил идет сближение политического класса с   представителя-
ми корпораций и возникновение единой элиты, необычайно далекой от 
нужд простых людей, особенно принимая во внимание возрастающее в 
ХХI веке неравенство. В силу указанных причин образуется вакуум слева 
в массовом политическом участии, в то время как идет рост единой поли-
тико-экономической элиты, все более устраняющейся от активного взаи-
модействия с народом и стремящейся проводить государственную поли-
тику в интересах различных привилегированных слоев. Таким образом, 
по мысли Крауча, тенденции развития современного мира, кардинальным 
образом меняя качество взаимодействия субъектов демократического по-
литического процесса, способствует энтропии демократии.

Исследования К. Крауча опираются, прежде всего, на опыт западных 
демократий. Однако наличие многих, описанных указанным автором, 
характерных симптомов постдемократической модели с легкостью  об-
наруживается и в молдавском мире политики. Поэтому данный подход 
позволяет истолковывать «неудачи» и «издержки» демократической мо-
дернизации в Молдове как закономерное проявление глобального объек-
тивного общественно-исторического процесса, ведущего к спаду культу-
ры участия и ослаблению системы демократии как таковой.
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Вопрос заключается в том, возможно ли, учитывая складывающиеся 
общественно-исторические условия, каким либо образом повлиять на про-
цесс формирования гражданской культуры в реформирующемся обществе 
и как этому способствовать? Ответом на этот вопрос в свое время стала уже 
сама концепция гражданской культуры, которая «имела в качестве одной 
из своих задач увеличить политическую активность общественной науки, 
условно говоря, легитимизировать экспорт демократической политики с 
помощью воспитания идеально соответствующей ей культуры» [12, с. 38]. 
Идея «экспорта демократии» из более развитых демократий в менее разви-
тые в настоящее время приобрела довольно большую популярность. Имен-
но эта идея лежит в основе политики финансирования развитыми стра-
нами Запада различных общественно-политических организаций стран 
молодой демократии, что, впрочем, по мнению Д. Лоуэлла, нельзя признать 
нормальным [10, c. 27]. Эта же идея вдохновляет и организаторов так на-
зываемых «цветных революций», охвативших современный мир и при-
званных катализировать развитие общественно-политических процессов 
в реформирующихся странах. Однако, приветствуя быстрые радикальные 
демократические перемены, осуществляющиеся под действием внешнего 
катализатора, не следует игнорировать и ту точку зрения, согласно кото-
рой «цветные революции» правильнее было бы назвать манипулятивными 
технологиями, которые внешние силы применяют для смены политической 
власти в суверенной стране [13, с. 108]. 

Опыт современного демократического развития в мире показывает, 
что, несмотря на предпринимаемые во многих странах «прорывы к де-
мократии», они не стали здоровее, счастливее, терпимее, не стали больше 
доверять друг другу, даже наоборот: в большинстве своем они двигались в 
противоположном направлении [8, с. 304]. Соответственно, как это спра-
ведливо констатирует Д. Лоуэлл, возникают вопросы о реальной цели и 
пределах воздействия со стороны «развитых» или иных «демократий» на 
другие государства под предлогом их «демократизации» и особенно «под-
держки» гражданского общества [10, с. 27].

Многие политологи склоняются сегодня к мнению о том, что важней-
шим условием стабилизации и упрочения современных демократий  яв-
ляется «расширение политического образования для более глубокого по-
нимания гражданами роли политического участия» [10, с. 20]. Указанной 
точки зрения придерживается и значительная часть молдавских полити-
ческих аналитиков, полагая, что сегодня основные усилия, направленные 
на формирование гражданской культуры, должны носить образователь-
ный, просветительский характер. В целях реализации подобной установ-
ки в Республике Молдова в настоящее время на базе неправительствен-
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ных организаций функционируют Школа Молодого Лидера, Институт 
Молодого Управленца, Молодежный Парламент, организуются круглые 
столы локального значения в рамках таких проектов, как «Поддержка гра-
жданского участия в Кагульском районе», «Развитие молодежного акти-
визма южных районов Республики Молдова», «Укрепление гражданского 
участия в Молдове» (Теленештский район). В то же время, внимание по-
литиков к этому вопросу нашло свое проявление в создании «Националь-
ного Совета по участию» как консультативного органа при Правительстве 
Республики Молдова, целью которого является укрепление партиципатив-
ной демократии посредством развития и продвижения стратегического 
партнерства между органами публичной власти, гражданским обществом 
и частным сектором. Однако указанные меры способны охватить лишь не-
значительную часть общества, в большинстве случаев, будучи рассчитан-
ными преимущественно на молодежную аудиторию. Что же касается ши-
роких слоев общества, то на этом уровне задача формирования культуры 
демократии по существу трансформируется в проблему политического ин-
формирования.  Поэтому наибольший интерес у политиков в этом отноше-
нии вызывают средства массовой информации и, прежде всего, телевиде-
ние, представляющее собой главное средство политической коммуникации 
властвующих элит  с широкими слоями общества, посредством которого 
политические элиты стремятся контролировать процесс формирования 
политических ориентаций.

В последние годы значительно выросло количество различных теле-
визионных  ток-шоу с участием политиков и политических аналитиков, 
разъясняющих хитросплетения молдавской и международной политики, 
за которыми активно следят более 80% молдавского населения [14]. Одна-
ко характер и направленность организуемых телевидением дискуссий все 
более убеждает в том, что «голубой экран» для политиков - это не столько 
организованная для простого народа «школа демократии», сколько трибу-
на, используемая для политической индоктринации, т.е. внедрения опре-
деленных политических взглядов, убеждений и моделей поведения, мало 
согласующихся с нормами гражданской культуры.  

Важность и плодотворность обучения культуре демократии в кон-
тексте процессов демократического реформирования общества не может 
вызывать сомнений. Вместе с тем, вопрос об эффективности средств и 
каналов передачи навыков демократического поведения остается откры-
тым. Г. Алмонд и С. Верба, авторы теории гражданской культуры,  под-
черкивали, что культуре демократии, как таковой, не учат в школе, это не 
формальный процесс, ее усвоение есть результат сложнейшего и длитель-
нейшего процесса обучения во многих социальных институтах, включая 
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политическую систему [6, с. 282-284]. К подобным выводам американские 
исследователи пришли в результате изучения обществ стабильной демо-
кратии, где культура участия представлена как данность, а не цель, ко-
торой лишь необходимо достигнуть. Поэтому следует иметь в виду, что 
теория гражданской культуры раскрывает механизмы воспроизводства 
навыков культуры демократии в условиях стабильного функционирова-
ния демократической политической системы. Анализируя данный аспект 
проблемы, E. Мюллер и M. Селигсон приходят к справедливому выводу о 
том, что демократическую культуру обусловливает демократическая ста-
бильность, а не наоборот [15, с. 406-427].

В условиях нестабильности демократических систем, осложненных 
глобальным спадом социальной энергии масс людей,  эффективность 
воспитательной деятельности и, прежде всего, просветительства, направ-
ленного на формирование политического активизма людей, оказывается 
минимальной. Политическое образование и информирование способно 
формировать политические знания, но не способно кардинально тран-
сформировать социально-психологические реакции людей, коренящиеся 
в их образе бытия, в соответствии с демократическими идеалами. Без со-
ответствующего прогресса в социально-экономической и политической 
сфере приобретенные знания будут оставаться мертвым капиталом, вся-
кий раз уступая место более «прогматичным» в складывающихся обсто-
ятельствах методам организации политической жизни и развертывания 
политической конкуренции.

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что гражданская культура, 
наряду с демократическими институтами, является неотъемлемым компо-
нентом,  обеспечивающим функциональность демократической политиче-
ской системы. Теория гражданской культуры, излагающая представление 
об универсальных демократических ценностях, задает необходимые цен-
ностные ориентиры, в соответствии с которыми должна развиваться по-
литическая культура общества, вступившего на путь демократической мо-
дернизации, чтобы обеспечить наибольшую успешность данному процессу. 

Устойчивость  изменений в политической культуре в масштабах об-
щества может быть обусловлена лишь устойчивой динамикой во всех 
сферах общественного существования, способствующей укреплению са-
мого субстрата демократического режима, на который он опирается и из 
которого черпает основную энергию и силы. Исторически формирование  
культуры демократии связано с развитием индустриального общества, с 
характерным  для него массовым производством и значительным ростом 
численности рабочих и других трудовых коллективов, превращающихся в 
могучую организованную социальную силу, способную оказывать серьез-
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ное влияние на политику не только посредством участия в выборном про-
цессе, но и путем осуществления контроля и давления на властвующую 
верхушку. Поэтому  наиболее характерной чертой культуры демократии 
является культура участия, которая и отличает демократические общест-
ва от недемократических или псевдодемократических. 

Наблюдающийся на Западе упадок культуры участия свидетельству-
ет о том, что социальные связи и отношения в современном глобализи-
рующемся мире вступают в новую фазу развития. В складывающемся в 
постиндустриальную эпоху контексте  происходят существенные соци-
альные трансформации, ведущие к энтропии участия. Это способствует 
размыванию  основ, на которые опирается развитая демократия, приспо-
сабливая демократическую модель к актуальным общественно-историче-
ским условиям и, тем самым, значительно меняя ее облик. Складывающа-
яся в современных условиях модель демократии приобретает все более 
элитарный характер, редуцирующий роль масс в развитии политического 
процесса по существу лишь к участию в выборах. В подобных услови-
ях, когда участие народа в политике становится ограниченным, процесс 
формирования гражданской культуры замещается политическими тех-
нологиями, сводящимися к манипулированию общественным мнением. 
Необходимость в формировании гражданской культуры, сопряженной с 
активным участием широких масс в политике, по существу отпадает.  

Ценности западной демократии, размываясь под влиянием объек-
тивно-исторических процессов, из политической реальности все более 
трансформируются в некий теоретический идеал.  Основная ценность 
подобного идеала в настоящее время заключается в том, чтобы задавать 
реформирующимся странам те ориентиры развития, к которым необ-
ходимо двигаться,  в то же время, помогая осознать их значимость для 
эффективного функционирования системы реальной демократии.  Демо-
кратические ценности, несмотря на их универсальный характер, не мо-
гут быть «экспортированы» из более развитых демократических стран в 
менее развитые. Механический перенос западных моделей и норм поли-
тических взаимодействий в условия, характеризующиеся ярко выражен-
ной национально-исторической спецификой, никогда не даст ожидаемых 
быстрых положительных результатов. Напротив, западная модель риску-
ет быть   отторгнутой исторически устоявшейся системой ценностей как 
«чужеродная культура», несогласующаяся со сложившимися политико-
культурным традициям. Реальные политико-культурные трансформации 
в демократизирующихся обществах возможны лишь как результат общей 
социально-экономической и политической эволюции, разворачивающей-
ся с учетом специфических особенностей национального развития. В этом 
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смысле, формирование культуры демократии должно носить националь-
но-исторический характер. Универсальные демократические ценности 
смогут стать  реальной действенной силой лишь превратившись в неотъ-
емлемую часть национальной культуры реформирующегося общества. 

Несмотря на современную динамизацию политической жизни в Респу-
блике Молдова, политическая культура остается той гранью общественной 
жизни, в которой изменения идут самым медленным ходом, прокладывая 
себе путь сквозь сложную систему взаимодействий между ее традиционной 
и динамической частями. На данном этапе элементы традиционной куль-
туры являются превалирующими, в то же время,  формирование граждан-
ской культуры располагается пока лишь на инициальном уровне. Домини-
рующая в современном молдавском обществе традиционная политическая 
культура с элементами раскола отражает сущность происходящих в стране 
транзитных процессов, в общем и целом, свидетельствуя о формальном, 
поверхностном характере имеющих место демократических перемен.  

Специфика происходящих в Республике Молдова политических тран-
сформаций, характеризующихся движением «сверху вниз», выявляет 
определяющую роль политической элиты в складывающемся обществен-
но-историческом контексте. В условиях политической маргинализации 
широких общественных масс, политическая элита генерирует основные 
модели политических ориентаций, тем самым возлагая на себя главную 
ответственность за качество разворачивающегося в стране демократи-
ческого процесса. Поэтому культивирование ценностей демократии в 
условиях преимущественного развертывания политических процессов 
«сверху вниз» с необходимостью должно начинаться с политической эли-
ты, деятельность которой призвана давать живой пример реализации 
универсальных демократических принципов в ее повседневной практике, 
тем самым, повышая порог доверия масс к функционирующим в стране 
институтам власти. 

Углубление разворачивающихся в Молдове процессов демократическо-
го реформирования непосредственным образом связано с формированием 
гражданской культуры как индикатора и залога стабильности демократии. 
Будучи во многом обусловленным спецификой современной общественно-
исторической эволюции в мире, процесс политико-культурного развития 
значительным образом зависит и от направленных на него субъективных 
усилий. С точки зрения субъективной составляющей, динамизации поли-
тико-культурных трансформаций в направлении формирования ценностей 
гражданской культуры, на наш взгляд, могли бы способствовать следующие 
меры: стимулирование самовыражения и участия широких слоев общества 
в решении самого широкого круга проблем не только локального, но и об-
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щенационального значения; обучение политической элиты «демократиче-
ским правилам игры», нарушение которых должно быть тесно сопряжено с 
ответственностью не только административного, но и правового характера; 
институализация гражданского образования взрослых; разработка специ-
альной государственной программы формирования гражданской культуры 
с помощью средств массовой коммуникации. 
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Summary 
In this article is analysis the results sociological investigation, condition social 
policy, also on security working plase, also of necessary increase remunerate la-
bour, rise effective function werksphere social examine important reconsideration 
mechanisms distribution income, of reduse poverty and polarization population.

Key-words: social, necessary, condition, effective, distribution, mechanisms, 
polarization.

A stăzi, una din problemele sociale fundamentale constă în ridicarea im-
portanţei deosebite a păstrării și creșterii calităţii potenţialului uman, crearea 
condiţiilor necesare de folosire raţională a acestui potenţial, ca fi ecare cetăţean 
apt de muncă, mai ales pentru tineretul nostru activ, să-și poată realiza capaci-
tăţile și posibilităţile sale în muncă și creaţie. 

În baza situaţiei în care ne afl ăm sunt multe cazuri când guvernanţii nu 
acordă atenţie, când înfăptuiesc politica socială, anume acestea și determină in-
efi cienţa, dezacordul. Cel mai mare neajuns constă în aceea că astăzi în politica 
socială a guvernării predomină punctul de vedere liberal, în corespundere cu 
care mecanismele de piaţă acţionează ca și în economie, precum și în sfera so-
cială – politica socială a statului este direcţionată spre neamestecul statului în 
sfera socială și impunerea unor relaţii greșite de piaţă. La temelia acestor relaţii 
se afl ă mitologia prin care, chipurile, odată cu creșterea economică automat se 
vor crea posibilităţi pentru rezolvarea cu spor și a problemelor sociale și ridica-
rea nivelului de viaţă a majorităţii populaţiei. 

Totodată, cercetările sociologice și economice atât naţionale, cât și internaţio-
nale demonstrează greșelile acestor afi rmări, deoarece este dovedit că fără politica 
statală activă de redistribuire sporirea economică nu aduce schimbări spre scăderea 
inechităţii, sărăciei și inegalităţii în societate, în viaţa reală a majorităţii absolute a 
populaţiei. Calculele economice reale efectuate în economia Moldovei ne conving 
că fără transformările radicale în sfera relaţiilor de repartizare instituţională auto-
mat nu se realizează, chiar dacă avem ritmuri înalte ale creșterii economice.

În Moldova instituţiile corespunzătoare incorect, greșit determină sărăcia 
reală a populaţiei, fi indcă indicatorii sărăciei se bazează pe indicatorii subiectivi 

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   101Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   101 27.11.2014   14:58:1327.11.2014   14:58:13



102

Andrei Timuş

la calcularea minimumului de existenţă, care de mai mulţi ani este pe nedrept 
diminuată, micșorată de către structurile guvernante, având în vedere neluarea 
în seamă a creșterii permanente a preţurilor produselor a mărfurilor și servici-
ilor sociale ș.a.

Bineînţeles, până în anul 1991 orice familie, precum și cele cu venituri scă-
zute, avea acces garantat la serviciile medicale, la învăţământ,  la serviciile co-
munale și sociale. Astăzi se vorbește despre învăţământul mediu special și supe-
rior în obţinerea profesiilor dorite, însă în realitate aproape toate sunt cu plată, 
de aceea toate aspectele vieţii omului sunt îndreptate spre a supravieţui. 

În cercetarea noastră sociologică efectuată împreună cu Catedra Știinţe So-
cioumane a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, în cadrul căreia au fost 
chestionaţi după un eșantion reprezentativ de 700 persoane din satele republicii, 
la întrebarea: ”În ce măsură sunt mulţumiţi de folosirea forţei de muncă a po-
tenţialului uman?”, răspunsurile respondenţilor s-au repartizat în felul următor 
(Vezi: Tabelul 1).

Tabelul 1. În ce măsură sunteţi mulţumiţi de folosirea potenţialului Dvs. 
de muncă? (în %)

Respondenţii în dependenţă 
de gen, vârstă, studii

Mulţumiţi Puţin 
mulţumiţi

Nemulţumiţi

Genul 
masculin 20,1 42,6 37,4
feminin 15,1 44,9 40,1

Vârsta 

18 - 30  ani 15,7 41,9 42,4
31 - 49 ani 13,5 43,8 36,7
50 - 60 ani 16,8 47,7 36,5
61 și mai mulţi ani 15,7 41,2 43,1

Studii

Superioare, superioare incomplete 15,8 43,9 40,3
Medii generale, medii speciale 17,9 41,5 40,6
9 clase și  mai jos 22,0 48,4 29,6

Total 17,5 43,5 39,0

Analiza datelor respondenţilor ne demonstrează, de exemplu, că în depen-
denţă de gen doar fi ecare al șaselea este mulţumit de folosirea potenţialului său de 
muncă, peste 80% sunt puţin sau deloc mulţumiţi. Dar cel mai mult sunt nemul-
ţumiţi de munca lor respondenţii cu vârstă activă și cu nivel de studii mai înalt. 

Prin urmare, orientarea greșită în privinţa aprecierii politicii sociale nu se 
ia în seamă, principalul sunt relaţiile de muncă și lipsa locurilor de muncă, din 
care cauză peste 600 de mii de oameni califi caţi, specialiști de la sate au fost 
nevoiţi să emigreze peste hotare în căutarea locurilor de muncă și obţinerea 
mijloacelor pentru existenţă, lăsându-și familiile. 
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Totuși, se cere de arătat în această direcţie opinia vestitului savant econo-
mist englez Jon Keynes în privinţa susţinerii cererii efective și ocupării depline 
a oamenilor în câmpul muncii. Keynes considera că lipsa deplină a ocupării în 
câmpul muncii există numai prin starea incapacităţii conducerii, guvernării, și 
are dreptate. Se știe că până în anul 1991 în mai multe ramuri ale economiei 
naţionale nu ajungeau braţe de muncă, iar despre șomaj nici nu se știa.

Spre regret, indicatorii statistici nu prezintă obiectiv realitatea inechităţii, 
inegalităţii social-economice și a sărăciei majorităţii populaţiei în societate, 
despre denaturarea reală a relaţiilor de distribuire, de repartiţie a veniturilor 
după aportul fi ecăruia în muncă. La această situaţie, în mare măsură, contribuie 
slăbirea infl uenţei factorilor sociali și motivarea calităţii mediului social asupra 
dinamicii economiei și politicii social-economice, care în unele cazuri este con-
știentizat doar la nivel verbal, în realitate însă nu se iau în seamă. 

Finanţarea politicii sociale astăzi este realizată nu conform cerinţelor, ne-
cesităţilor reale pentru rezolvarea problemelor sociale acute, dar de la nivelul 
creșterii economice,  după principiul – din ceea ce a mai rămas, sau de la nivelul 
atins în trecut. 

În anul 2012, conform datelor statistice ofi ciale, valoarea veniturilor dis-
ponibile la o persoană în mediul rural a constituit circa 1200 lei, cheltuielile de 
consum per persoană pe lună a fost peste 1300 lei, dar valoarea minimumului 
de existenţă a alcătuit în mediul rural peste 1400 lei, ceea ce înseamnă că majo-
ritatea populaţiei rurale se afl ă în sărăcie la nivelul minimumului de existenţă. 
Într-o situaţie și mai dezastruoasă se afl ă  cei circa 660 mii de pensionari care au 
o susţinere socială foarte scăzută în asigurarea pensiilor, majoritatea cărora se 
afl ă mai jos de nivelul minimumului de existenţă. O însemnătate hotărâtoare în 
înfăptuirea politicii sociale, dar și a politicii economice depinde de schimbarea 
raţională, efi cientă a mecanismelor de repartizare, de distribuire și corespun-
zător a proporţiilor de repartizare a veniturilor populaţiei. Până acum, în baza 
politicii sociale a Moldovei se afl ă, în contextul modernizării economiei ţării, 
creșterea inechităţii și inegalităţii. Însă infl uenţa negativă a inechităţii și ine-
galităţii excesive asupra creșterii economice au foarte mari consecinţe politice.

Este important de conștientizat că în modelele dinamice ale pieţei, inechi-
tatea se afl ă în creștere, iar aceasta sporește inechitatea cauzată de impozitele 
progresive, iar redistribuirea veniturilor aduce numai creșterea esenţială a veni-
turilor celor bogaţi și sărăcirea majorităţii absolute a populaţiei. Toate acestea se 
confi rmă în practică prin dinamica inechităţii și însărăcirii populaţiei.  

În realitate, impozitarea progresivă este respinsă de către guvernul actual, 
deși polarizarea socială și concentrarea veniturilor în grupurile sociale cu veni-
turi mari continuă să se intensifi ce, mai ales în vederea inechităţii repartizării  
proprietăţii, ceea ce și mai mult înăsprește situaţia încordată în sfera socială. 
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Așadar, perfecţionarea mecanismelor de repartizare a veniturilor aduse la 
standardele mondiale (la care deseori fac referinţă guvernanţii) ar îmbunătă-
ţi starea majorităţii absolute a populaţiei, ar scădea inechitatea, inegalitatea 
și sărăcia și totodată ar micșora creșterea veniturilor celor mai bogaţi. Deci, 
problema principală a inegalităţii și inechităţii, a sărăciei populaţiei se află nu 
atât în neajunsurile resurselor,  ci în mecanismele de repartizare și redistribu-
ire a acestora mai ales acum, când criza acută limitează posibilităţile creșterii 
continue a cheltuielilor statului pentru necesităţile sociale, ceea ce cere reo-
rientarea politicii sociale vizavi de cerinţele majorităţii populaţiei, având în 
vedere că fără mărirea impozitelor asupra veniturilor crescânde a celor 3-4% 
de înstăriţi, problema micșorării sărăciei nu se poate rezolva. La întrebarea: 
”Ce-i îngrijorează astăzi mai mult pe oameni? răspunsurile s-au repartizat ast-
fel (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. Ce vă îngrijorează astăzi mai mult?

Respondenţii în dependenţă de gen, 
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Genul masculin 73,7 69,6 67,6 59,3 43,9 37,5 1,0

feminin 83,2 70,8 69,1 60,7 48,0 28,9 1,0

Vârsta

18 - 30  ani 79,0 72,7 72,7 58,5 46,0 31,3 6,0

31 - 49 ani 80,8 69,2 67,3 63,9 46,6 36,1 8,0

50 - 60 ani 71,1 70,2 63,2 50,9 38,6 29,8 9,0

61 și mai mulţi ani 79,2 67,9 71,7 64,2 58,5 34,0 3,8

Studii Superioare, superioare 
incomplete 81,2 72,2 69,2 61,3 46,6 36,1 1,1

Medii generale și medii 
speciale 75,9 74,3 71,0 62,7 47,7 34,4 8.0

9 clase și mai jos 76,8 56,6 60,6 49,5 39,4 22,2 1,0

Total 78,5 70,0 68,0 61,0 46,0 33,0 4,5

Notă: Datele totale sunt mai mari decât 100%, deoarece respondenţii au ales mai 
multe variante.
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Din datele Tabelului 2 reiese că peste trei pătrimi din respondenţi sunt îngri-
joraţi de faptu l că mai mult  de două decenii continuă lipsa locurilor de muncă 
în toate ramurile economiei, mai ales în sectorul industrial  și în cel agrar. Cele 
558 de întreprinderi industriale în rezultatul transformărilor haotice au fost li-
chidate. Astăzi în această ramură activează circa 10 mii de fi rme mici, în care 
funcţionează doar ceva mai mult de 150 de mii de lucrători, sau, în comparaţie 
cu anul 1990, de trei ori mai puţin. Mai multe dintre aceste fi rme sunt neren-
tabile. Complexul agroindustrial numără peste 300 mii de lucrători, în loc de 
800 de mii care activau în anul 1991. Moldova este deindustrializată, producţia 
industrială a scăzut în anii trecerii la economia de piaţă de aproape trei ori și 
constituie aproape 14% din Produsul Intern Brut (PIB), producţia agriculturii 
alcătuiește în jurul a 15%  din PIB, iar serviciile – aproape 60% din PIB. Condu-
cerea ţării s-a îndepărtat de cerinţele muncii social-organizatorice a economiei 
ţării, a sferei sociale, lăsând să domine mecanismele economiei de piaţă prin 
haosul de zi la zi. 

Analiza dinamicii producţiei unor produse alimentare calculate per locuitor 
în anii 1989-2012 ne demonstrează Tabelul 3. 

Tabelul 3. Analiza dinamicii producţiei unor produse alimentare calculate 
per locuitor în anii 1989-2012 în Republica Moldova (kg)

Produse agricole Anul 1989 Anul 2012 Diminuare (kg)
Cereale (în mase după fi nisare) 764 339 -425         
Sfecla – de - zahăr (industrială) 831 165 - 666

Legume 277 65 -212
Fructe, pomușoare 269 107 -162

Struguri 239 175 -64
Carne (după sacrifi care) 82 33 -49

Lapte 336 147 -189
Ouă (buc.) 265 175 _- 90

Sursa: Datele Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 1989-2012 
(fără raioanele Transnistriei).

Datele mărturisesc că producţia pentru un locuitor, de exemplu, în anul 
2012, în comparaţie cu anul 1989, a sfeclei - de - zahăr a scăzut de circa patru 
ori, producerea legumelor s-a micșorat de circa trei ori, producerea fructelor și 
pomușoarelor, a cărnii și laptelui au scăzut de circa două ori. În general, sectorul 
zootehnic cere o restabilire completă: numărul bovinelor s-a micșorat de cinci 
ori, inclusiv a vacilor aproape de trei ori. 
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Anume scăderea intensităţii producţiei agricole a condus la micșorarea con-
siderabilă a locurilor de muncă și a veniturilor în suma produsului intern brut, 
dar și a lucrătorilor în sectoarele întregii economii a Moldovei.     

Peste 3/4 din respondenţii chestionaţi consideră că organizarea prelucrării 
industriale a materiei prime agricole în producţie alimentară fi nită ecologic și 
creșterea esenţială a veniturilor, precum și a produsului intern brut a ţării va 
duce la crearea mai multor locuri de muncă, la lichidarea completă a șomajului. 
Astăzi, peste 75% sunt puţin sau deloc satisfăcuţi de nivelul lor de trai, dintre 
care peste 30% se afl ă la limita supravieţuirii, peste 68% sunt nemulţumiţi de 
pensiile mici. Despre ce fel de situaţie a politicii sociale a statului vorbim atunci 
când mai mult de două treimi din populaţia aptă de muncă de la sate consideră 
că nu au încredere în ziua de mâine.

În acest context, transformările sociale de la sate mai întâi au condus la 
micșorarea produselor vegetale, care după tehnologiile folosite nu permit mă-
rirea producţiei necesare și creșterea locurilor de muncă, în mai multe cazuri 
producerea lor redusă este nerentabilă. De exemplu, gospodăriile ţărănești și 
arendașii  folosind peste 60% din pământurile  arabile, produc anual doar 8-9% 
sfeclă - de - zahăr, 10-11%  - de legume, 25% - fructe, iar tutun, produse etero-
oleaginoase și alte produse care aduc venituri mari nu se produc deloc. Efectivul 
de animale în gospodăriile de toate categoriile este în permanentă scădere,  ceea 
ce Moldova este nevoită să mărească de 3-4 ori importul cărnii și a produselor 
lactate. Anume restabilirea producţiei vegetale, și mai ales a plantaţiilor de viti-
cultură, pomicultură, legumicultură, tutunărit, plante etero-oleaginoase, dar și 
a bovinelor va permite crearea mai multor locuri de muncă, mărirea veniturilor 
și creșterii remunerării muncii și îmbunătăţirii nivelului de trai al sătenilor, care 
constituie majoritatea populaţiei ţării. 

Așadar, lichidarea întreprinderilor industriale și fărâmiţarea gospodăriilor 
agricole în cadrul complexului agroindustrial ne-au adus la un șomaj îngrozitor, 
în urma căruia peste 30% a potenţialului uman, apt de muncă, a fost nevoit să 
plece peste hotare în căutarea locurilor de muncă și mijloacelor pentru exis-
tenţă. Este de necontestat, menţionează vestitul savant american Jon Galbrait, 
profesor la Universitatea din Harvard, că economia de piaţă actuală permite 
îmbogăţirea și distribuirea veniturilor într-o manieră total inechitabilă, inegală, 
având efecte sociale nefaste și prejudicioase din punct de vedere funcţional [1].  
Trebuie ca toţi membrii societăţii să aibă posibilitatea de a munci, însă această 
posibilitate deja de două decenii lipsește. Rolul economiei în societate este în-
temeiat fundamental. Însă toate cercetările sociologice academice, precum și a 
Barometrului de Opinie Publică a Institutului de Politici Publice [2] îndreaptă 
atenţia guvernării asupra nevoilor majorităţii populaţiei îngrijorată de lipsa lo-
curilor de muncă, care constituie peste 88%, de salarii și pensii mizere – peste 
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90%, de starea corupţiei, mitei  – peste 80%, de starea dezastruoasă a industriei, 
agriculturii, nivelului scăzut de trai, însă guvernarea se preface că nu vede situa-
ţia, care din an în an devine tot mai acută, mai dureroasă. Președintele Americii 
Avraam Lincoln [3] afi rma că tot ce este susţinut de opinia publică garantează 
succesul, fără susţinerea opiniei publice succesul nu va avea loc. Vorbind des-
pre consecinţele dezastruoase în urma transformărilor sociale care au loc în 
societate în rezultatul trecerii la economia de piaţă, precum și la piaţa muncii, 
economistul Vasilii Leontiev, laureat al Premiului Nobel, consideră că este foar-
te important de a stimula pe toate căile creșterea productivităţii muncii, nive-
lul venitului naţional, să nu scadă nivelul bunăstării lucrătorilor, să nu permită 
creșterea neîntemeiată a preţurilor. Anume stimularea factorului cointeresării 
va contribui la ridicarea efi cienţei economice [4]. Este raţional de studiat și de 
folosit experienţa bogată a Japoniei, vizavi  de creșterea productivităţii muncii 
și calităţii producţiei, mai ales prin crearea unor cercuri la întreprinderi, în care 
lucrătorii, studiind practica înaintată, tehnologiile avansate vor participa activ 
la raţionalizarea producţiei și la creșterea productivităţii muncii.

Bineînţeles, astăzi, statul trebuie să asigure un control rezultativ asupra stă-
rii preţurilor, care deseori, nejustifi cat, cresc permanent, există necesitatea de 
a proteja grupurile sociale vulnerabile – pensionarii, invalizii, copiii orfani, fa-
miliile monoparentale. Există și necesitatea de a proteja veniturile muncitorilor 
din întreprinderile mici, în special din ramura serviciilor sociale. Astăzi, rolul 
guvernului și al controlului de stat în domeniul relaţiilor de muncă s-a diminuat 
în general. Există cei favorizaţi în stratifi carea socială a populaţiei, cei bine situ-
aţi și bogaţi. Datele cercetării sociologice atestă: clasa de sus constituie 12-13%, 
clasa de mijloc întrunește în jur de 28-30%, iar cei defavorizaţi din punct de ve-
dere economic și social – clasa de jos - alcătuiește circa 55-57%, din care aproa-
pe 30% se afl ă la limita supravieţuirii. Se cere să conștientizăm că unica condiţie 
de supravieţuire este, după cum afi rmă mai mulţi savanţi,  solidaritatea socială 
între oameni, între popoare, între state, solidaritatea interpretată prin esenţa în-
ţeleaptă, favorabilă, orientată spre ajutorarea reciprocă a rezolvării problemelor 
vieţii și practicii sociale. ”Numai acela este demn de viaţă și libertate care luptă 
pentru acestea în fi ecare zi” – aceasta este opinia scriitorului german Geothe. 
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Summary
This article highlights the problem of theatre public and theatre consumption 
(theatre production), which is less touched and discussed in our country, but whi-
ch proves to be important due to its nature and cannot be neglected. The study 
and research of its public evolution process by many sociologists and theatre critics 
demonstrates the importance of the dramatic act by the viewer and its message. 

Key-words: theatre consumption, productive consumption, unproductive con-
sumption, theatre public, social functionality. 

t răim într-o epocă a interacţiunii, nu putem fi  izolaţi, iar asta se refl ectă și 
în artă. Nu doar în teatru apare interactivitatea, ci și în anumite forme de artă, 
bazate pe noile tehnologii. La fel cum societatea nu stă pe loc, nici teatrul nu 
poate face asta, găsește mereu noi forme de expresie. 

Cultura teatrală este  subsumată  conceptului de teatrologie - o cultură acu-
mulată sistematic în domeniul literaturii dramatice, al istoriei și esteticii teatru-
lui, având câte ceva  din  istoria muzicii și a artelor plastice, din  teoria dramei 
și a analizei spectacologice. Desigur, în cultura teatrală se încadrează  și teoria 
comunicării, și studiul criticii teatrale ca atare, fi e făcut diacronic sau sincronic. 
Evident, aici nu strică, ba dimpotrivă, e benefi c, implicarea unor metode din  
sociologie ori chiar fi losofi e. Teatrul nu este pur și simplu o priveliște, nu e doar 
o distracţie, el își asumă mai multe  funcţii și obligaţiuni. 

Teatrul este în sine un fenomen cultural artistic, sintetizând jocul actoricesc, 
muzica, plastica, scenografi a, luminile, decorul, sub forma unor reprezentaţii 
dramatice, în scopul destinderii, dar și al trezirii conștiinţei raţionale, repre-
zentaţii complexe, care prind formă vie, dar efemeră, însă și verosimilă prin 
instrumente și procedee proprii și care rămâne în istorie ca important material 
de document monografi c, matrice culturală, socială, politică a vremii sale și care 
nu poate exista fără elementul său cheie – publicul spectator. 

Publicul de teatru nu este o noţiune abstractă, ci o „categorie umană”, care 
se manifestă activ, ca unul din factorii relaţiei de comunicare ce se stabilește în 
cadrul spectacolului, între scenă și public. Prin public se verifi că funcţionalita-
tea socială a spectacolului. Numai prin contactul strâns dintre teatru și public se 
poate determina acel nivel de cultură, sau social uman, inteligent atât al  spec-
tacolului, cât și al teatrului.
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Publicul constituie un grup de actori cu aceleași trăsături, aceleași amintiri, ace-
leași lumi în care ei trăiesc, același chip, dar sub diferite expresii ale mimicii feţei.

Publicul este ansamblul de persoane alese care au și ocupaţii diferite, chiar 
dând dovadă de gusturi, înclinări și judecăţi diferite, se recunosc ca aparţinând 
unei comunităţi de referinţe normative,  cognitive și active. 

Teatrul se desfășoară/are loc „hic et nunc” și „ne privește” pe fi ecare. Proce-
sele personajelor de pe scenă ajung și trebuie să ajungă să se confunde cu proce-
sele propriilor conștiinţe ale spectatorilor.

Pentru o înţelegere completă a fenomenului studiat, – cel de consum și pu-
blic de teatru, sunt necesare câteva precizări teoretice. 

Consumul teatral constituie utilizarea de către populaţie și administraţie a 
bunurilor materiale, spirituale și a serviciilor în scopul satisfacerii nevoilor per-
sonale și colective.  

Consumul productiv constituie utilizarea mijloacelor de producţie pentru 
crearea de noi bunuri materiale. 

Consumul neproductiv este acel consum care nu are drept rezultat produce-
rea de noi bunuri materiale.

Etimologia termenului de public provine din limba latină: „publicus” de-
rivă de la o formă  mai veche, „populus”, însemnând popor. Iniţial, cuvântul 
„public” era folosit numai ca adjectiv, semnificând ceea ce este oficial (al statu-
lui), ceva comun, obișnuit. Apariţia unor funcţii specificate în masa populaţiei 
a condus la substantivizarea adjectivului luat în discuţie. Astfel, s-a ajuns la 
„publicum”, semnificând o colectivitate de oameni, mulţime, lume, totalitatea 
celor care asistă la un spectacol.  În societate nu se poate vorbi de un singur 
public, ci de o multitudine de publicuri. Ștefan Buznărescu (1997) inventaria 9 
tipuri de publicuri: publicul de masă, piblicuri dispersate, concentrate, omoge-
ne, eterogene, locale, public participant, receptor și mondial. [1] Aplicând aceste 
categorii de clasificare asupra publicului de teatru, se poate afirma că acest tip 
particular de public se caracterizează prin următoarele: este concentrat într-un 
anumit spaţiu, este eterogen în caracteristicile sociodemografice ale componen-
ţilor, este receptor (deoarece nu are o contribuţie activă la desfășurarea eveni-
mentului pentru care s-a constitut).

Pavel Câmpeanu  considera că „orice public este o populaţie receptoare a 
unui mesaj oarecare, cu condiţia că acest mesaj să fi e elaborat de un emiţător 
individual sau colectiv și perceput de un număr minimal de receptori”[2]. Au-
torul este de părere că spectacolul de teatru trebuie abordat ca un mesaj, dar ca 
unul de o natură specifi că. Este făcută distincţia dintre publicul real - „acea parte 
a populaţiei care benefi ciază efectiv de posibilitatea dată a accesului la mesajul 
teatral,” și cel potenţial - „acea parte a populaţiei care, având acces la o astfel de 
posibilitate, nu face uz de ea”  [3].
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Continuând direcţia deschisa de Pavel Câmpeanu, sociologul Amza Săceanu 
afi rmă: „Publicul de teatru nu este o noţiune abstractă, el defi nește o întreagă cate-
gorie socială care se manifestă ca unul dintre termenii relaţiei de comunicare ce se 
stabilește, prin intermediul spectacolului, între creaţia artistului și receptorul ei”. 
[4]  Publicul de teatru este produsul cadrului social în care s-a format și există. La 
fel de importantă pentru defi nirea publicului de teatru este existenţa feedbackului 
în acest tip de comunicare, a modului în care infl uenţează el, atât consacrarea 
spectacolelor deja elaborate, cât și tendinţa producţiei viitoare. 

Orice spectacol de teatru are simboluri intenţionale și interpretative, iar 
succesul său nu depinde numai de valoarea  acestor componente ale sale, ci și 
de capacitatea și dorinţa publicului de a trece prin fi ltrul propriei personalităţi, 
ceea ce această formă de experienţă artistică îi oferă. „Pentru ca teatrul să existe 
cu o funcţionalitate socială crescută, trebuie să-și cunoască publicul real și po-
tenţial. Să știe cine sunt spectatorii, care este nivelul lor de instrucţie, care sunt 
disponibilităţile și preferinţele lor în materie de teatru” [5].

Acţiunea subiectului de a merge la teatru este determinată  atât de factori 
interni ai individului, cât și de factori externi. Principalii factori interni sunt 
nevoile proprii, care necesită a fi  satisfăcute. În categoria factorilor externi se 
includ infl uenţele din partea familiei și  cele din partea mass-mediei.

Un alt element ce are o infl uenţă puternică asupra deciziei de a participa la 
un spectacol de teatru este timpul liber de care dispune subiectul. Timpul liber 
este defi nit de Iancu Filipescu ca „acea parte a timpului extraprofesional care în-
deplinește, după J. Dumazedier,  funcţia de divertisment și dezvoltare culturală 
a personalităţii”[6]. 

Azi, arta teatrală se echivalează cu stabilirea unui raport între actor și spec-
tator. Faptul că doar prezenţa publicului ratifi că existenţa reală a unui spectacol 
a devenit convingerea oricărui om de teatru contemporan. Mai mult, natura 
acestui raport distinge fi ecare defi niţie a teatrului. Tipul de relaţie pe care îl 
adoptă diferă însă de funcţia estetică și de cea ideologica ce i se conferă.  Ele se 
descifrează cu claritate din modelul de înţelegere și tratare a sălii. Convenţia, 
senzorialitatea, distanţa sau spontaneitatea sunt răspunsurile variate propuse la 
dilema relaţiei pe care scena trebuie să o angajeze cu sala.

Discutarea publicului și a prezenţei sale a provocat numeroase intervenţii în 
teoria teatrală. Acestea pot fi  ordonate în doua mari grupe de preocupări. Prima 
grupă cuprinde modul de receptare în vederea căreia se elaborează spectacolul. 
Orice regizor, când pune în scenă, recunoaște, implicit, un anumit tip de relaţie 
pe care își propune să o obţină. Aceasta infl uenţează întreg procesul de creaţie, 
căci un spectacol ce își ignoră publicul eșuează în incoerenţa expresivă.

Cealaltă grupă de probleme de interes practic și teoretic provine din in-
fl uenţa calităţii și a naturii publicului asupra spectacolului. După ce o vreme 
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întreagă unitatea sălii n-a fost pusă în discuţie, regizorii sesizează modifi carea 
spectacolului în funcţie de recunoașterea omogenităţii sau nonomogenităţii po-
litice, sociale și ideologice a spectatorilor. 

Sistemul brechtian privește întreg actul teatral, căci numai în condiţiile de-
plinei coerenţe el poate deveni limbaj și instrument de cunoaștere comună. Sce-
na, fără a se confunda cu realitatea, educă publicul în vederea modelării aces-
tuia. Ea nu se afl ă în posesia unor certitudini pe care le impune, ci stimulează 
neliniștea interogativă a sălii.  Tot Brecht spunea: „Teatrul trebuie transformat 
în totalitatea sa, nu numai textul sau actorul  sau chiar întregul complex scenic, 
ci până și spectatorul și atitudinea sa.” [7]

Și în estetica lui Artaud se urmărește efi cacitatea. Dar aici se pretinde că 
teatrul trebuie  să devină echivalent cu un eveniment care pune în contact două 
fi inţe fi zice reale: actorul și spectatorul. Ei se confundă  în condiţiile acestui act 
comun, căci angajarea absolută în joc produce participarea sălii la situaţia de pe 
scenă. Spectatorul tratat prin referinţa la condiţia sa istorică, în sistemul brech-
tian, este implicat în actul teatral prin apeluri la impulsuri organice atemporale. 

Bazat pe forţa magnetizantă a senzorialităţii, estetica lui Artaud se opune 
forţelor raţionale pe care le descătușează sistemul lui Brecht. Faţă de participa-
rea conștientă, lucidă a celui din urmă, primul propune o hipnoza prin care sunt 
provocate elanuri primare și haotice ale publicului. 

Dacă la sfârșitul anilor ’80 ai sec. XX publicul făcea cozi la casele de bilete ale  
teatrelor, a urmat o perioada în care publicul părăsește sălile de teatru pentru o 
vreme, spectacolul jucându-se în stradă, parcuri, aer liber, iar  oamenii de artă 
erau preocupaţi de faptul ce ar trebui să facă ca publicul să revină în sălile de 
teatru, de a intui care e nivelul de așteptare al acestui public, ce piese ar vrea să 
vadă, cum ar trebui montate aceste piese, deoarece doar spectatorul și numai 
spectatorul este factorul motor în teatru, astfel numai el are dreptul să aducă 
sentinţa operei de artă, ,,el decide dacă spectacolul are sau nu dreptul la via-
ţă, astfel principala forţă care formează un colectiv teatral este raportul dintre 
teatru și public,  iar K. Stanislavski spunea: „Teatrul a existat, există și va exista 
pentru spectatori” [8].

Alexander Hausvater menţiona: „Spectatorul modern nu vrea un teatru ri-
gid, clasic, ci  vrea să se implice, să joace. Nu voi fi  niciodată mulţumit până nu 
voi mulţumi spectatorul din mine” [9]. Spectatorul este cel care vine la teatru, 
cel care privește, vede și înţelege teatrul.  De fapt, noi dorim un spectator ideal, 
însă, din păcate, nu-l avem și nici nu-l vom avea. Spectatorul cere dinamicitate 
în tot, în teatru, în show-uri, la spectacole, programe concertistice. Pentru a 
satisface necesităţile și predilecţiile publicului, regizorii de teatru recurg la mo-
dernizarea, actualizarea tehnicii și tacticii regizorale. 
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În 1968, celebrul regizor Peter Brook avertiza: „În ziua de astăzi, problema 
cea mai importantă și cea mai spinoasă pare să fi e aceea a publicului”.[10] Aver-
tizare perfect actuală, pentru că publicului de la sfârșit de secol XX și mai ales 
cel de la început de mileniu trei i se oferă o multitudine de capcane și prin spec-
taculoasa evoluţie a tehnicii curente. S-au înregistrat performanţe nebănuite. La 
sfârșitul secolului XIX a apărut o nouă artă, fi lmul, urmată în secolul următor 
de televiziune, ce devin rivali ai demersului teatral  de a atrage publicul. Și astfel 
teatrul ajunge astăzi într-un moment delicat al căutărilor inovaţiei pentru a-și 
îmbogăţi expresia.     

De milenii, teatrul există prin modul în care comentează și dă publicului său 
emoţie și provocare pentru a judeca manifestări existenţiale majore. Produce 
un gen de emoţie și ofertă de gândire pe care fi lmul și televiziunea nu le pot 
transmite, având „zidul” ecranului. Evident, spectacolele de teatru sunt efemere, 
„trăiesc” numai momentul direct al reprezentaţiei, iar fi lmul, emisiile TV rămân 
în arhive, își reiau difuzarea. Una este emoţia vizionării în direct a unui spec-
tacol de teatru și alta - a unui fi lm. De acest element - cheie teatrul nu se poate 
debarasa niciodată, fi ind argument de bază al existenţei sale istorice, indiferent 
de evoluţia tehnologiilor comunicării.

 Teatrul a trecut în ultimele decenii printr-o sumedenie de curente, dar în-
totdeauna a avut ca scop arta comunicării și a emoţiei în direct. Marele public 
a extras din tendinţele inovaţiei pe cele ce sprijineau convingător, prin actori, 
emoţia cuvântului. Indiferent dacă regizorul folosește un nou limbaj și o altă 
convenţie, fără contribuţia actorului nu le poate face credibile.

„Gândirea serioasă” solicitată de bătrânul Aristotel în „Poetica” sa demon-
strează că spectatorii nu o ignoră nici după trei milenii, pentru că oferă „simţă-
minte” de credibilitate   actuale.

Cert este faptul că  teatrul pătrunde în ultima vreme pe un teren experimen-
tal, încercând să șteargă bariera invizibilă dintre scenă și spectatori. O piesă de 
teatru interactivă provoacă spectatorul. Din pasiv devine activ. Il face pe acesta 
parte din spectacol și îl invită într-o lume fi cţională. Prin interacţiune, graniţa 
dintre artă și consumatorul de artă se diminuează. Nu credem într-un teatru 
total rupt de spectatori. Mai ales în societatea postmodernă, coborârea teatrului 
de pe piedestal vine ca o consecinţă fi rească. Arta se democratizează.

  Ca peste tot în lume, și la noi în Republica Moldova teatrul caută căi noi 
de atragere a publicului, încearcă defi niri pentru noi concepte de expresie prin 
diverse tendinţe. O primă tendinţă ar fi  apropierea de vizualul specifi c fi lmului, 
în special prin proiecţii. Regizorii colaborează cu scenografi i și specialiștii în 
imagini video, dar astfel, involuntar, lasă în planul secund principalii mesageri 
ai concepţiei dramatice -  actorii. Proiecţiile au invadat multe spectacole cu pre-
tenţii de originalitate, dar care adesea știrbesc din valoarea mesajului trimis de 
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autor și modelat, creat de echipa de creaţie.  Unele proiecţii pornesc de la încer-
carea de completare a cadrului scenografi c, altele – din dorinţa de a amplifi ca 
metaforic viziunea regizorală și într-un fel de a-i da un sufl u din sfera tehnolo-
giilor informaţionale contemporane. 

Tabelul 1. Aprecierea respondenţilor vizavi de consumul teatral  (%)

Caracteristici 
sociodemografi ce

Foarte rău Rău Așa și așa Bine F. bine

Sex:  feminin
         masculin

64,4%
66,8%

6,2%
10,7%

12,9%
10,2%

9,8%
8,0%

6,6%
4,4%

Vârsta: 18-24 ani
25-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60 ani și mai mult

58,9%
67,8%
59,0%
67,1%
69,3%
72,5%

8,1%
8,9%
8,5%
8,5%
7,1%
9,6%

14,5% 
10,3%
11,3%
11,7%
10,6%
8,8%

12,9%
6,8%
12,5%
7,8%
7,1%
6,1%

5,6%
6,2%
6,6%
4,9%
5,9%
2,6%

Domiciliu: urban
                    rural

47,0%
77,5%

11,8%
6,1%

16,2%
8,7%

16,2%
4,3%

8,8%
3,4%

Sursa: Cercetare sociologică naţională a comunităţilor urbane și rurale din Republica 
Moldova realizată de Secţia Sociologie a IIEȘP AȘM, octombrie  2013.

Conform rezultatelor cercetării sociologice naţionale, realizată de 
Secţia Sociologie a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Acade-
miei de Știinţe a Moldovei în comunităţile rurale și urbane, putem  face o  
analiză a  aprecierilor respondenţilor vizavi de  consumul teatral din ţară. 
Astfel, conform datelor din Tabelul 1, observăm că  16,4% dintre femei 
apreciază  cu califi cativul “bine” și “foarte bine”, faţă de respondenţii băr-
baţi – 12,4%, ceea ce ne vorbește despre predispoziţia pozitivă a  lor faţă 
de arta frumosului, precum este consumul teatral.

Dintre categoriile de vârstă cu cea mai mare doză de pozitivism faţă de con-
sumul teatral este grupa cu vârsta de 30-39 de ani – 19,1%, iar cea mai rezervată 
grupă faţă de aprecierea consumului teatral este grupa cu vârsta de 60 de ani și 
mai mult, adică a pensionarilor – 8,7%. După cum și era de așteptat, conform 
vizei de reședinţă, cel mai mare număr de respondenţi, care au apreciat cu ca-
lifi cativele “bine” și  “foarte bine”, sunt locuitorii urbelor – 25%, faţă de cei din 
comunităţile rurale – 7,7%. Doar toate teatrele profesioniste (14) sunt localizate 
în comunităţile urbane, iar cele circa  200 de teatre de amatori din comunităţile 
rurale activează de la caz la caz, iar calitatea repertoriului, a recuzitei teatrale și a 
posibilităţilor materiale a acestor teatre de amatori sunt în afara oricărei critici.
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O tendinţă foarte actuală se manifestă și prin „adaptări” sau spectacole în 
baza  dramaturgiei, în special a celei clasice (teatrele “Eugene Ionescu”,” Vasile 
Alecsandri”, “Teatrul de pe strada Trandafi rilor”, Teatrul Rus “A. Cehov”, teatrul 
studio "Geneza Art" ș.a.)   

Astăzi, când teatrul are concurenţa ofertei producţiei TV și cinematografi -
ce,  publicul teatral continuă să caute totuși scena. Teatrul demonstrează că nu 
moare în faţa competiţiei  cu tehnologiile avansate și  a altor compartimente de 
comunicare. Pilonii centrali ai convenţiei sale - emoţia și provocarea  – nu pot fi  
ignoraţi de diverse tendinţe, ce se pliază adeseori artifi cial  în numele noului, pe 
ofertele  tehnologiei actuale. Inovaţia fără suport atractiv emoţional prin conţi-
nut se stinge în faţa publicului, chiar dacă e premiată pe moment, de cei doritori 
al noului  în teatru.

Încercările de a schimba calea expresiei artei în faţa spectatorilor survin 
prin consolidarea în ultimele decenii a rostului profesional nu numai al regizo-
rilor, dar și al dramaturgilor, teoreticienilor și actorilor, de căutări de noutate, 
impuse de mersul societăţii.

Teatrul ne obligă să regândim și legea imanenţei estetice, a aderenţei perfec-
te dintre valoare și suportul material, sporindu-i gradul de cuprindere, comple-
xitate și generalizare. Datorită prezenţei vii a omului pe scenă avem de-a face cu 
o procesualitate a individualului înainte și altfel decât în conexiunile ontice ale 
celorlalte arte. 

Cele mai importante motive ale frecventării spectacolelor de teatru sunt 
piesa de teatru în sine, atracţia faţă de spectacolul de teatru și petrecerea plăcută 
a timpului liber. Iar cele mai importante obstacole în calea accesului la spectaco-
lele de teatru sunt timpul insufi cient sau prost organizat, organizarea teatrului, 
resursele materiale. 

În alegerea unei piese de teatru actorii sunt elementul cel mai important. 
Principalele surse de informare despre spectacolele de teatru și viaţa teatrală ar 
putea fi : publicaţiile specializate pe informaţii de loisir, reclamele TV, relaţiile 
interpersonale, afi șele și pliantele . În funcţie de genul piesei de teatru, cei mai 
mulţi subiecţi sunt „neutri”, în sensul că ar merge în mod egal atât la piese clasi-
ce, cât și contemporane, atât la drame, cât și la comedii etc.

 Ca și conţinut sau modalitate de exprimare într-o piesă de teatru, cel mai 
mult deranjează prezenţa unor elemente de violenţă și limbaj de stradă , iar cel 
mai puţin - prezenţa unor mesaje educative, respectiv elemente de erotism. 

Teatrul este una dintre cele mai vechi arte. Teatrul nu poate rămâne doar în 
zona montărilor clasice, fără inovaţii regizorale, el trebuie să se asocieze și cu 
atmosfere mai relaxate, mai ales pentru a atrage publicul tânăr. Teatrul trebuie să 
fi e pe aceeași lungime de undă cu oamenii care trebuie să se intersecteze cu arta 
și în spaţii mai puţin obișnuite. Teatrul trebuie să se modernizeze, altfel pierde.

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   114Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   114 27.11.2014   14:58:1427.11.2014   14:58:14



115

Consumul de producţie teatrală şi categoriile de public

Pentru ca problema publicului în Republica Moldova  să fi e într-un fel ame-
liorată, considerăm că e nevoie de un repertoriu bine gândit, ajustat la contem-
poraneitate, susţinut  de o bază materială adecvată și, nu în ultimul rând, de o 
pregătire a spectatorului pentru  o receptare corectă a mesajului transmis de 
echipa de creaţie.  
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Summary
Even if the economic stratification enjoys enough scientific attention, the basic 
meaning of this phenomenon, its effects on the society, and other practically sig-
nificant things remain still undiscovered. The purpose of this article is addressing 
economic differentiation, stratification effects on society, the necessity of retri-
eving the phenomenon, and state’s obligations and possibilities to optimize and 
control the economic differentiation.

Key-words: economic stratification, market economy, socialist economy, state, 
morality, family, spirituality, church.

fenomenul stratifi cării a fost și rămâne o caracteristică inalienabilă a co-
lectivităţilor umane dintotdeauna. Persistenţa fenomenului diferenţierii econo-
mice (și a altor forme de stratificare) se datorează condiţiei morale deficitare a 
omului. Diferenţierea economică porvine și se profilează din totalitatea rela-
ţiilor dintre oameni în toate domeniile lor de activitate și se alimentează și se 
menţine de marea majoritate a oamenilor – de cei care poartă în ei dorinţa de 
a se impune superior semenilor oriunde și oricum – la locul trai, la locul de 
muncă, din punctul de vedere al câștigului lunar, al bunurilor disponibile, al 
abilităţilor de muncă, al statutului social, al nivelului de cultură, de pregătire 
profesională etc. 

În studiul de mai jos vom aborda următoarele aspecte importante ale strati-
fi cării economice: 1) Ce reprezintă stratifi carea economică?; 2) Efectele sociale 
ale stratifi cării economice și necesitatea remedierii fenomenului; 3) Cum poate 
fi  optimizată diferenţierea economică? și 4) Rolul statului în diminuarea strati-
fi cării economice.

Ce reprezintă stratifi carea economică? 
Potrivit afi rmaţiei sociologului P. Sorokin, stratifi carea economică există nu 

numai în cercurile oamenilor, dar și în lumea animală și în cea vegetală [1]. Într-un 
anumit sens, așa calităţi defi nitorii ale omului cum ar fi  dragostea dezinteresată 
și dragostea egoistă, simţul de proprietar, de colectivism, felurite capacităţi de a 
supravieţui în condiţiile de viaţă austere etc. sunt proprii nu numai oamenilor 
și animalelor, ci într-un anumit sens, chiar și regnului vegetal. Aceasta înseam-
nă că stratifi carea reprezintă un fenomen social universal. Toate domeniile de 
viaţă se raportează la relaţiile lor interne în conformitate cu aceleași principii 
generale, creând în fi ecare domeniu niveluri corespunzătoare și forme proprii 
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de stratifi care care se infl uenţează reciproc. Omul se formează ca personalitate 
nu numai în dependenţă de realitatea socială, dar, într-o oarecare măsură, și de 
cea animală și vegetală. Totodată, doar omul dispune de capacităţile și calităţile 
necesare pentru a conștientiza, de a lua atitudine  și a face o schimbare în dome-
niile moralităţii, relaţiilor interumane și stratifi cării economice.   

Pornind de la om către stratifi carea economică, cu ușurinţă ne dăm seama că 
aceasta este cauzată de orientarea predominantă a omului către interesele perso-
nale în raport cu cele colective, și către bunurile materiale în raport cu cele mo-
rale. Deci, omul este sursa generatoare de stratifi care economică. Iar odată ce de 
nivelul de moralitate depind și forma generală de organizare a societăţii, și nivelul 
de diferenţiere economică, atunci stratifi carea depinde de moralitate și, nemijlo-
cit, indirect – prin intermediul formei generale de organizare a societăţii. Trecerea 
de la socialism (de la munca bazată pe conștiinţă) la economia de piaţă (bazată pe 
cointeresarea materială) este însoţită și de trecerea de la remunerarea egalitaristă 
la remunerarea raportată la productivitatea muncii, care aduce stratifi care. 

În cazul menţionat stratifi carea economică este îndreptăţită de principiile 
echităţii și dreptăţii. Poate fi  stratifi carea mai mare de nivelul desemnat de aces-
te principii? Poate fi , și în condiţiile de piaţă frecvent este mai mare! Poate fi  
stratifi carea redusă forţat sub nivelul trasat de principiile amintite mai sus? Prin 
dezvoltarea moralităţii, stratifi carea economică, teoretic, poate fi  redusă până la 
nivelul zero. În actualele condiţii de producţie, diminuarea neîntemeiată a stra-
tifi cării ar putea reduce efi cacitatea și concurenţialitatea producţiei; de aceea, în 
condiţiile de piaţă o anumită stratifi care economică este inevitabilă. 

În această privinţă este concludentă experienţa fostei URSS, care într-o anu-
mită perioadă de timp cunoscuse un nivel de trai cât de cât mulţumitor. Însă 
succesul dat nu se datora atitudinilor progresiste ale lucrătorilor faţă de muncă, 
ci afl ării economiei sub supravegherea statului. Așa că, în situaţia în care omul 
nou n-a fost creat, stratifi carea economică a fost diminuată radical; în locul sti-
mulării materiale venise remunerarea egalitaristă a muncii, iar stimulenţii mo-
rali au luat locul celor materiali. Nici faţă de moralitate/spiritualitate n-au fost 
luate atitudini constructive, care ar fi  contribuit la crearea omului nou. De ace-
ea, când lucrătorii n-au dorit să muncească dezinteresat pentru binele obștesc, 
socialismul și-a dezvăluit netemeinicia și s-a prăbușit. În lipsa omului nou soci-
etatea n-avea nevoie de multă stimulare morală, ci de mai multă moralitate, care 
ar fi  schimbat în bine atitudinile lucrătorilor faţă de muncă și faţă de societate 
în general. Eventual, nu se cunoștea nici rolul moralităţii în viaţa societăţii; și 
nici cum omul nou putea fi  creat. De aceea omul nou n-a fost creat; socialismul 
s-a dovedit a fi  nefundat, s-a prăbușit și s-a soldat cu renunţarea la construirea 
societăţii comuniste. 
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Stratifi carea economică provine din calităţile morale defi citare ale oameni-
lor și din alegerile lor. Oricărui nivel de moralitate îi revine și nivelul corespun-
zător de stratifi care economică. La fel, oricărui nivel de moralitate îi corespunde 
și o anumită formaţiune social-economică. Nivelul de moralitate al societăţii 
determină atât formaţiunea socioeconomică, cât și nivelul de stratifi care. Aceas-
ta înseamnă că moralitatea, orânduirea socială și stratifi carea sunt legate între 
ele prin legături strânse de dependenţă. Iar modul de dependenţă al stratifi cării 
și orânduirii sociale de moralitate este diferit: pe cât moralitatea este mai înaltă, 
pe atât și orânduirea socială este mai avansată, iar stratifi carea – mai redusă, și 
dimpotrivă, pe cât moralitatea este mai redusă, pe atât orânduirea socială este mai 
înapoiată, iar stratifi carea – mai avansată.  

Efectele sociale ale stratificării economice și necesitatea remedierii fe-
nomenului 

Diferenţierea economică provine din calităţile defavorabile ale oamenilor 
(iubirea egoistă, iubirea de bani etc.), care afectează relaţiile dintre oameni și, 
corespunzător, infl uenţează și modelează stratifi carea și societatea. Egoismul și 
defi cienţa de dragoste dezinteresată permanent antrenează spiritul de competi-
ţie în acumularea de avuţii, și astfel amplifi că  stratifi carea. Indicele stratifi cării 
economice refl ectă poziţionarea societăţii între dragostea dezinteresată și dra-
gostea egoistă; acesta refl ectă și opusul calităţii vieţii, al dezvoltării umane etc. 
Experţii în domeniul dezvoltării umane consideră indicele stratifi cării econo-
mice un indice al nenormalităţii [2], care poate fi  numit și „indicele inegalităţii”. 

Despre nivelul actual de stratifi care economică, dar și despre nivelul de trai 
al populaţiei, putem judeca după rezultatele cercetării sociologice realizate de 
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Bunăoară, la întrebarea ”Cum 
apreciaţi veniturile lunare ale familiei Dvs.?”, au fost obţinute următoarele rezul-
tate: ”Nu ne ajung nici pentru strictul necesar” – 23,6% de respondenţi (stratul 
de cei mai săraci oameni); ”Ne ajung numai pentru strictul necesar” – 40,8% 
(stratul de oameni săraci); ”Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem 
cumpărarea unor bunuri mai scumpe” – 21,7% (stratul economic de mijloc); 
”Reușim să cumpărăm unele bunuri mai scumpe, dar cu restricţii în alte dome-
nii” – 10,1% (stratul de oameni bogaţi); ”Reușim să avem tot ce ne trebuie, fără 
să ne limităm la ceva” – 2,0% (stratul de oameni foarte bogaţi) [3]. Există și un 
mic grup de oligarhi – cel mai bogat, infl uent și cel mai puţin numeros (acesta 
necesită o abordare aparte și n-a fost realizată în studiul dat).  

Distribuirea inegală a veniturilor populaţiei este cauzată de economia de 
piaţă, dar și de moralitatea defi citară a populaţiei. Inegalitatea amplă, la rândul 
ei, prejudiciază relaţiile dintre oameni, generează noi procese sociale distruc-
tive, dezbină, deconsolidează și demoralizează și mai mult societatea. În acest 
sens, stratifi carea, demoralizarea, nemulţumirea populaţiei merg mână în mână, 
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se extind, se autopropulsează, afectează moralitatea, relaţiile dintre oameni, pre-
judiciind evoluarea stabilă a societăţii. În astfel de împrejurări doar economia 
de piaţă poate fi  funcţională; iar aceasta îndreptăţește diferenţierea economică. 
De aceea, fără a dezvolta moralitatea, stratifi carea economică nu poate fi , și nici 
nu trebuie diminuată radical; diferenţierea remunerării constituie factorul sti-
mulator al economiei de piaţă.  

Din cele menţionate putem deduce că stratifi carea este un fenomen social 
distructiv. Însă omul cu greu înţelege sensul profund al stratifi cării și efectele 
sociale ale acesteia. Condiţia morală controversată a omului îl împiedică să în-
ţeleagă uneori chiar și cele mai evidente lucruri. Omul poate respinge stratifi ca-
rea, însă nu întotdeauna și dorinţa lui de a acumula avuţii. Alegerea între aceste 
două opţiuni produce confuzie și poate impune alegeri false. Același impact 
asupra omului pot avea și opiniile eronate, însă larg răspândite ale populaţiei; 
dar și faptul că într-o anumită măsură stratifi carea economică poate fi  necesară – 
fapt care nu o face mai puţin dăunătoare. 

Pentru a proba dacă diferenţierea economică este percepută ca fi ind con-
structivă sau distructivă, noi am apelat la opinia experţilor – persoane care au o 
bogată experienţă de lucru în sfera de producţie, socială și știinţifi că. Întrebarea 
adresată intervievaţilor a fost: „Stratifi carea economică este un fenomen social 
constructiv sau distructiv?” Rezultatele investigării, realizate de Secţia Sociolo-
gie a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, a arătat că majoritatea 
experţilor consideră că stratifi carea economică este un fenomen distructiv – 
57%, un fenomen neutru – 28% și 12%  – un fenomen constructiv [4]. 

Astfel, stratifi carea economică constituie un fenomen preponderent distruc-
tiv. Dar și faptul că 40% de experţi văd în stratifi care un fenomen neutru/con-
structiv este semnifi cativ. Iar dacă experţii înţeleg stratifi carea diferit, cu atât 
mai mult oamenii de rând pot percepe stratifi carea economică anevoios. Într-
adevăr, cu greu ne putem imagina o societate prosperă, lipsită de diferenţiere 
economică și defi citară din punct de vedere moral. Prosperitatea se asociază 
mai degrabă cu economia de piaţă – cu stimularea materială și cu diferenţierea 
remunerării, decât cu echitatea materială și cu stimulii morali. 

Deoarece socialismul n-a putut dăinui din cauza moralităţii defi citare, sin-
gura soluţie a fost acceptarea economiei de piaţă cu un nivel de diferenţiere eco-
nomică acceptabil și cât mai redus cu putinţă. Acest nivel optimal de stratifi care 
trebuie să fi e sufi cient de înalt pentru a stimula efi cacitatea producţiei și destul 
de redus pentru a nu provoca nemulţumirea maselor largi ale populaţiei. În Oc-
cident, unde nivelul culturii de producţie este înalt, statul intervine legal pentru 
a ocroti interesele populaţiei. Nu încape îndoială, astfel de măsuri sunt necesa-
re și în Republica Moldova. Iar dacă luăm în calcul și faptul că fenomenul are 
tendinţa de a se extinde, atunci stratifi carea are nevoie de remediere perpetuă. 
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Cum poate fi  remediată diferenţierea economică?   
Nu există nici un raţionament temeinic care ar prevesti o ameliorare fi rească 

a lucrurilor în domeniul moral, și nici în cel al stratifi cării economice. Dim-
potrivă, moralitatea degradează fără încetare, și, cu siguranţă, va urma același 
trend și în viitor. Deci, ne putem aștepta la perspective defavorabile cu privire 
la stratifi care și la viitorul societăţii în general. Sensul și posibilităţile remedierii 
stratifi cării economice, dar și a dezvoltării moralităţii, ar trebui să fi e primele pe 
ordinea de zi a proiectelor de investigare a stratifi cării sociale, iar moralitatea – a 
știinţelor sociale în general. Însă în literatura știinţifi că nu găsim aproape nimic 
despre remedierea stratifi cării economice, iar în ultimul timp nu se investighea-
ză nici moralitatea. 

De aceea, remedierea diferenţierii economice trebuie să pornească de la in-
vestigarea posibilităţilor de remediere a acesteia și de dezvoltare a moralităţii. În 
proiectele de investigare a stratifi cării sociale toată atenţia se direcţionează către 
dezvăluirea straturilor sociale și a caracteristicilor lor (care, de altfel, se modi-
fi că permanent). Publicaţii la tema remedierii stratifi cării economice lipsesc cu 
desăvârșire (doar tangenţial în unele publicaţii pot fi  întâlnite referiri la obiec-
tul dat). Care este nivelul optimal de stratifi care economică? Cum diferenţierea 
economică poate fi  diminuată/optimizată?  

Mai sus au fost date extremele intervalului optimal de stratifi care economi-
că – extrema de jos este diferenţierea minimală a remunerării, care nu preju-
diciază funcţionarea stabilă a producţiei, iar extrema de sus este diferenţierea 
maximală, care nu provoacă nemulţumiri în rândurile lucrătorilor și în masele 
largi ale populaţiei. Acesta este intervalul optimal de stratifi care, între extremele 
căruia și economia, și societatea în întregime pot rămâne funcţionale. Însă dacă 
stratifi carea se reduce forţat la un nivel aproape de limita de jos a intervalului 
optimal, atunci se diminuează puterea stimulatoare a salarizării, iar producţia 
ar putea degrada și falimenta. Pe de altă parte, stratifi carea apropiată de pragul 
de sus al intervalului optimal de stratifi care poate trezi nemulţumirea colectivă 
a lucrătorilor, poate afecta atitudinea lor faţă de muncă, poate genera proteste 
stradale etc. De aceea, nivelul optimal de diferenţiere economică trebuie căutat 
la mijlocul intervalului optimal de stratifi care.    

Însă, stabilit în așa mod, nivelul optimal de stratifi care poate fi  permanent 
valabil? Cu siguranţă – nu! Nivelul de moralitate este în continuă schimbare 
și poate modifi ca oricând atitudinile angajaţilor, patronilor și managerilor faţă de 
muncă și faţă de amplitudinea diferenţierii remunerării. Cum? Aceasta depinde în 
principal de mărimea și de direcţia de evoluare a moralităţii. Pentru a înţelege mai 
bine aceste lucruri, pe o dreaptă orientată vom fi xa imaginar punctele -1, 0 și +1; și 
stabilim corespunzător pentru punctele -1 – dragostea egoistă cea mai mare, pen-
tru 0 – dragostea medie (deopotrivă egoistă și altruistă), și pentru +1 – dragostea 
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dezinteresată maximală. Aceleași niveluri putem afi șa și cu privire la moralita-
te, care corespund nivelurilor dragostei. Cât privește stratifi carea economică, 
aceasta refl ectă opusul dragostei și moralităţii, și îi revine valoarea maximală în 
punctul -1, valoarea de mijloc în punctul 0, și stratifi carea +1 în punctul mora-
lităţii maximale. 

Dacă urmărim cazul moralităţii defi citare (mai mică decât mijlocie) și în 
scădere, atunci patronatele și managerii unităţilor de producţie pot depune 
eforturi și insista pe majorarea diferenţierii remunerării cât mai mult cu putin-
ţă. Pe când lucrătorii de rând, dimpotrivă, vor pleda pentru o mișcare în direcţie 
opusă – către pragul de sus al diferenţierii remunerării (care înseamnă egalitate 
salarială maximală). După părerea noastră, în condiţiile actualei moralităţi defi -
citare și în scădere, lucrurile evoluează contradictoriu și tensionează, și ruinează 
colectivele de muncă. Nivelul actual de moralitate din Republica Moldova nu 
este sufi cient de înalt pentru a asigura funcţionarea stabilă a economiei de piaţă 
și diminua stratifi carea.      

Astfel, din cele spuse mai sus, decurge că stratifi carea economică poate fi  
efi cient diminuată doar în contextul dezvoltării morale a societăţii; iar atingerea 
nivelurilor înalte de moralitate ar putea cauza diminuarea de la sine a strati-
fi cării. Întrucât oricărui nivel de moralitate îi corespunde un anumit nivel de 
stratifi care, dezvoltarea morală întotdeauna permite diminuarea stratifi cării, pe 
când diminuarea forţată a fenomenului (prin intervenţia statului) nu întotdeau-
na poate fi  o soluţie constructivă, ci doar în cazul în care patronatele și manage-
rii au impus colectivelor de muncă cote de diferenţiere salarială mai mari decât 
nivelul optimal (mijlocul intervalului optimal), doar atunci în măsură cores-
punzătoare stratifi carea ar putea fi  redusă prin impuneri legale.      

Statul și optimizarea stratifi cării economice
Există două modalităţi principale de diminuare și optimizare a diferenţierii 

economice: 1) ocrotirea moralităţii și dezvoltarea moral-spirituală a societăţii; 
2) aplicarea măsurilor directe de diminuare și optimizare a fenomenului și 3) 
remedierea diferenţierii economice în mod indirect – prin soluţionarea proble-
melor-cheie ale societăţii, precum dezvoltarea democratică, reformarea justiţiei, 
combaterea corupţiei ș.a.m.d.  

Prima modalitate de remediere – ocrotirea moralităţii și dezvoltarea moral-
spirituală a societăţii, constituie cel mai sigur factor al diminuării diferenţierii 
economice și constituie o soluţie desăvârșită nu numai pentru optimizarea for-
mei date de diferenţiere, ci asigură și o rezolvare din rădăcină și a tuturor pro-
blemelor sociale în ansamblu. Dacă am putea aplica în măsură deplină modali-
tatea dată de diminuare a diferenţierii economice, atunci stratifi carea ar putea 
fi  îndepărtată defi nitiv, întrucât iubirea dezinteresată cauzează echitate econo-
mică, socială, politică etc.; oricine iubește pe cei din jurul său nu va dori în nici 
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un fel să-și etaleze întâietatea și superioritatea sa în raport cu ei. Iar societatea 
întemeiată pe moralitatea desăvârșită ar face un salt uriaș până pe cele mai înalte 
culmi ale evoluării umane, ar îndepărta integral stratifi carea și ar diminua și 
rolurile statului până chiar la desfi inţarea instituţiei date. 

Însă dezvoltarea morală este o problemă mai difi cilă decât diminuarea stra-
tifi cării. Pe cât de efi cientă și promiţătoare este modalitatea dată de ameliorare 
a proceselor sociale, pe atât de difi cilă și anevoioasă este aplicarea ei practică. 
Stratifi carea se întemeiază pe dragostea egoistă – pe iubirea de bani mai mare 
decât iubirea de oameni. De aceea ea nu poate fi  efi cace diminuată disparat de 
ocrotirea și dezvoltarea moralităţii. În mod fi resc, moralitatea are tendinţa de 
a degrada. Astfel, ori de câte ori moralitatea se ignoră, ea degradează, iar unde 
moralitatea degradează, stratifi carea se amplifi că. Aceste schimbări nefericite se 
produc de la sine, ele cu greu pot fi  modifi cate și nicicum nu pot fi  dezrădăcinate 
și îndepărtate integral. 

Instituţia socială nodală, care în condiţiile moralităţii defi citare soluţionează 
numeroasele probleme sociale, coordonează și asigură funcţionalitatea stabilă 
a societăţii, infl uenţează procesele și fenomenele sociale, inclusiv stratifi carea 
economică. Statul și politicul sunt indispensabilie, din cauza că moralitatea este 
prea redusă ca societatea să fi e de la sine funcţională și durabilă. Chiar dacă 
acest lucru nu întotdeauna se subînţelege adecvat, statul și moralitatea se afl ă în 
legături strânse de dependenţă: când moralitatea este mai înaltă, atunci statul 
înfruntă mai puţine probleme sociale și îi revin mai puţine responsabilităţi, iar 
când moralitatea este redusă, îndatoririle statului cresc. În sfârșit, din cauza că 
moralitatea degradează întruna, rolul și funcţiile statului cresc necurmat și se 
extind, iar statul, în cea mai mare măsură, ar trebui să fi e interesat și de dezvol-
tarea moralităţii. 

Însă din cauza că dezvoltarea morală este extrem de anevoioasă, statul se 
ocupă de ocrotirea moralităţii – fi nanţează Consiliul Coordonator al Audio-
vizualului și Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii. Din cauza legislaţiei 
prea permisive, instituţiile date nu sunt de prea mult folos; regulile de care aces-
tea se ghidează permit o reducere minoră a imoralităţii, și totodată legalizează, 
avantajează și majorează imoralitatea. 

De faptul că moralitatea stă la temelia dezvoltării societăţii ne convinge ex-
perienţa statelor europene, care au ajuns economic puternice și social avansate 
datorită Reformei Protestante din sec. XVI, care a îmbunătăţit situaţia în do-
meniul moral, apoi s-a extins asupra sferei politice, sociale, economice, a dat 
un nou sufl u relaţiilor de producţie și a deschis o pagină nouă a istoriei busi-
nessului în general. Iar statele care n-au avut parte, sau mai puţin au avut parte 
de impactul edifi cator al Reformei date (inclusiv statele europene), și în prezent 
înregistrează niveluri de dezvoltare economică, socială și morală modeste. 
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Cu toate acestea, statul nu acordă atenţia cuvenită moralităţii, și nici investi-
gării rolului ei în viaţa societăţii. Cele mai importante instituţii pe care s-ar pu-
tea sprijini statul în protejarea și dezvoltarea moralităţii sunt: biserica și familia. 
Biserica, ca instituţie divină spirituală, are menirea de a cultiva dragostea dez-
interesată și institui buna-înţelegere dintre oameni. Însă din cauza carenţelor 
doctrinare bisericești, fi rii umane contradictorii, lipsei de interes a majorităţii 
oamenilor pentru dragostea dezinteresată, orientărilor acestora spre acumula-
rea de avuţii etc., ţinta dragostei se ratează. Mai degrabă, instituţiile media for-
mează sistemul valoric, calităţile morale și trăsăturile de caracter ale oamenilor.

Lucrurile nu stau mai bine nici cu privire la familie, care este responsabilă 
de funcţia reproductivă, dar și de cultivarea și păstrarea dragostei dezinteresate 
în familie și în societate. Familia este o instituţie distinctă, uncială; ea reprezintă 
o oază a dragostei dezinteresate și poate fi  considerată și o colectivitate de „for-
maţie comunistă”, unde fi ecare lucrează cât poate, și nu se duc conturi cine cât 
câștigă și cât consumă. Odată ce în familie dragostea persistă în mod natural, 
instituţia dată reprezintă un furnizor de dragoste dezinteresată societăţii. Cu 
toate acestea, dragostea care vine prin multe familii se pierde în spaţiul inter-
familial, iar familia degradează din cauza sărăciei, violenţei, migraţiei, divizării 
familiilor, divorţurilor etc. 

De aceea, prima modalitate de remediere a stratifi cării economice trebuie 
complinită cu cea de-a doua modalitate, care presupune diminuarea diferenţi-
erii economice prin măsuri directe, aplicate de către stat prin organele de jus-
tiţie, fi scale ș.a. Diferenţa dintre primele două modalităţi este calitativă – pri-
ma presupune o asanare și o dezvoltare complexă a societăţii, pe când cea de-a 
doua nu are nimic a face cu asanarea calităţii materialului uman, ci, în contextul 
moral existent, impune restricţii (administrative, penale) – „Să nu furi” ș.a. În 
așa mod, statul infl uenţează constructiv diferenţierea economică (dacă astfel 
de măsuri n-ar fi  luate, diferenţierea economică ar crește brusc). Această inter-
venţie disciplinară din partea statului este necesară; ea trebuie să vizeze toate 
unităţile de producţie, în mod special veniturile straturilor economice de sus și 
celor mai de sus, îndeosebi ale grupului oligarhic. 

Prin cea de-a treia modalitate de remediere a stratifi cării se are în vedere so-
luţionarea problemelor sociale cu impact, efectele cărora pot indirect infl uenţa 
constructiv stratifi carea economică. Bunăoară, în condiţiile difi cile de pregătire 
a aderării la UE, statul a menţinut funcţionalitatea puterii de stat, a asigurat 
salarizarea bugetarilor, susţinerea păturilor sărace și social-vulnerabile ale po-
pulaţiei și a dezvoltat o adevărată democraţie europeană. 

În Republica Moldova s-a pus mult preţ și s-a acordat mai multă atenţie 
dezvoltării democratice decât dezvoltării moralităţii, deși, atât necesitatea, cât și 
efi cacitatea instituţiilor democratice depind de nivelul de moralitate. Succesele 
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care s-au înregistrat pe acest tărâm infl uenţează benefi c stratifi carea. La aceasta 
s-a referit și Z. Vidoevici, care spune: „Nu există nici o ţară în care timp înde-
lungat ar persista sărăcia și în care ar exista o democraţie efi cace și stabilă, fi e și 
minimală. Aceasta este într-un anumit sens o pravilă istorică, dacă nu chiar o 
legitate, ce nu înseamnă că ţările bogate cu relativ puţini săraci chiar din această 
cauză au o democraţie dezvoltată și deplină” [5].  

Altă problemă actuală a statului ţine de faptul că oamenii foarte bogaţi și cei 
mai bogaţi sunt puternic ancoraţi în instituţiile puterii de stat, iar statul și alte 
instituţii sociale sunt puternic supuse demoralizării și coruperii. Spre regret, în 
cadrul puterii de stat persistă fenomenul oligarhic, iar cota economiei tenebre 
este impunătoare. Promovarea politicilor coerente vizavi de salarizare, de dez-
voltarea economiei, de reglementarea legală și chibzuită a salarizării, a venituri-
lor tuturor straturilor sociale și a grupului oligarhic în dependenţă de foloasele 
aduse societăţii – toate acestea înaintează cerinţe crescânde nu numai cu privire 
la nivelul de pregătire profesională, dar și cu privire la calităţile morale ale func-
ţionarilor de stat. Potrivit sociologilor ruși, „sarcina-cheie a elitei naţionale este 
dobândirea capacităţii de a asigura politic supremaţia politicii asupra economi-
ei, iar a statului – asupra oligarhiei” [6].

Așadar, dezvoltarea morală este necesară nu numai datorită stratifi cării eco-
nomice exagerate, dar și din cauza că moralitatea defi citară afectează calitatea 
vieţii și funcţionalitatea societăţii. De aceea, trebuie luate măsuri urgente de 
dezvoltare a moralităţii și remediere a diferenţierii economice nu numai din ca-
uza stratifi cării însăși, dar și din cauza că degradarea morală afectează distructiv 
toate domeniile de activitate și transformă toate lucrurile în deșertăciune. Dacă 
ţinem cont de actualele condiţii de producţie, atunci optimizarea diferenţierii 
economice trebuie înfăptuită încontinuu și în mod cumpătat, spre a nu aduce 
atingere economiei de piaţă, întemeiate pe cointeresarea materială. De aseme-
nea, trebuie să avem în vedere că economia de piaţă implică nu numai lucrători 
de rând, dar și antreprenori, manageri, specialiști și lucrători de rând înalt ca-
lifi caţi, care vin cu aporturi în muncă diferite, și care trebuie să benefi cieze de 
retribuţii corespunzătoare, iar modifi carea în acest sens a legislaţiei trebuie să 
aibă în vizor și fenomenul oligarhic. 

Dacă în cele din urmă examinăm cum modalităţile de remediere a diferen-
ţierii economice se aplică, atunci ar trebui să constatăm că prima modalitate de 
remediere – cea mai importantă și actuală – nu se conștientizează nici de experţi, 
nici de autorităţi și nici de oamenii de rând. Cea de-a doua modalitate este mai 
aproape de activitatea zilnică a Guvernului, Legislativului și Justiţiei, însă și aceas-
ta se aplică nesatisfăcător; atenţia acordată acesteia este mai degrabă formală. La 
fel stau lucrurile și cu privire la eradicarea corupţiei, care înregistrează succese in-
fi me, însă se propagă ca fi ind mari realizări politice.                                  
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Summary
Th is research deals with the problem of environmental risks perception in the 

context of assuring ecological security at micro- and macroeconomic levels. Based 
on a deep diagnosis of environmental risks perception defi ciencies within heavily 
polluting industries in the Republic of Moldova, were detected solutions for impro-
ving environmental risk perception through the implementation and development 
of an effi  cient environmental risks management.

Key-words: perception, environmental risks, polluting industries, environ-
mental risks management

I ncertitudinea și riscul sunt o parte indispensabilă a vieţii, iar pentru me-
diul înconjurător și procesele ce au loc în cadrul lui această afi rmaţie este și 
mai evidentă. Se știe că societatea umană este vulnerabilă faţă de fenomenele 
extreme de risc de origine naturală și antropică, însă și mediul înconjurător 
este vulnerabil faţă de fenomenele de risc ce rezultă din activitatea omului și 
care produc dereglări brutale. Începând cu a doua jumătate a sec. XX, pierderile 
economice și umane cauzate de catastrofele naturale, dar și de cele de origine 
antropică au crescut considerabil, ca de altfel și numărul acestora, păstrând în 
continuare tendinţele de creștere. 

Riscurile de mediu cauzate de sursele antropice, dar și cele de origine na-
turală sunt percepute în mod diferit de diverse categorii de populaţie, în de-
pendenţă de vârstă, sex, mediul de trai, nivelul de instruire și de informare. 
Perceperea riscului de mediu poate fi  cercetată din mai multe puncte de vedere, 
și anume:

 Atitudinea faţă de risc a persoanelor decidente (subiectul), acţiunea 
sau inacţiunea cărora poate avea o repercusiune directă faţă de calitatea mediu-
lui și a componentelor acestuia. 

 Perceperea riscului de mediu de către persoanele din zona potenţiale-
lor urmări negative.
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Pot fi  evidenţiate trei atitudini posibile faţă de risc a persoanelor decidente:
Preferinţa faţă de risc presupune că persoana decidentă este gata să-și asume 

un risc mai sporit în favoarea unui venit mai mare. Așadar, dacă va avea de ales 
între două variante de decizii cu aceeași profi tabilitate, dar cu o probabilitate a 
profi tului diferită, va fi  aleasă cea mai incertă.

Neutralitate faţă de risc, persoana cu o asemenea atitudine faţă de risc la 
alegerea între două variante posibile va lua în calcul doar mărimea profi tului 
scontat, fără a acorda atenţie riscurilor posibile.

Aversiune faţă de risc, în acest caz, alegerea dintre cele două decizii, ce pot 
genera aceeași sumă a profi tului, se va face în folosul celei mai puţin riscante.

Dat fi ind faptul că urmările posibile ale riscului de mediu vizează în mod 
prioritar sănătatea, viaţa, bunăstarea populaţiei și calitatea mediului înconjurător, 
decidenţii sunt încorsetaţi de legislaţia naţională și cea internaţională în vigoare. 
În prezent sunt elaborate numeroase normative și standarde ecologice care au me-
nirea să protejeze mediul înconjurător, sănătatea și viaţa populaţiei. În acest con-
text, o importanţă majoră o are politica administraţiei publice centrale și locale. 
Puterea publică are atât funcţia de gestiune a riscurilor de mediu la nivel naţional 
sau local, cât și funcția de furnizare a răspunsurilor societăţii civile și de luare a 
deciziilor adecvate situaţiei de risc apărute, sprijinindu-se pe informaţia experţi-
lor. În același timp, mereu există un decalaj între concluziile prezentate de experţi, 
gravitatea recunoscută de autorităţi și cea percepută de public.

Perceperea riscului de mediu de către persoanele din zona potenţialelor ur-
mări negative poate fi  obiectivă sau subiectivă, în dependenţă de volumul de 
informaţie, veridicitatea sursei de informaţie și mărimea eventualelor pierderi. 
Interconexiunea dintre perceperile acestor două categorii de persoane implicate 
este foarte strânsă și destul de fl exibilă (Tabelul 1).

 
Tabelul 1. Matricea interconexiunii dintre eventualele pierderi 

și aprecierea riscului de mediu

RISC
Eventualele pierderi

Potenţiale (A) Reale (B)

Aprecierea
Subiectivă (I) Riscul

 de mediu
Riscul de mediu

Obiectivă (II) Riscul economic

Sectoarele A/I și A/II reprezintă urmările ecologice potenţiale, evaluate 
obiectiv, prin metode și tehnici speciale, dar și subiectiv. Sectorul B/I reprezintă 
riscul de mediu real survenit, dar apreciat subiectiv, fără a fi  bazat pe cercetări 
speciale, iar B/II - riscul de mediu evaluat obiectiv și materializat în risc econo-
mic, adică cât va costa survenirea urmărilor negative. 
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Actorii societăţii civile au, de obicei, rolul de declanșatori de alertă pentru 
lansarea dezbaterilor publice în vederea apărării drepturilor lor la securitate și 
la un mediu ambiant neprimejdios. 

Relaţia se complică odată cu implicarea altor actori cointeresaţi în gestiunea 
riscuri de mediu, și anume: experţii și mass-media (Fig. 1). 

Fig. 1. Interacţiunea actorilor societăţii în procesul de luare a deciziei
Sursa: [1, p. 10]

Însă poate avea loc și o hiperbolizare a riscurilor ca efect a mediatizării ex-
cesive a problemei sau speculaţiilor știinţifi ce [2, p. 66]. Prin urmare, putem 
remarca creșterea infl uenţei factorului informaţional care duce la majorarea 
gradului de cunoaștere a riscurilor de mediu ce dobândesc și componenta eco-
nomică. În special, această situaţie se întâmplă datorită gradului sporit de me-
diatizare a problemelor ecologice și ca urmare crește preocuparea populaţiei 
faţă de calitatea mediului în care trăiește și deci se recurge la adoptarea unei 
legislaţii mai dure. De exemplu, transportarea reziduurilor nucleare este carac-
terizată printr-un risc de mediu real, dar și prin unul subiectiv, care poate depăși 
cu mult nivelul stabilit de specialiști, în special datorită televiziunii, radioului, 
bârfelor ș.a. Un exemplu din cauza unui singur produs ce nu corespunde stan-
dardelor de calitate toată gama de produse a unei fi rme poate pierde încrederea 
cumpărătorilor, în pofi da faptului ca celelalte produse corespundeau normelor. 

Situaţia B/I poate avea loc atunci când comportamentul publicului larg 
se schimbă ca urmare a mediatizării excesive (anti-publicitate) a rezultatelor 
obiectiv apreciate de specialiști, chiar dacă aceste rezultate corespund întru-to-
tul standardelor în vigoare.
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În vederea analizei știinţifi ce a situaţiei la zi a nivelului de percepţie a riscu-
lui de mediu și a efectelor complexe ce rezultă din impactul unei activităţi antro-
pice asupra mediului, dar și a impactului hazardelor naturale asupra activităţii 
umane, am realizat un studiu prin metoda chestionării. Studiul efectuat este 
unul pilot, de tip cantitativ, cu o eventuală extindere asupra tuturor activităţilor 
economice din Republica Moldova. Colectarea datelor a fost realizată prin me-
toda interviurilor de tip chestionar, atât la telefon, cât și “faţă în faţă”. Chestiona-
rele au fost completate în limba română, interviurile au fost efectuate în limbile 
română sau rusă, conform doleanţelor respondenţilor. Intervievaţii au fost puși 
în situaţia de a bifa răspunsurile potrivite în funcţie de activităţile lor.

Varianta fi nală a chestionarului a fost defi nitivată în baza rezultatelor pre-
testării acestuia în cadrul intervievării a 8 întreprinderi, excluzându-se astfel 
cazurile în care întrebările ar fi  putut avea semnifi caţii multiple, sau ar fi  putut 
fi  înţelese incorect de către respondenţi. În urma cercetării preliminare, chestio-
narul a fost adaptat pentru a putea fi  aplicat univoc pe întreg segmentul-ţintă de 
respondenţi. Intervievarea a fost realizată conform distribuirii sectoriale, terito-
riale și strategice a întreprinderilor industriale din Republica Moldova. Elabo-
rarea listei întreprinderilor supuse intervievării s-a efectuat în mai multe etape: 

A fost studiat impactul activităţii economice asupra mediului înconjurător, 
constatându-se că activitatea industrială contribuie cu peste 42% din substanţe-
le dăunătoare evacuate în aerul atmosferic de către sursele staţionare, produce 
circa 96,5% din cantitatea apelor reziduale, a apelor de mină și a celor freatice 
evacuate în obiectivele acvatice naturale superfi ciale și cu peste 97% din rezidu-
urile produse de întreprinderi și organizaţii. 

Studiul a inclus activităţile industriale ale căror pondere în totalul deșeuri-
lor și al emisiilor în aer, apă, sol depășește 1%. Și anume: industria extractivă, 
industria alimentară și a băuturilor, industria de producere a energiei electrice 
și termice, a apei și a gazelor, industria de producere a articolelor din cauciuc, 
din material plastic și a altor produse din minerale nemetalifere. 

Din cadrul acestor industrii, pentru includerea în studiul pilot au fost aleși 
cei mai mari și mai reprezentativ actori, în special întreprinderile menţionate ca 
fi ind cu infl uenţă negativă asupra mediului înconjurător în Anuarele Inspecto-
ratului Ecologic de Stat pentru ultimii ani.

Lista fi nală a celor supuși intervievării conţine 57 de întreprinderi, ceea ce 
constituie circa 4% din numărul total de întreprinderi din fi ecare ramură indus-
trială. Chestionarul a fost completat, în marea majoritate a cazurilor, de către 
directorii de întreprinderi sau inginerii șefi .

Ţinând cont de nivelul foarte scăzut de cooperare a mediului de afaceri în 
procesul de efectuare a studiului, este important de subliniat faptul că întreprin-
derile autohtone nu sunt interesate în participarea la astfel de cercetări știinţi-
fi ce. Rata de participare nu a depășit 40% din cei solicitaţi. Cauzele participării 
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insufi ciente la astfel de studii pot fi  multiple și particulare de la caz la caz: lipsă 
de timp, insufi cienţa de informaţie necesară, interesul scăzut, indiferenţa, neîn-
ţelegerea sau resemnarea faţă de problemele de mediu, incompetenţa, frica etc. 

Deși toţi respondenţii au indicat că sunt vulnerabili faţă de fenomenele 
naturale de risc, apreciind și dimensiunea probabilităţii și gravităţii destul de 
mare, doar 35,1% au răspuns că în cadrul întreprinderii lor este evaluată dimen-
siunea riscurilor de origine naturală, restul 56,1% au răspuns că nu evaluează 
această dimensiune și respectiv 8,8% din respondenţi nu știu dacă se efectuează 
o astfel de acţiune 

În cadrul studiului s-a constatat că doar circa 43,9% din întreprinderi re-
cunosc că activitatea lor are impact asupra mediului înconjurător, circa 45,6% 
sunt convinși că nu au nici o infl uenţă asupra calităţii mediului înconjurător, iar 
10,5% nu știu sau au refuzat să răspundă la întrebarea respectivă. Respondenţii 
din industria extractivă, în marea lor majoritate au afi rmat că nu au impact asu-
pra mediului, iar întreprinderile de producere și distribuţie a energiei electrice 
și termice, gaze și apă caldă au răspuns afi rmativ la această întrebare. În cadrul 
celorlalte două ramuri studiate raportul păstrează valori medii. Cauzele cotei 
atât de mari a întreprinderilor din sectoarele puternic poluatoare ale industriei 
care neagă cu vehemenţă impactul negativ pe care-l au asupra mediului pot fi  
multiple: lipsa de informaţie și necunoașterea problemelor de mediu, frica de 
a nu intra sub răspundere pecuniară pentru poluarea cauzată mediului încon-
jurător, neconștientizarea complexităţii proceselor și fenomenelor naturale etc. 

Tabelul 2. Percepţia impactului de mediu în industriile
 puternic poluatoare (%)

 Da Nu Nu știu
Activitatea întreprinderii este cu impact asupra 
mediului 43,9 45,6 10,5

În cadrul întreprinderii există un mecanism 
de evaluare a surselor de risc asupra mediului 49,1 40,3 10,5

În cadrul întreprinderii există un sistem de 
monitorizare a impactului asupra mediului 35,1 45,6 19,3

Menţionăm faptul că din cei 49,1% de intervievaţi care au răspuns pozitiv la 
întrebarea privind existenţa în cadrul activităţii lor a unui mecanism de evaluare 
a surselor interne de risc cu impact asupra mediului, jumate au pretins că acti-
vitatea lor nu are impact negativ asupra mediului. Aceeaşi situaţie se observă 
şi în cazul celor 45% (15,8% din numărul total de întreprinderi chestionate) 
de întreprinderi care au răspuns că au sisteme de monitorizare a impactului 
activităţii lor asupra mediului fără a recunoaşte că activitatea lor are impact 
asupra acestuia din urmă. Ponderea celor care au dat răspunsuri contradictorii, 
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afi rmând că au mecanisme de evaluare a surselor de risc pentru mediul înconju-
rător şi sisteme de monitorizarea impactului asupra acestuia, neavând, în opinia 
lor, impact asupra mediului, este destul de mare, ajungând la 14%.

La polul opus se afl ă întreprinderile care recunosc că activitatea loc are im-
pact asupra mediului înconjurător, dar nu au nici mecanisme de evaluare, nici 
sisteme de monitorizare a acestui impact, ponderea acestor întreprinderi ajun-
gând la 8%. Menţionăm că sisteme de monitorizare a impactului negativ asupra 
mediului au 35,1% din respondenţi, faţă de 45,6% care nu monitorizează acest 
impact şi 19,3% care au afi rmat că nu ştiu daca au un astfel de sistem.

Activitatea industrială puternic poluatoare privită din perspectiva impactu-
lui asupra componentelor de mediu, în percepţia poluatorilor înşişi, afectează 
în proporţia cea mai mare mediul atmosferic, o pondere semnifi cativă având şi 
poluarea hidrică. Activităţile industriale supuse cercetării au un impact vizibil 
şi asupra solului, în special industria alimentară şi a băuturilor precum şi cea 
extractivă. Un fapt contradictoriu îl reprezintă percepţia destul de slabă a im-
pactului asupra fl orei şi faunei, percepţie care cu siguranţă nu refl ectă realitatea, 
însă acest lucru poate rezulta din neînţelegerea completă a mecanismelor care 
apar în lanţurile trofi ce. O altă contradicţie în perceperea impactului pe care 
îl au asupra mediului se refl ectă în cele peste 35% de întreprinderi, care fi ind 
convinşi că nu au impact asupra mediului înconjurător, totuşi au indicat ca in-
fl uenţează una sau mai multe componente de mediu (Fig. 2).

Fig. 2. Impactul activităţii antropice asupra componentelor de mediu

Ca urmare a solicitării noastre de a pune în ordinea priorităţii criteriile de 
evaluare a dimensiunii riscurilor de mediu de origine naturală sau antropică, 
agenţii economici au apreciat importanţa acestora cu o notă de la 0 la 5, nota 
maximă acordându-se celor mai importante criterii. Drept criterii au fost pro-
puse: intensitatea și dimensiunea impactului, durata efectelor și timpul necesar 
revenirii la starea normală, gradul de intercondiţionare cu alte fenomene, cos-
turile implicate, numărul persoanelor ce pot fi  afectare și aria de răspândire a 
consecinţelor. Importanţa aprecierii dimensiunii riscurilor de mediu în cadrul 
întreprinderilor este evidenţiată de nivelul de interes faţă de criteriile de apreci-
ere a riscurilor (Fig. 3).

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   131Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   131 27.11.2014   14:58:1527.11.2014   14:58:15



132

Irina Raboşapca

Criteriile de evaluare a riscurilor de mediu benefi ciază de o importanţă mai 
sporită în cadrul întreprinderilor de producere a energiei electrice și termice, 
gaze și apă caldă, pe locul doi, conform acestui criteriu, se poziţionează indus-
tria alimentară și a băuturilor, urmată de industria extractivă și industria de 
producere a articolelor din cauciuc și din material plastic și a altor produse din 
minerale nemetalifere.

Fig. 3. Gradul de aplicare al criteriilor de evaluare a riscurilor

Detaliind conform criteriilor de evaluare, observăm discrepanţa mare între 
interesul faţă de același criterii pentru cele două tipuri de riscuri analizate. Eva-
luarea dimensiunii riscurilor de origine naturală benefi ciază de o atenţie mai 
sporită în comparaţie cu evaluarea riscurilor de mediu ce ar putea fi  generate de 
întreprinderi, diferenţa în apreciere variind între 0,6-1,2 puncte din 5 (Fig. 4). Dacă 
costurile implicate, ca item de evaluare pentru dimensiunea riscurilor de origi-
ne naturală, au fost apreciate ca un criteriu important, acumulând 3,3 puncte, 
același criteriu utilizat în evaluarea riscurilor generate de întreprinderi a obţinut 
doar 2,1 puncte, ceea ce-l califi că drept un criteriu de o importanţă moderată. 
Aceeași tendinţă o putem remarca în cadrul tuturor activităţilor economice su-
puse studiului și pentru toate criteriile de evaluare.

Fig. 4. Criteriile de evaluare a dimensiunii riscurilor de mediu. 
Aprecierea importanţei lor
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Fig. 5. Industria de producere a articolelor din cauciuc, din material plastic 
și a altor produse din minerale nemetalifere

Cea mai izbitoare diferenţă dintre aprecierile date criteriilor pentru evalu-
area celor două tipuri de riscuri se observă în cadrul industriei de producere a 
articolelor din cauciuc, din material plastic și a altor produse din minerale ne-
metalifere (Fig. 4), respectiv și în cadrul industriei extractive (Fig. 5). 

Fig. 6. Industria extractivă
Industria de producere a energiei electrice și termice, gaze și apă caldă și 

industria alimentară și a băuturilor prezintă decalaje mult mai mici dintre apre-
cierile date criteriilor pentru evaluarea celor două tipuri de riscuri, rămânând 
însă constantă prioritizarea fi ecărui tip de risc (Fig. 7, Fig. 8). 

Fig. 7. Industria de producere a energiei electrice și termice, gaze și apă caldă

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   133Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   133 27.11.2014   14:58:1727.11.2014   14:58:17



134

Irina Raboşapca

Fig. 8. Industria alimentară și a băuturilor

Din cele menţionate, concluzionăm că întreprinderile din industria puter-
nic poluatoare fi e că nu conștientizează, fi e că nu vor să-și asume responsabilita-
tea pentru poluarea mediului înconjurător și implicit pentru riscurile de mediu 
pe care le generează. Această atitudine are ca urmare ignorarea problemelor 
de mediu și interesul scăzut pentru diminuarea sau soluţionarea acestora. Prin 
urmare, gestiunea inefi cientă a riscurilor de mediu este cauzată nu doar de lipsa 
reglementărilor, standardelor, instituţiilor și legislaţiei permisive, ci este cauzată 
de o slabă percepţie a problemei și, ca rezultat, implementarea defectuoasă a 
reglementărilor existente. 

În acest context menţionăm necesitatea stringentă de îmbunătăţire a per-
cepţiei riscului de mediu pe care îl generează și acele riscuri de mediu faţă de 
care sunt vulnerabili, iar ca urmare creșterea calităţii managementului riscurilor 
de mediu, în special privind prevenirea poluării mediului și a accidentelor, ceea 
ce implică adoptarea unei noi concepţii și alocarea unor fonduri suplimentare 
pentru protecţia mediului. Ceea ce se poate obţine prin:
 Implicarea autorităţilor administrative centrale în efectuarea evaluării 

principalelor dimensiuni ale riscurilor de mediu specifi ce Republicii Moldova 
ar permite diminuarea parţială a costurilor de cercetare individuală ale între-
prinderilor. Elaborarea centralizată a unor proceduri de reglementate, însoţite 
de documentaţia specifi că, ar asigura o consecutivitate strict reglementată a ac-
ţiunilor de gestiune a riscurilor de mediu, garantând gradul sufi cient al autono-
miei deciziei și ar permite realizarea rapidă, calitativă a acestui proces.
 Încurajarea implementării managementului riscului de mediu la nivel 

micro-și macroeconomic, prin lansarea unor proiecte, concepte de dezvoltare 
care ar refl ecta necesităţile economice ale ţării, ale persoanelor fi zice, juridice și 
promovarea lor atât la nivel naţional, cât și internaţional. 
 Implementarea și extinderea unor sisteme de monitorizare mai perfor-

mante în cadrul întreprinderilor, dar și în cadrul Inspectoratelor Ecologice de 
Stat și ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat ar permite efectuarea unui ma-
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nagement al riscului de mediu corespunzător și reacţionarea promptă la toate 
schimbările negative în mediul înconjurător.
 Crearea unor centre de pregătire a specialiștilor din domeniul mana-

gementului mediului și a riscului de mediu, care ar avea aptitudini sufi ciente 
pentru a aprecia nivelul riscurilor de mediu. 
 Îmbunătăţirea sistemului de cercetare din ţară prin susţinerea efortului 

știinţifi c de elaborare și implementare a noilor metode și tehnici de dimensio-
nare a riscurilor de mediu, precum și aplicarea în cadrul întreprinderilor au-
tohtone a metodelor performante de gestiune a riscurilor de mediu, în vederea 
obţinerii avantajelor concurenţiale pe piaţa externă. 
 Dezvoltarea unei culturi de protecţie a mediului prin sistemul general de in-

struire, prin sistemul vocaţional-educaţional și mijloacele de informare în masă etc.
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Summary
In the article on empirical material of sociological monitoring researches , which 
were conducted by sociology Section of IJPR is shown how different kind of soci-
al capital influence on political stratification in society, assist for organizing the 
élite, define the status of other population groups in political structure of society, 
mention peculiarities of political process development in European integration 
of country.
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o бщество, как известно,  представляет собой целостную структур-
но упорядоченную систему, А это значит, что различные виды измене-
ний (структурные, функциональные, поведенческие, мотив ационные, 
социо-культурные), которые происходят в ходе социального прогресса, 
и особенно в период реформ, взаимосвязаны друг с другом. В общем, 
они представляют собой социальные практики отдельных групп, что  в 
совокупности определяет  процесс общественной жизни. Поэтому  для 
выяснения реальной стратификации общества необходимо изучить не 
только совокуп ность социальных условий, объективно определяющих его 
структуру, но и совокупность социальных практик агентов, - субъективно 
конструирующих эту структуру.  Это позволяет воспроизвести в социо-
логической теории то единство объективного и субъективного, которое 
суще ствует в социальной действительности. Многомерность подхода к 
исследованию процесса стратификации приводит ученых к определению 
категории «социальный капитал».

Категория «социальный капитал» до сих пор не обрела строго научно-
го определения. Нематериальный характер и многоплановость структуры 
этой социологической категории  часто дают повод ученым использовать 
различные подходы и методы в ее изучении .Они выделяют с точки зрения 
различных наук существенные признаки контактов, связей,  отношений, 
социальных ориентаций, моральных норм, ценностей и т.д. Например, 
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согласно определению Всемирного Банка, социальный капитал – это ин-
ституты, отношения и нормы, которые формируют качественно и количе-
ственно социальные взаимодействия в обществе. Дж.Коулман определяет 
социальный капитал как «набор социальных норм, социальных обменов, 
и, следовательно, некоторый базовый уровень доверия», Р.Патнэм вклю-
чает в его структуру «доверие, нормы взаимности, социальные сети», 
А.Поляков – «доверие, разделяемые в обществе нормы и ценности, соци-
альные сети различного рода» [1].

По мнению французского  политолога П.Бурдье,  социальный капи-
тал – «это сумма реальных и виртуальных ресурсов, которые получает 
индивид или социальные группы вследствие участия в прочной сети в 
той или иной степени институциализированных отношений взаимного 
знакомства и признания» [2, с.5]. Уровень накопленного социального ка-
питала может определяться плотностью и богатством связей, наличием 
у индивида ресурсов, имеющих форму практической реализации, в виде 
материального или символического обмена, который способствует их 
поддержанию. Различные виды капиталов: экономический, финансовый, 
человеческий, символический, культурный, социальный  выступают в ка-
честве форм взаимного превращения, объективации, структурирования 
и институциализации неравенства. Из этого следует, что все практики 
общества, как материальные, так и духовные тесно переплетены и не мо-
гут, рассматриваться отдельно, т.к. социальные отношения включают все 
богатство компонентов и взаимосвязей, отражают статусы, роли и актив-
ность личности в реализации имеющегося социального капитала

Цель нашей статьи: рассмотреть как же различные виды капиталов 
влияют на политическую стратификацию современного молдавского 
общества? Для этого мы хотим,  хотя бы в общих чертах, уточнить не-
которые политологические термины, которые мы будем использовать в 
работе. Как известно,  функции управления, контроля и распределения  
ресурсов выполняет в обществе небольшая страта именуемая элитой или 
правящим классом. Здесь мы бы хотели уточнить эти два понятия, ибо 
они в  современных условиях имеют существенные различия. 

Термин политический класс или правящий класс обычно использу-
ют по отношению к странам, где не завершен процесс модернизации и 
соответственно отсутствуют четко оформив шиеся и институционализи-
рованные социально-экономические интересы. В таких странах разделом 
между групповыми инте ресами выступает отношение не к собственно-
сти, а к власти. Здесь правящий класс представляет собой совокупность 
инди видов, обладающих монополией на власть и осуществляющих власт-
но-управленческую функцию над бесправным, зависимым населени-
ем (имеются ввиду княжества, ранние монархии ит.п.). Рекрутирование  
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элит· осуществлялось через патронажно-клиентельные отно шения, т.е. с 
помощью личного покровительства самодержца, а также на основе кров-
но-родственных связей. 

Если говорить о правящем классе сегодняшнего дня, то следует внести 
существенные поправки  и уточнения  в определение этой категории. Дело 
в том, что  в правящем классе  нельзя  всех отнести к элите, в  классическом 
понимании этой категории. Это обусловлено, на наш взгляд, несколькими 
причинами ее  формирования  в период  независимого государства: кризи-
сным характером  трансформационных про цессов, трудностями создания 
децентрализованной, но эффек тивной системы власти; сложным процес-
сом формирования новых  властных полномо чий между  органами власти, 
и в связи с этим высоким уровнем конфликтности между группами власт-
вующей страты; отсутствием правовой и гражданской культуры у актив-
ного большинства населения,  банкротство социальных и экономических, 
ценностно-нравственных и идейно-культурных ориентиров и ожиданий от 
новой власти; дезинтеграцией   цело стности  социума и страшными  по-
следствиями сепаратизма  в стране. 

В начале  XX  в. действительно произошла не просто смена элит, а 
имела место кардинальная ломка методов  рекру тирования и механизмов 
властвования политической элиты. Пройдя через потрясения и сложней-
шие пертурбации, элита эпохи номенклатурного господства с политиче-
ской арены не ушла, а активно и сегодня участвует в  политической жиз-
ни нашей страны. Но все эта социальная группа имеет свои устойчивые 
признаки. Поэтому мы считаем необходимым, в зависимости от качества 
социального капитала (его активизированных ресурсов), разделять поня-
тия «элита» и «правящий класс».

Правящий класс – это социальная общность, представленная людьми, 
имеющими высокое положение в обществе, обладающими престижем, влас-
тью, богатством, активами в политической и иных сферах деятельности. 
Классы отличатся от элит тем, что не создаются на основе правовых или ре-
лигиозных норм, неравенство между ними определяется, прежде всего,  вла-
дением и контролем над материальными ресурсами, причем это неравенство 
группового уровня,  принадлежность индивида к классу должна быть достиг-
нута и т.п. В них основной критерий стратификации – богатство.

А   политическая элита  – особая социальная группа (активное мень-
шинство общества),  монополизирующая власть в политических системах 
страны (используя для этого бюрократический аппарат, идеологическую 
легитимацию и физическое насилие). Ее деятельность часто базируется на 
сотрудничестве или противостоянии с экономической и культурной (иде-
ологической) элитами. Критерием определения сущности элиты является 
способность и возможность  реализовывать общезначимые политические 
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решения. Наличие у такой элиты в социальном капитале  активных дей-
ственных резервов экономического характера не всегда строго обуслов-
лено, т.к. она может  представлять интересы другой-экономической стра-
ты. Профессор Г. К. Ашин отмечает, что существующие в политологии 
дефиниции различаются между собой и с точки  зрения широты понятий. 
В узком смысле, этот термин обозначает высший эшелон государственной 
власти, в широком – всю иерархию управленцев, т.е. «высшее звено власти, 
принимающее решения, жизненно важные для  всей страны, среднее звено 
власти, принимающее решения  значимые для отдельных регионов, отдель-
ных сфер социальной деятельности, наконец, разветвленный бюрократи-
ческий аппарат» [3, с.165]. Одно из наиболее обобщенных, на наш взгляд, 
определений правящей политической элиты дают социологи А. Свани, 
Дж. Мэнор, Э. Куини, Э. Райс: «Элиты – по определению – люди, которые 
контролируют большую долю материальных, символических и политиче-
ских ресурсов общества, чем любая другая страта общества. Они занимают 
высшие посты в иерархии статуса и власти, полученные ими аскриптив-
но, (по предписанному статусу) или рецептивно (благодаря собственным 
заслугам). В некоторых обществах элиты резко отделены от граждан. Эли-
та - те люди, которые занимают высшие властные позиции, контролируют 
большую часть собственности и имеют наивысший престиж» [4, с. 7].

Если учитывать особенности современного «постиндустриального»  
общества, в котором правящий класс не представляет собой гомогенную 
группу, а власть как бы распылена между различными социальными ин-
ститутами, то отсюда следует, что он может представлять собой социаль-
ную группу со сложной структурой. В современном обществе мы можем 
выделить политическую, экономическую, военную, религиозную и другие  
элиты. Здесь могут использоваться различные подходы и критерии выде-
ления, например, по  положению во властных структурах (законодатель-
ная, судебная, исполнительная), или по географическому нахождению 
(центральная, региональная, местная) или по функциональным обязан-
ностям в политическом процессе (административно-властная, политиче-
ская, coциально-культурная и т.п.), или по престижу статуса в обществе  
«топ-элтита» ( О. Крыштановская), «суперэлитный слой» (Т. Заславская) 
и т. д. Таким образом, в правящий класс могут входить группы( страты) 
с различными формами социального капитала , занятые в разных сферах 
социальной деятельности, имеющие совершенно разные статусы в поли-
тическом поле общества. Поэтому конкретно разделить   понятия «правя-
щий класс» и « элита», можно, конечно же условно,(хотя они реально суще-
ствуют). Таким образом, политическая элита - не простая сумма лиц, силой 
случая оказавшихся наделенными властью, а социальная группа, которая 
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формируется в результате «естественного отбора» и представляет собой 
слой людей, который создается из личностей, обладающих определенными 
способностями, профессиональными знаниями, навыками, умениями.

 Мониторинговые социологические исследования, проведенные Отде-
лом социологии в рамках проекта «Эволюция социальной  стратифика-
ции современного общества и перспективы  евроинтеграции  Республики 
Молдова», позволяют нам в анализе политической стратификации выде-
лить соответствующие страты:

властвующие страты – элита-1 – властная элита высшего эшелона 
власти в стране (республиканский уровень);

элита-2 – страта среднего уровня власти (региональная и местная элита);
средне-средняя страта – владельцы мелкого и среднего бизнеса, слу-

жащие силовых структур, менеджеры  небольших частных фирм, мелкие 
индивидуальные предприниматели;

средне-нижняя – наемные работники государственных и частных кам-
паний, не имеющие высокого уровня профессиональной подготовки, об-
разования, не владеющие престижными профессиями, занятые в основ-
ном малоквалифицированным ручным трудом;

нижняя страта – постоянно не занятые в общественном производстве, 
безработные , домохозяйки, учащиеся. Далее, через показатели социаль-
ного капитала мы уточним, в  чем состоят особенности формирования 
этих страт. Рассмотрим  более подробно: каким  набором капиталов мож-
но определить эти социальные группы.     

ЭЛИТА-1 – Политическая элита – это страта  государственного уровня 
реализации политики, лишь часть властвующей элиты,  которая харак-
теризуется следующими чертами: небольшая, достаточно самостоятель-
ная социальная группа; высокий социальный статус; значительный объем 
государственной и информационной власти; непосредственное участие в 
осуществлении власти; организаторские способности и талант. Это люди, 
которые контролируют большую долю материальных, символических и 
политических ресурсов общества, чем любая другая страта общества, за-
нимают в государстве высокие властные позиции.

Желая подчеркнуть главные характеристики политической элиты, ее 
часто отождествляют с «политическим руководством», «управляющими 
структурами», «центрами принятия решений», «центральными звеньями 
политической системы».Реально- эти статусно-функциональные  атрибу-
ты распределения и контроля использования различного рода обществен-
ных ресурсов  и формируют ее властные и управленческие полномочия, 
т.е. властный ( политический) капитал.

Экономический капитал этой страты определяется  совокупным  се-
мейным доходом, который позволяет делать дорогостоящие покупки, 
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совершать путешествия, отдыхать на дорогих курортах, приобретать до-
рогие автомобили, строить роскошные дома и т.д. По социологическим 
опросам в Молдове среднегодовой доход представителей этой страты 
должен составлять не менее 500 тысяч леев. В социологической анкете 
они дали  ответ:  Можем приобрести все необходимое, без каких-либо 
ограничений - 2,0%). Однако следует сразу же уточнить, что  получить 
достоверные данные о материальном положении семей  этой страты весь-
ма проблематично, т.к. доходная часть семейного бюджета часто  «распы-
лена», распределена между родственниками. Поэтому об экономической 
составляющей социального капитала мы можем судить только косвенно, 
по реальным расходам.

Социальный капитал.  По  социальному происхождению, в большин-
стве своем, -это выходцы из семей  с высоким  образовательно-профессио-
нальным уровнем. Хотя здесь представлены практически все слои нашего 
общества. По наличию профессиональных и социальных связей (а также 
кланово-родственных отношений – особенность нашей страны)  эта стра-
та очень неоднородна, ведь реально поколение новой элиты в Молдове 
еще только формируется.

Вместе с тем следует отметить, что многие представители высшего 
эшелона власти в стране имеют немалый практический опыт управлен-
ческой работы и соответственно социальные связи, наработанные на 
прежних должностях. Так, например, если в первом составе  Парламента 
страны (2001 г.) количество депутатов имеющих опыт работы в органах 
госуправления составляло 53,5%, то в сегодняшнем парламенте уже 73,3%.  

По профессиональной подготовке в прежних парламентах преоблада-
ли люди с техническим и сельскохозяйственным образованием (30,7% и 
18,8% соответственно), то сегодня – больше появилось  депутатов с эко-
номическими, политологическими (35,7%) и с юридическими (25,7%) ди-
пломами.  По возрастным показателям парламент молодеет: численность 
депутатов моложе 45 лет за 10 лет стала значительно больше и возросла 
с 12,9% до 44,6%. В два раза увеличилось количество депутатов-женщин 
(до19,8%).(Отчеты, 2013 г.) 

Культурный капитал представлен уровнем образования, знаниями 
и профессиональными навыками в работе. Практически сто процентов 
представителей этой страты имеют высшее образование, а 21,5  % обла-
дают учеными степенями в различных сферах науки. Значительная часть, 
особенно депутатского корпуса, владеет несколькими иностранными 
языками, получила хорошую стажировку  в руководящих структурах за-
падноевропейских стран и вузах.

ЭЛИТА - 2 включает в себя различные группы, непосредственно или 
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опосредованно участвующие во властных процессах в различных сферах 
жизнедеятельности на уровне регионов или местного самоуправления. 

    Здесь следует уточнить, как мы будем использовать термины «реги-
ональная» и «местная элита». Необходимо, на наш взгляд, специфициро-
вать термины «местные элиты» и «региональные элиты». Под  местными 
элитами мы будем подразумевать представителей власти на уровне ад-
министративного деления коммун, (это также власть в муниципальных 
образованиях  малых городов), а региональные элиты - это властные 
структуры средних и крупных для нашей страны городов. Отметим, что в 
политологических  исследованиях существуют различные подходы к вы-
делению этих элит. В  результате чего местные элиты из-за их малочи-
сленности  и слабого участия в политическом процессе часто исследуются  
недостаточно всесторонне и глубоко. У нас же в стране, как показыва-
ют последние события (политические протесты  в муниципии г. Бельцы, 
АТО «Гагауз-Ери» и других  районах), проблемы в работе местных органов 
власти приобретают  особую остроту.

Дело в том, что сегодня местная элита включает множество субгрупп 
с различными интересами и видением  проблем развития своей терри-
тории.(представители органов управления, бизнес-элита, лидеры общест-
венных организаций и партий, руководители учреждений образования, 
медицины, культуры и т. д.). Соответственно у членов местной элиты со-
вершенно разные социальные капиталы и ресурсы их реализации.( влия-
ния на принятие  тех или иных  властных решений).

Политический капитал часто определяется харизматичностью лиде-
ров, проявивших себя в хозяйственно-управленческой  или другой  про-
фессиональной деятельности  Часто –это бывшие руководители сельхоз-
предприятий, работники  органов местного самоуправления и партийные 
функционеры, «новые бизнесмены». Как показывают социологические 
исследования, гуманитарная интеллигенция  от власти   на местном уров-
не все больше отстраняется.

Экономический капитал приобретает особую значимость на местном 
уровне.  Владение  каким-либо бизнесом создает дополнительный  ресур-
сный потенциал власти. Ведь местная элита на 80% состоит из предста-
вителей фермеров и предпринимателей малого и среднего бизнеса..На 
вопрос социологической анкеты о семейных доходах представители этой 
группы ответили: « Имеем возможность приобрести добротные вещи, но 
за счет экономии в других областях – 10,2%)  Именно у представителей 
местной власти, чаще всего, практикуется «совмещение статусов». Пред-
приниматели идут во власть, чтобы иметь более широкие возможности 
для саморазвития и одновременно рычаги  защиты своего бизнеса.

Социальный капитал  часто приобретает формы клановых или кров-
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но-родственных связей. Чиновники территориальных администраций, 
которые не имеют  ресурсного экономического потенциала власти,  начи-
нают приобретать его, попадая  на руководящую должность( налаживают 
необходимые связи, обзаводятся собственным бизнесом, и т. п) По соци-
альному происхождению эта страта более однородна. Она представлена 
выходцами из крестьянских семей, с относительно равным статусным по-
ложением в местности проживания.

 Культурный капитал.  По уровню образования  эта страта в основ-
ном имеет высшее и среднее специальное образование, причем часто 
специализированное (сельскохозяйственное или экономическое, инже-
нерно-техническое). Важно отметить,  представители этой страты в боль-
шинстве своем обладают довольно высоким уровнем профессиональных 
знаний, умений и опыта. И, к сожалению, оставляет желать лучшего уро-
вень потребления  благ культуры и  вербально-поведенческих отношений. 
Впрочем, такому положению способствует характер сельскохозяйствен-
ного труда и объективные кризисные условия работы  кульпросвет-учре-
ждений, особенно в сельской местности.

СРЕДНЕ-СРЕДНЯЯ СТРАТА включает владельцев мелкого и средне-
го бизнеса, служащих силовых структур, менеджеров  небольших частных 
фирм, мелких индивидуальных  предпринимателей, военнослужащих, работ-
ников правоохранительных органов, специалистов, занятых в социальной 
сфере (учителей, врачей, ученых, обслуживающий персонал крупных фирм  
и т.д) Властный( политический ) капитал этой страты определяется уча-
стием в работе партий, негосударственных общественных организаций, во-
лонтерской занятостью в различных фондах, участием в  выборах и разовых 
политических акциях (флеш-мобы, демонстрации,  фестивали и т.п. )

Экономический капитал   группы формируется в основном из средств 
заработной платы. О совокупном доходе семьи они ответили: « В основном 
денег хватает, но приобретение товаров длительного пользования состав-
ляет определенные трудности»(22,7%). Случайные заработки не учитыва-
ются, хотя и присутствуют в доходах семей. Этот слой занимает средние по-
зиции в стратификационной структуре общества и, по самооценке, относит 
себя к зоне относительного благополучия, вместе со стратами элит.

Социальный капитал  социальные связи обусловлены кровно-родст-
венными отношениями и профессиональной деятельностью. Представите-
лям этой страты, в силу особенностей профессиональной деятельности,  не 
стремятся устанавливать широкие социально-политические связи. Им при-
ходится чаще   общаться с коллегами по работе, родственниками, друзьями.

Культурный капитал.  Члены этой страты в большинстве своем име-
ют высшее  или среднее-специальное  образование, по социальному про-
исхождению очень много выходцев из семей советской интеллигенции. У 
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ее представителей довольно высокий, по сравнению с другими стратами, 
общий профессиональный уровень, а также  доля свободного времени для  
«потребления культуры». Именно они, особенно в городах, являются чаще 
всего посетителями культурных мероприятий, собраний и массовых акций.

 СРЕДНЕ-НИЖНЯЯ СТРАТА включает работников наемного труда, 
как городских так   и сельскохозяйственных   рабочих ( государственных 
и частных кампаний и фирм), которые не имеют высокого уровня профес-
сиональной подготовки, не владеют престижными профессиями. Заняты 
они, в основном, малоквалифицированным ручным трудом. Эту страту 
еще называют «базовый экономически активный слой», учитывая ее ве-
личину Политический( властный) капитал  заключается в эпизодиче-
ском участии в проведении избирательных кампаний или в самих выбо-
рах. Это, в основном, – избиратели. По нашим  опросам, из них лишь 9,8% 
состоят в партиях или общественных движениях.

 По экономическому капиталу – эта страта занимает позицию ниже 
средней в  структуре общества.  На вопрос о материальном положении 
семьи они ответили: «Денег хватает только на самое необходимое»(40, 
8%) Люди этой категории не имеют имущества, которое приносило бы до-
ход или прибыль. Их основной  семейный капитал- вещи  повседневного 
пользования. Главным  источником дохода является заработная плата, а 
также финансовая помощь родственников, работающих за рубежом.

Социальный капитал  определяется низким уровнем социальных 
связей.  Отношения,  аккумулированные  в семье часто весьма невесомы, 
т.е. не приносят особых выгод. В этой страте чрезвычайно высок рейтинг 
внешних социально значимых контактов, которые  часто используются 
для решения возникших личных проблем. Эти связи эпизодичны и не 
прочны, поэтому говорить о социальной сплоченности этой группы лю-
дей практически не возможно. Участие в политических акциях часто но-
сит спонтанный стихийный характер.

Культурный капитал. Люди этой страты имеют в большинстве своем 
среднее и неполное среднее образование. Общий уровень  вербально-пове-
денческой культуры средний,  стремится соответствовать общепринято-
му стилю  общения и отношений в обществе. В  посещении культурных 
мероприятий и учреждений эта страта особой активности не проявляет. 

НИЖНЯЯ СТРАТА включает  постоянно незанятых в общественном 
производстве людей (неработающие пенсионеры и домохозяйки, студен-
ты, учащиеся, безработные) В политическом поле занимают низшие пози-
ции, являясь просто избирателями.

 Хотя об учащейся молодежи  следует сделать особое уточнение. Оно 
касается двух проблем: политической  активности молодежных органи-
заций и использование молодежи в политических акциях партий. Поли-
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тический капитал  у молодежи не является властным, как мы отмечали 
ранее у других страт, его можно скорее всего, обозначить как  активный, 
поведенческий протестный и т. п. Ведь молодежные общественные орга-
низации не декларируют своих  особых политических программ, очень 
мало и редко проводят акции и мероприятия для их реализации. Моло-
дежные резервы партийных организаций фактически помогают деклари-
ровать  программы  своих партий.

Экономический капитал – это  личные среднемесячные доходы, часто 
ниже прожиточного уровня в стране. В опросе нам дали ответ «Денег не 
хватает даже на самое необходимое в жизни»(23, 6%).Основными источни-
ками доходов являются пенсии, социальные пособия, случайные заработ-
ки, помощь родственников и родителей и т.д. В пользовании семей – самые 
необходимые часто старые вещи, жилищные условия не входят в катего-
рию престижного потребления.

Социальный капитал. По социальному происхождению члены этой 
социальной группы представляют  в большинстве- выходцев из сельской 
местности или из семей бывших  наемных рабочих городских предпри-
ятий.. Они не заняты в общественном производстве, (или заняты непо-
стоянно, сезонно), поэтому социальные связи ограничиваются кругом 
межличностного общения (друзьями и родственниками.) Эта социальная 
группа  в политической жизни практически не участвует, кроме специаль-
но организованных акций. (выборов, флеш-мобов, пикетов)

Культурный капитал. По уровню образования эта страта весьма не 
однородна. В ней могут присутствовать люди с различным уровнем обра-
зования, которые в силу отсутствия  опыта работы(молодежь), или низко-
го уровня профессиональной подготовки в целом,  или возраста (пенсио-
неры) стали невостребованными на рынке труда. 

Культурное потребление у субгрупп этой страты весьма разнообраз-
ное,  но, пожалуй, главное можно отметить, что  использование  свободно-
го времени является в большей мере пассивно-потребительским. Занятия 
спортом и активными творческими видами искусства, даже у молодежи, 
не является приоритетными.

Подводя итог проведенному анализу, мы должны уточнить, что пред-
ложенная классификация не представляет  собой  строго гомогенные 
страты. Если же количество признаков в социальном капитале четко не 
позволяет определить место  групп,  в структуре общества, то появляются  
межстратовые  слои, с особыми характеристиками ранжирования и нера-
венства. Например, за пределами проектного исследования у нас остались 
маргинальные субгруппы социального дна: бомжи, проститутки, пред-
ставители криминальных слоев, а также большая группа маятниковой 
рабочей миграции.  На наш взгляд, они нуждаются в особой методоло-
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гии исследования.  Далее, социологические эмпирические данные в значи-
тельной мере отражают субъективную сторону процесса стратификации 
(самоидентификацию). Объективные данные, в том числе статистические, 
лишь косвенно уточняют наши выводы. Для глубоко   научно обоснован-
ного исследования этого процесса необходимо использовать более широ-
кую парадигму характеристик социального капитала.

Стратификационный подход к анализу политики как сферы социаль-
ной жизни, позволяет увидеть особые грани взаимодействия субъектов по 
поводу власти, определить формы и модификацию структуры и функции 
социальных институтов, их постоянных и переменных черт, темпов эволю-
ции и других политических явлений .Отметим некоторые особенности по-
литической стратификации молдавского общества исходя из этого тезиса 

Особенности рекрутирования элиты. Обратимся к особенностям 
формирования политической элиты в Республике Молдова. Феноменом 
этого процесса в молдавском обществе можно назвать стремление интел-
лигенции попасть во властные структуры. Разгадку этого явления, на наш 
взгляд, надо искать в исторических, культурных, социально-экономиче-
ских условиях развития нашего социума.

С исторической точки зрения сегодня во власть пришло лишь третье 
поколение национальной элиты. Причин несколько. Во-первых, военное 
лихолетье и сталинские ссылки практически лишили страну  националь-
ной элиты. Поэтому в  пятидесятых годах прошлого столетия большинство 
вузов, культпросветучреждений и предприятий открывали специалисты, 
приехавшие из России, Украины, Белоруссии и других республик Союза. 

Во-вторых, Молдова – страна аграрно-промышленная, более поло-
вины населения проживает в сельской местности,  в условиях которой и  
формируется первая волна интеллигенции. 

В-третьих, в стране очень сильны традиционные устои жизни,  кров-
нородственные связи и отношения, которые влияют значительно на про-
цесс формирования этой страты. Обратимся к примерам. 

В условиях современной Молдовы, как показывают социологические 
исследования, классические способы рекрутизации элиты в «чистом виде» 
т. е. антрепренерская или предпринимательская система элитоотбора, 
ориентированная на личные качества конкурентов, и «система гильдий» 
отбор кандидатов из определенных  закрытых социальных групп без кон-
куренции, часто смешиваются. А это, как известно,  снижает профессио-
нализм в управлении,  порождает  конфликтность в принятии управлен-
ческих решений. В результате такого набора властные структуры страны 
представляют пирамидальную матрешку. В ней лицевая сторона отража-
ет демократические достижения общества и характеристики  правящей 
элиты: харизматичность лидеров, их уровень образования и профессио-
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нальной компетентности, способности и умения управлять страной. А на 
теневых, невидимых гранях этих пирамид, на всех уровнях работают «бо-
лее эффективные социальные лифты» попадания во властные структуры: 
партийная принадлежность, коррупция, кумовство и родственные взаи-
мосвязи. Население страны уже давно перестало удивляться тому,  что 
среди парламентариев,  чиновников различного уровня власти «всплыва-
ют» известные фамилии бывших руководителей страны. Это своего рода 
«политическое наследство» переданное детям старшими поколениями.    . 

Cовременная система набора элиты во многом заимствовала из со-
ветского прошлого не лучшие черты. Проч ность пребывания в высших 
властных институтах определяется сегодня не профессионализмом и 
компетентностью в решении государственных задач, а умением поддер-
живать неформаль ные отношения с чиновниками. Более того, эти нефор-
мальные отношения носят уже не просто   дружеский личностный харак-
тер, а имеют первоосновой экономическое содержание.. Нынешняя элита 
пока не имеет единых, объеди няющих ее целей и идеалов. К тому же  она 
не стала фактором стабилизации общества, гарантом динамичного рав-
новесия властных структур. Категория «общего блага» знакома  далеко не 
всем  представителям властвующей элиты.

Рекрутирование элиты через партийные ряды определяется особен-
ностью партий, как социальных групп, которые призваны в концентри-
рованной форме  выражать политические интересы, цели и идеалы тех 
или иных объединений людей. Люди вступают в партии на основе оце-
нок  социальной направленности их программ, идеологии, форм и ме-
тодов проведения реформ и т.п. По мнению молдавского политического 
аналитика Игоря Боцана: «Политическое развитие Республики Молдовы 
(РМ) в период поздней перестройки и сразу после принятия Декларации 
независимости в 1991 г. было предопределено несколькими факторами, 
среди которых: отсутствие демократического опыта, как у граждан, так и 
у нарождающейся политической элиты; качество и этика этой элиты; воз-
действие со стороны западных политических, финансовых организаций и 
России». [5 с. 169] Безусловно, что значимую роль сыграли социально-эко-
номические и исторические факторы развития молдавского общества. По 
мнению многих аналитиков,  партийное строительство в стране носило и 
еще до сих пор носит спонтанный характер, типа «сверху вниз». В его ос-
нове преобладают основания  харизматично-стратовой структуры обще-
ства с общинно-родственными отношениями. Многие новые партии носи-
ли «карманный характер», т.е. не имели (и до сих пор не имеют) широкой 
сети организаций. Их политические платформы не были ориентированы на 
конкретные социальные группы. Формирование партий идет по принципу 
«хватай всех» (О.Киркхаймер). Идеологически некорректные, популист-
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ские, повторяющие друг друга политические программы не имели стабиль-
ного электората, который по социологическим опросам, с большинством 
из них был абсолютно не знаком. Например, о таких политических партиях 
и объединениях как «Равноправие», «Партия гуманистов», «Объединенная 
Молдова», по социологическим опросам, абсолютно ничего не знали более 
20% респондентов. И это, несмотря на то, что некоторые из них уже более 
десяти лет участвуют в выборах различного уровня власти. 

Некоторые партии абсолютно не востребованы в политическом поле 
страны. В избирательных кампаниях они набирают около 1% голосов. Но 
их лидеры пытаются получать некие дивиденды от «политики для себя».  
[Отчет, 2012 г.)

При этом следует отметить, что современная политическая система об-
щества по-прежнему,  находится в  процессе формирования и ее состояние 
крайне нестабильно. В обществе еще не сформирована четкая социальная 
структура, политические ориентации социальных групп аморфны и из-
менчивы, т.е. партии не имеют достаточно устойчивых страт политической 
поддержки. Если  проанализировать ответы анкет по вопросам отношения 
к партиям, то обнаружим  объективную и субъективную  стороны оценок 
их деятельности. С объективной стороны люди считают , что партии со-
здаются «чтобы реализовать определенную политическую программу, ко-
торую они считают верной и эффективной» – 18,9%; «чтобы помогать лю-
дям в решении их проблем»-8,5%; «люди вступают в партии, чтобы внести 
посильный вклад в процесс позитивных перемен в нашей стране» – 8,2%. 
Оценки субъективных суждений  более неоднородны и соотносятся с лич-
ными потребностями политиков: «люди вступают в партии в целях борь-
бы за личную  власть и более высоко социальное положение» – 40,2%; «для 
материального обогащения»-48,4%;  «людей привлекает возможность быть 
на виду, занимать престижное положение, часто мелькать на экранах теле-
визоров» – 7,6%. (из ответивших на вопросы, выбраны наиболее частые)

 Рекрутизация элиты через партийные структуры в Молдове являет-
ся одним из наиболее эффективных способов «социального лифта». Ког-
да партии становятся правящими, именно их члены назначаются в органы 
законодательной и исполнительной власти на всех уровнях  руководства 
страной. Партийная монополизация  институтов исполнительной власти, 
к сожалению, на наш взгляд также  ведет к снижению уровня профессио-
нализма в управлении государством. Многие чиновники, попадая во власть 
без профессионально-конкурсного отбора, не  имеют достаточного опыта 
и знаний в управлении порученной отраслью экономики. При этом следует 
отметить, что современная политическая система общества по- прежнему,  
находится в  процессе формирования и ее состояние крайне нестабильно. 
В обществе еще не сформирована четкая социальная структура, политиче-
ские ориентации социальных групп аморфны и изменчивы, т.е. партии не 
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имеют достаточно устойчивых страт политической поддержки.
Следует обратить внимание также и на тот факт, что в условиях фор-

мирования рыночных отношений в стране и реформ социально правовой 
базы  соответствующих  стандартам Европейского Союза основополагаю-
щим фактором социальной стратификации  практически всех страт явля-
ется экономический. Это объясняется тем, что политическая культура и 
социальная активность населения еще не достигли достаточного высоко-
го демократического уровня  развития.

Какие выводы можно сделать из исследовательского материала о поли-
тических реформах и стратификации в современном молдавском обществе?

Во-первых. Как известно, сфера политики – это сфера интересов опре-
деленных страт. И в этом смысле следует отметить, что нынешняя струк-
тура властвующей страты весьма ярко отражает интересы социальных 
групп элиты: партийных функционеров (их численность возросла более, 
чем в два раза, до 31,7%) и представителей бизнес – элиты (рост с 2% до 
16,8%). (Отчеты, 2013 г.)

Сегодня, например,  в высшем органе страны – парламенте депутаты 
часто отстаивают, прежде всего, партийные или корпоративные интере-
сы. Понятно, что в таких отношениях трудно найти консенсус в реализа-
ции общих государственных целей. Тем более, что в политической сфере 
нашего общества существует нерасчлененность, социальных и личност-
ных отношений. Руководители  страны -люди богатые,  бедных во власти 
нет.  Что, кстати, является признаком незрелости институтов граждан-
ского общества, которые не способны контролировать политиков, «про-
водить» своих представителей во власть. Назначенный на руководящую 
долж ность чиновник организует продвижение по служебной лест нице 
«своих» людей по принципу землячества, родства, личной дружбы, иног-
да – этнической принадлежности. Таким образом, образуются  элитные 
кланы. В страте правящего класса – это устойчивые политико-культурные 
группы, объединенные общностью поли тико-экономических интересов, 
и, как правило, консолидиро ванные вокруг руководителей исполнитель-
ных структур на ос новании личной зависимости.

Клановость во власти, как показывают исследования, у нас больше 
всего распространена  на региональном  и местном уровнях. Здесь наблю-
дается организация деятельности по принципу управленческих команд, 
жестко подчиненных главе исполнительной власти в регионе. Более ши-
рокие социальные связи – вне команды – также важны: друзья, родствен-
ники, бывшие соученики, бывшие коллеги. Но главный успех лидерства, 
определяют: наличие прочных связей с нужными людьми, отношения 
личной преданности, владение материальными ресурсами власти.

Во-вторых, в нашей стране особо проявляется взаимовлияние соци-
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ально-экономических и политических реформ в процессе стратифика-
ции. Политический выбор партий, отношение к ним, активность самого 
населения часто определялись оценкой реформ и  положением дел в ка-
кой-либо сфере, удовлетворенностью жизнью тех или иных социальных 
групп. Причем, уровень и качество жизни населения, социально-эконо-
мические маркеры, стали определяющими в политических ориентациях 
избирателей. Например, респонденты в селах, в которых сложилось тяже-
лое экономическое положение, оценивают реформы в стране в большей 
мере отрицательно (57%), чем в городе (37%). Поэтому сельские жители 
менее  активные в политической сфере.

Особенностью менталитета наших людей можно назвать очень силь-
ное влияние на политический выбор людей  общинно-родственных от-
ношений и харизматичность лидеров тех или иных партий. На выборах, 
например,  самый большой процент голосов кандидаты набирали в своих 
селах и районах, откуда они родом, от 75% до 90%. (Отчеты, 2009 -2010 г.)

В-третьих,  в обществе  отсутствует политическое единство между 
участниками социального процесса,( элита не слышит народ, народ не 
слушает элиту) .И как результат различного понимания целей общегосу-
дарственного развития, отсутствие культуры консенсуса, стремления к 
согласию в реализации демократических преобразований;

В четвертых, неразвитость политического процесса, аморфность его 
структуры и неопределенность политических акторов в их борьбе. («Мы 
за тех, кто у власти или кто сегодня побеждает»). А это ведет к тому, что 
у нас нет налаженного диалога власти и оппозиции, власти и общества. 
Оппозиция стремиться проявлять себя не как политические оппоненты, а 
как радикальное протестное движение.

В пятых, очень низкая эффективность деятельности институтов гра-
жданского общества, не позволяет деконцентрации  власти. В стране пока 
не удается  снизить уровень  господствующего  влияния в управлении вла-
ствующей  политической элиты и представителей ее бюрократии, контр-
олирующих основные ресурсы государства в отношениях с местной влас-
тью  и организациями гражданского общества.

В шестых, в Молдове, к сожалению, еще не изжита практика «поли-
тических клиентных отношений». А это значит, что социальные группы 
приближенные (входящие) в президентуру, парламент, правительство 
концентрируют в своих руках важнейшие властные полномочия, получа-
ют особые возможности своекорыстного использования власти. Условия 
реализации власти у местных элит на региональном уровне значительно 
ограничены. Более 52% опрощенных работников примерий считают, что 
в  их деятельности недостаточно свободы и возможностей вести плодот-
ворную местную политику, «централизация власти еще достаточно боль-
шая», Причем, самостоятельность органов местной власти в решении 
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местных проблем различна в разных сферах жизни. Так, например, фи-
нансово-экономическую самостоятельность как частичную отметили 57% 
респондентов, а полностью самостоятельны в финансовых вопросах лишь 
27% руководителей, в социальном развитии сел и их инфраструктуры ча-
стичную  самостоятельность отметили 55% опрошенных, а абсолютно не 
самостоятельны – 28 % руководителей органов местной власти. и т. д. Ана-
лиз этих и других полученных социологических данных  показывает, что в 
стране назрела острая необходимость совершенствования законодатель-
ства о местном самоуправлении, вовлечения в реализацию местной поли-
тики разнообразных общественных объединений гражданского общест-
ва, совершенствования технологии отбора элит, развитие многообразных 
форм демократии в политике местной власти. 

В седьмых, взаимодействие в реализации внутренней и внешней по-
литики часто дестабилизируется, что отрицательно влияет на социаль-
ный прогресс в целом.  

В ходе любого значимого социально-исторического процесса, особенно 
в переходные периоды, рождаются и развиваются все новые формы поли-
тического участия новых социальных групп в политике. В силу многообра-
зия переменных условий и факторов, определяющих политику государства 
и общества, социальная структура преобразуется, стратифицируется соот-
ветственно изменяя свои функции, совершенствуя многообразные соци-
альные практики. Развитие политических реформ и политического процес-
са  в Молдове с каждым годом набирает силу, что дает уверенность в том, 
что путь развития демократии, который некоторые страны прошли за сто-
летия, наша страна преодолеет значительно быстрее и успешнее. 
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Summary
In this article is followed Kantianism entering in the Romanian philosophical 
thought, starting in the fi rst decades of the nineteenth century until the middle of 
this century. It demonstrated that the fi rst generation of Romanian kantianists –
Gheorghe Lazăr, Eufrosin Poteca, Eftimie Murgu - was concerned with propaga-
ting the ideas of Kant, while the second generation, represented by August Trebo-
niu Laurian, Simion Bărnuţiu, Timotei Cipariu and others, tends to critically and 
creatively address the Kantian philosophy.

Key-words: Romanian philosophy, Kantianism, educational philosophy, critical 
philosophy, ethics, knowledge, categorical imperative, freedom.

k antianismul a pătruns relativ timpuriu în Țările Române. Din primele 
decenii ale secolului al XIX-lea, începând cu Gheorghe Lazăr, kantianismul a 
constituit o permanenţă în gândirea fi losofi că românească. De la introducerea 
învăţământului fi losofi c în limba română și până la înfi inţarea universităţilor, 
aproximativ 1818-1860, kantianismul a dominat în învăţământ prin manuale 
alcătuite de W.T.Krug, J.Beck și alţi discipoli ai fi losofului din Königsberg. 

Gheorghe Lazăr (1779-1823) avea o formaţie știinţifi că și fi losofi că solidă, 
dobândită în timpul studiilor la Viena, unde căpătase o orientare în special 
spre Iluminismul de tip wolffi  an. Traduce mai târziu cărţi ale unor profesori ca 
Salzmann și Campe, învaţă însă să preţuiască și opera lui Kant.  Specialitatea sa 
era aceea de inginer hotarnic. Format spiritual sub infl uența Școlii Ardelene, 
Lazăr își asumă cu gravitate o misiune de ordin istoric, fi ind însufl eţit de idealul 
naţional și de dorinţa de a contribui la propășirea și înălţarea românilor prin 
cultură. Animat de o viziune modernă și democratică, iniţiind învăţământul 
știinţifi c și umanist în limba română, el produce o revoluţie spirituală în mediul 
social și cultural fanariot din București. În spiritul luminilor, în Discursul rostit 
la sosirea în ţară a lui Grigore Ghica-Vodă, la 30 iulie 1822, Lazăr acordă 
educaţiei un rol primordial în renașterea naţională, considerând că românii 
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trebuie să ia „pildă de la celelate popoare luminate”, să iasă din „besna” 
neștiinţei și, cunoscându-și istoria, să se ridice iarăși la „treapta cea pierdută a 
cinstei strămoșești”. Redeșteptarea nu poate veni, spune el, decât prin studiul 
„știinţelor folositoare”, prin educaţie și prin respectarea muncii celor ce „asudă 
din revărsatul zorilor dimineţii până târziu în noapte”[1,I,178]. La școala 
pe care a înfi inţat-o a predat în limba română matematica, geografi a, istoria și 
știinţele naturii, dar și cursuri de fi losofi e modernă, în spiritul ideilor kantiene. 
Din scrierile sale s-au păstrat doar câteva discursuri și manuale. Cursul de 
filosofie și cel de Logică și metafizică, ambele traduse (ori întocmite) după 
Kant, s-au pierdut [2]. Este cunoscut însă faptul că Gheorghe Lazăr este 
primul care a introdus limba română în predarea fi losofi ei(1818). După 
mărturia demnă de crezare a lui Ion Heliade-Rădulescu, Lazăr preda la Școala 
"Sf. Sava" din București fi losofi a după Kant. Reliefând lupta lui Lazăr pentru 
introducerea limbii române în școală și nemulţumirea profesorului de a-și 
vedea elevii exprimându-se greu românește, Heliade-Rădulescu scrie: „Îndată 
Lazăr începu a traduce cursul de matematică al lui Wolf  și de fi losofi e al lui 
Kant”[1,I,208]. Fără a putea preciza ce anume curs preda Lazăr, este probabil că 
el își alcătuia lecţiile după manualele cu o circulaţie mai mare atunci, cele mai 
răspândite fi ind cele ale lui Krug. Şcoala lui Lazăr a fost un focar al noului spirit 
modern, unde s-a format viitoarea generaţie pașoptistă. Elevii săi, Ion Heliade-
Rădulescu, Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru ș.a., au continuat opera începută 
de luminatul dascăl ardelean. Prin tot ceea ce a făcut, prin pasiunea ardentă 
pentru cauza redeșteptării naţionale și prin vocaţia sa de întemeietor, Gheorghe 
Lazăr este considerat, pe bună dreptate, un mare pedagog naţional, un vizionar 
și un strateg al culturii române moderne.

Urmează, după manualele de fi losofi e ale lui Gheorghe Lazăr, Logica și 
etica după J. G. Heineccius, tradusă de către Eufrosin Poteca (1829), Manual 
de filosofie și de literatură filosofică după W. T. Krug, de August Treboniu 
Laurian (1847), Elemente de filosofie după A. Charma, de Ion Zalomit (1854), 
Elemente de filosofie după W. T. Krug, de Timotei Cipariu (1861,1863) etc. 
Apariţia acestor lucrări de fi losofi e venea să demonstreze posibilitatea de a 
exprima în limba română idei fi losofi ce. Orientarea profesorilor de fi losofi e 
din această perioadă – Eufrosin Poteca, Eft imie Murgu, August Treboniu 
Laurian, Simion Bărnuţiu – este semnifi cativă pentru noile tendinţe ale epocii. 

În cadrul acestui proces de dezvoltare un loc deosebit ocupă Eufrosin 
Poteca (1785-1858), care, după studiile făcute la Paris, devine profesor de 
fi losofi e la Școala „Sf. Sava”, în 1825, unde predă logica, etica, metafi zica, dar 
și istoria fi losofi ei. În 1829 tipărește Elemente de filosojie, logică și etică de 
Heineccius, traducere a versiunii grecești datorate lui Grigore Brâncoveanu 
(Viena, 1808). Lucrarea profesorului de la Halle, căruia îi revine meritul de a fi  
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„eliberat de scolastică” fi losofi a cu ajutorul wolffi  anismului, a fost utilizată de 
Poteca pentru cursul său. Ca atare, Poteca se dovedește un adept al fi losofi ei 
populare germane, deși nu este străin și de kantianism. Iluministul adaptează 
conceptele preluate, oferind astfel baze utile evoluţiei speculaţiei fi losofi ce. El 
menţine echivalenţa fi losofi e-cunoaștere, însă face o dublă precizare, capabilă 
să ducă în fi nal la autonomizarea fi losofi ei. Pentru el, suma de cunoștinţe nu 
mai alcătuiește un sistem omogen și unanim acceptat, ci este un ansamblu 
ce oferă premise solide investigaţiei raţionale, care, pe măsură ce înaintează, 
ajunge să formuleze legi. În acest sens, este semnifi cativă însemnarea sa făcută 
în planul lecţiei de deschidere a cursului: „Filosofi a învaţă pe om să vieţuiască 
după vrednicia cuvântului, încât nu numai faptele sale, ci și dogmele voirilor 
sale să se poată aplica ca o lege la toţi vecinii săi, ... precum toată societatea 
oarecând răspândită și jăfuită dorea de stema domnului pentru liniște și 
mântuire, așa toată tinerimea acum însetată de fi losofi e dorește de dascăli și 
de școale pentru învăţătură și luminare”[3,131-132]. Pe de altă parte, suma 
de cunoștinţe se organizează pe domenii specifi ce de activitate intelectuală, 
datorită progresului pe care-1 face cercetarea fenomenelor naturale și sociale. 
Devine evident că există o ierarhie în cunoaşterea enciclopedică şi că pe 
planul superior se afl ă logica și etica, la care se adaugă metafi zica: „Pentru că 
metafi zica, deși cercetează teoreticește cele ce sunt, însă luându-se peste tot. 
Iar pre acele știinţe care cearcă numai trupurile, elementurile și organizarea 
lor în câtime și felurime le numesc știinţe fi zice, adică naturalnice, precum este 
matematica, fi zica, chimia, istoria naturalnică, astronomia și geografi a»[3,134]. 
În cursul de istoria fi losofi ei care precede lucrarea lui J.G.Heineccius Filosofi a 
cuvântului și a năravurilor, adecă logica și ithica elementare cărora se pune 
înainte Istoria fi losofi că, Eufrosin Poteca apreciază înalt fi losofi a critică a lui 
Immanuel Kant:”Filosofi a critică rămâne într-aceea ce să dă din conștiință, 
să silește să afl e prin analis, nu al ideilor ci al puterilor sufl etești, începuturile 
statornice ale cunoștinței, să hotărască întrebuințarea lor și să numere toate 
puterile cunoscătoare după feliu. Aceasta înalță mintea omenească, dar și o 
tine în hotară prin măsurarea puterilor ei” [3,272-273]. Gândirea raţionalistă 
a lui Eufrosin Poteca înclină balanţa în favoarea modernizării aparatului 
conceptual și a fi losofării în general. 

August Treboniu Laurian (1810-1881) este una din fi gurile proeminente 
ale culturii române care s-a manifestat – urmând tradiţia Școlii Ardelene – în 
special în domeniul fi lologiei și al istoriei, dar a adus contribuţii notabile și în 
domeniul fi losofi ei. Laurian predă, începând cu anul 1842 și până în ajunul 
Revoluţiei de la 1848, un curs de fi losofi e la Şcoala „Sf. Sava”, care s-a bucurat 
de o largă audienţă și apreciere în cercuri ce depășeau mediul școlar. Laurian 
a contribuit la răspândirea unor temeinice cunoștinţe fi losofi ce, socotind că 
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nu este cu putinţă să se răspândească și să se înţeleagă operele marilor fi losofi , 
creatori de sisteme, înainte de a se face o pregătire corespunzătoare prin 
lucrări introductive, de familiarizare cu problematica fi losofi că: „…a face mai 
înainte cunoscut pe publicul românesc cel doritoriu de a intra pe drumul cel 
mai ușor într-această știinţă, cu operile obicinuite la alte naţii și recunoscute 
de respunzătoare scopului lor»[4,15]. În această direcţie a tradus și editat, 
însoţindu-le de prefeţe, Manualul de filosofie de A. Delavigne (1846) și 
Manualul de filosofie și de literatură filosofică de W. T. Krug (1847, t. I). Planul 
său mai cuprindea traducerea și publicarea și a altor lucrări: Propedeutica 
filosofică a lui I. Beck și Istoria filosofiei a lui Ioann Lichtenfels, rămase însă 
în stadiul de proiect.

Esenţiale pentru cercetarea gândirii fi losofi ce a lui A. T. Laurian sunt trei 
lucrări care schiţează liniile directoare ale cursului său de fi losofi e, și anume: 
două lecţii de deschidere ale acestui curs și discursul festiv la închiderea 
anului de învăţământ fi losofi c 1844/1845: Discurs la deschiderea cursului 
de filosofie în Școala „Sf. Sava” din București (septembrie 1842), Guvânt 
academic, pronunţat în aceeași Școală cu prilejul examenului public și al 
împărţirii premiilor în l-i iulie 1845 și Guvânt scolastic ( . . . )  la începutul 
anului scolar, septembrie 1846. Ultimul discurs schiţează planul complet al 
cursului de fi losofi e ce se desfășura pe parcursul a doi ani de studii. Aceste 
lecţii-discursuri reprezintă principala contribuţie a lui Laurian la crearea unei 
literaturi fi losofi ce românești cu puternice note personale. El a publicat, de 
asemenea, la începutul anului 1848, o serie de articole de istoria fi losofi ei antice 
in paginile periodicului „Universu”. Apariţia lor este întreruptă de participarea 
lui Laurian la Revoluţia din 1848 în Transilvania, dar este reluată mai târziu 
în paginile periodicului „Instrucţiunea publică” (1859-1861) de sub direcţia 
sa. Printr-un studiu privind Filosofia scolastică face trecerea spre cursul 
de Filosofia modernă, ”..independinte de compendiile autorităţii străine”, 
tratându-i pe Bacon, Hobbes, Campanella, Descartes, Malebranche, Spinoza, 
Locke, Condillac, Berkeley, Hume, Leibniz, oprindu-se la urmașul imediat al 
acestuia, Chr. Wolf, și enunţându-i pe cei mai însemnaţi wolfi ani.

După Laurian, perioada modernă a fi losofi ei cu Bacon, Hobbes, Locke, 
Descartes, Hume, Leibniz  a realizat multe ”înaintări” faţă de cei vechi. Cu 
toate acestea, apreciază profesorul român, ”ele nu fac decât juneţea fi losofi ei 
moderne. Bărbatul care s-o înalte la tărie și constanţă bărbătească se arată în 
Königsberg”[4,10].  Meritul lui Kant constă, după Laurian, care avea unele 
rezerve faţă de agnosticismul fi losofului german, în critica obscurantismului, 
dogmatismului și misticismului. Dacă la unii profesori fi losofi a propagată de 
la catedră, după manuale ofi ciale, a avut unele tendinţe de compromis, cel 
puţin la Gheorghe Lazăr, pentru Laurian kantianismul reprezenta tendinţa 
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fi losofi ei românești de a se emancipa de teologie și de a se afi rma ca disciplină 
intelectuală autonomă. „Prin criticismul lui Kant – scrie Laurian – se potolește 
cearta dintre dogmatism și scepticism, se închide drumul misticismului”[4,11]. 
Puternic infl uenţat de Kant, infl uenţă exercitată în mod direct, prin operele 
originale ale gânditorului german, și receptând unele infl uenţe și din partea 
urmașului acestuia, W. T. Krug, Laurian năzuiește și reușește să afi rme un punct 
de vedere propriu într-o serie de probleme. Profesorul de la „Sf. Sava” este unul 
dintre gânditorii pașoptiști, care, în domeniul fi losofi ei, au dat dovadă de o 
apreciabilă independenţă faţă de anumite sisteme de gândire, concepţii sau 
lucrări fi losofi ce. 

Laurian pornește de la Kant, stă continuu sub infl uenţă kantiană, mai ales 
prin latura raţionalistă a gândirii sale, dar nu se înfăţișează ca un raţionalist 
kantian ortodox. În discursul din 1842 el afi rmă: „Filosofi a se deosebește de 
știinţele empirice, cărora adnumerăm știinţele istorice și în specie știinţele 
naturale sau fi zice, printr-aceea că fi losofi a este știinţa apriori, iar cele empirice 
sunt aposteriori”, și, în timp ce fi losofi a „se dezvoltează prin cugetare curată, 
neamestecată de lucrurile sensurilor”, cele empirice „cuprind numai spusele 
sensurilor [simţurilor]”[5,278]. Distincţia este urmărită în continuare într-un 
sens comportând, de asemenea, unele detașări de kantianism: „…conceptele 
fi losofi ce se unesc într-o sistemă spre formarea unei teorii prin logistică 
dreaptă, iar cele empirice numai prin inducţie”[5,278 ].

În actul cunoaşterii trebuie distinşi doi termeni: eul, subiectul care 
cunoaşte, şi „obiectele cunoştibile”: „lucruri (entia) în genere”. „Cel dintâi 
concept așa dară, care ni se arată nouă în cercetarea conceptelor fundamentale 
e conceptul de realitate (de este) și prin urmare realitatea e categoria principală 
a obiectelor cunoștinţei”[6,f.248].

 Laurian preia, iniţial, distincţia kantiană a lucrului în sine și a fenomenului: 
,,Lucrurile (entia, res) se împart în ”lucruri în sine” (entia per se) și în 
”lucruri cunoștibile”, iar acestea din urmă, „după cum cunoștinţa noastră 
purcede sau din cugetare curată, sau din percepţiunea sensurilor, se împart 
în lucruri inteligibile (nomena) și în lucruri sensibile (phaenomena). 
Lucrurile „cunoștibile”, „lucrurile care se pot cugeta”, sunt denumite de Laurian 
„posibile sau entilogici (entia logica)”. Această entitate logică – afi rmă autorul 
în continuare – e condiţiunea negativă a toată existenţa obiectivă. Noi putem 
susţine că, dacă un lucru nu se poate cugeta, nici nu poate fi , dar din contră nu 
putem zice că dacă se poate cugeta, este [6,f.248v.]. Cugetabilitatea lucrurilor 
constituie, așadar, după Laurian, principala condiţie a existenţei lor logice. Sub 
aspect gnoseologic, obiectele cugetării pot avea o existenţă (este) care nu este 
identică cu realitatea lor obiectivă, dar cele pe care le considerăm ca având 
realitate obiectivă au și o existență logică.
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Autorul român atenuează agnosticismul kantian până la anularea lui: „Și 
pe lângă această posibilitate a cugetabilităţii sale, trebue să se referească într-un 
mod determinat spre cunoștinţa noastră, fi indcă altminte n-om putea nici odată 
să ne convingem despre realitatea lui, el ar rămâne pururea ideal”[6,f.248v.].  

O problemă în care Laurian pornește de la Kant și îl urmează cu consecvenţă 
privește necesitatea efectuării criticii raţiunii, a examenului ei prealabil. Ca și 
ilustrul său dascăl, Laurian consideră: „Calea cea adevărată pe care putem par-
veni la știinţă nu e nici dogmatică, nici aporetică, ci critică”[5,279]. Necesitatea 
acestei critici este argumentată pornind de la trăsăturile actului cunoașterii fi lo-
sofi ce: „Filosofi a e fundamentul tuturor știinţelor, însă deodată și cea mai abs-
tractă dintre toate știinţele, închisă între mărginile cunoștinţei apriori, supusă 
periclului d-a degenera intr-un formalism gol, cere cea mai mare băgare de sea-
mă, cea mai sănătoasă judecată (...), altmintrele fantasiem în loc d-a fi losofa și 
fi cţionăm in loc d-a raţiona, sau raţionăm din păreri fără temei, fabricăm în aer, 
dogmatizăm, cădem și ne cufundăm în dogmatism”[5,279]. Pentru a evita aces-
te pericole, Laurian cere, în spiritul lui Kant, să fi e examinate „mai intii legile, 
facultăţile și marginile minţii omenești”, ceea ce constituie sarcina și obiectul „fi -
losofi ei subiective”, care trebuie să preceadă „fi losofi a obiectivă”[5,279]. Platon, 
Spinoza și Wolf sunt exemplele clasice, după Laurian, pentru drumul invers. 
„Sentinţa” sa în această problemă – esenţa criticismului pe care-1 adoptă pe 
urmele lui Kant – este că „întemeierea fi losofi ei” se poate realiza „începând a ne 
examina întâi puterea noastră și mintea noastră cu toate facultăţile și legile ei, și 
după aceasta a o întrebuinţa spre cercetarea întrebărilor care ni le pune ea, a cău-
ta răspunsurile care ni se cuvine a i le da împreună cu răspunsurile ce i le-au dat 
alţii care au fi losofat mai înainte de noi”[5,278]. Această atitudine se deosebește, 
pe de o parte, de cea dogmatică, iar pe de altă parte, de cea aporetică (procesul 
aporetismului e negativ; el se îndoiește de toate, caută contrazicere în toate și, 
lăsat liber, preface în nimic toate cunoștinţele noastre). Numai pe cale critică, 
pornind de la datele cunoașterii și supunând cercetării „legile originare ale tutu-
ror activităţilor noastre”, vom putea ajunge la „principe universale”, la adevărate 
cunoștinţe și le vom putea lega ,,într-un tot știinţifi c, într-o sistemă”[5,279].

Laurian se deosebește de Kant în privinţa perspectivei concrete din care 
propune să se efectueze examenul critic al raţiunii, al facultăţilor și limitelor 
ei, și anume cel al psihologiei antropologice și al istoriei fi losofi ei. Punctul de 
vedere este cel al așa-numitei „psihologii teorice”, una dintre cele trei ramuri 
ale știinţei psihologiei după diviziunea efectuată de urmașii lui Kant, și care 
reprezintă „teoria tuturor cunoștinţelor lucrărilor subiectului nostru”[5,277].

În domeniul moralei, Laurian stă de asemenea sub infl uenţa kantianis-
mului. El adoptă postulatul, potrivit căruia „fi inţa lucrătoare e raţională și 
liberă”[6,f.253v.]. Omul, ca „fi inţă lucrătoare”, este „deodată și raţională ca să-și 
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poată propune scopul, și liberă ca să-1 poată realiza” [6, f. 249 v.]. „Altă fi inţă – con-
tinuă Laurian – nu poate să-și propuie un scop decât cea prevăzută de raţiu-
ne, și alta nu poate să-1 realizeze decât cea prevăzută de libertate”[6,253v.]. 
„Dezvoltarea legilor” lucrării umane formează obiectul a două discipli-
ne: al eticii sau al fi losofi ei morale, și al nomicei sau al fi losofi ei juridice, 
ele constituind „cuprinsul fi losofi ei practice”, ,,faptele sau lucrările fi inţelor 
raţionale”[6,253v.]. Concepţia etică a lui Laurian este raţionalistă prin excelen-
ţă, subliniind „dignitatea” omului ca fi inţă înzestrată cu raţiune. 

Gânditorul român s-a încadrat consecvent în raţionalismul fi losofi c, de-
fi nit ca o concepţie care postulează cunoașterea prin idei obiective, contro-
labile practic cu ajutorul experienţei. Prin sublinierea rolului experienţei în 
cunoaștere, al inducţiei, poziţia lui Laurian conţine presupoziţia implicită a 
existenţei obiective, a obiectivităţii obiectului cognoscibil. Infl uenţat de Kant 
(în primul rând în domeniul moralei), Laurian nu rămâne – cel puţin în fi lo-
sofi a teoretică – pe poziţiile ortodoxe ale kantianismului. Subliniind meritele 
deosebite ale kantianismului (depășirea critică a dogmatismului și scepticis-
mului), Laurian îi remarcă și limitele acestuia: Kant luând „mintea la critică», 
analizând facultăţile subiectului, determinîâdu-i marginile, ,,o înalţă făcând-o 
centrul cercetărilor, însă deodată o strâmtorează prin rezultatele lor»[4,11]. 
„Marginile” puse de Kant „cunoștinţei omenești” Laurian încearcă să le treacă 
prin sublinierea rolului experienţei, al inducţiei în cunoaștere. 

Activitatea lui Laurian a reprezentat una dintre cele mai elevate contribuţii 
la afi rmarea pregnantă a fi losofi ei în contextul gândirii pașoptiste, ilustrând 
totodată linia raţionalistă dominantă a acestui curent complex de gândire. 

Simion Bărnuţiu (1808-1864) începe să predea, în 1839, la Blaj fi losofi a în 
limba română, cu gândul mărturisit de a elibera fi losofi a atât de „jugul și robia 
limbii latinești”, cât și din situaţia umilitoare de „ancilla theologiae”. El a tra-
dus în întregime manualul lui W. T. Krug, succesorul lui Kant la Universitatea 
din Königsberg. În cursurile sale de fi losofi e și drept Bărnuţiu face dese refe-
riri la scrierile lui Kant, considerând că fi losofi a acestuia constituie începutul 
unei noi perioade în istoria gândirii umane: „În Germania s-a început un pe-
riod nou de la Kant, atât în fi losofi e în generariu, cât și în știinţa dreptului în 
specia”[7,13]. În incursiunile sale istorico-fi losofi ce Bărnuţiu extinde această 
apreciere a lui Kant la întreaga istorie a fi losofi ei și o detaliază pentru fi ecare 
disciplină fi losofi că în parte. Mai mult decât atât, profesorul de la Blaj conside-
ră, exagerând evident, că după Kant fi losofi a n-ar mai fi  înregistrat prea mari 
progrese. Referirea este făcută în special în cursul de Etică, unde Bărnuţiu 
remarcă: „În urma lui Kant s-au arătat renumiţi fi losofi  în Germania: Fichte, 
Schelling, Hegel, Herbart ș.a. Însă dacă ne uităm la complexul învăţăturii lor 
relative spre Etică, adoperaţiunile lor nu au făcut nici un progres”[8,16]. 
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Determinările principale ale kantianismului se vor regăsi în cursurile de fi -
losofi e ale lui Simion Bărnuţiu. În special este vorba despre principiul kantian 
al cercetării posibilităţilor raţiunii de a cunoaște și a se autocunoaște. În acest 
sens, se întâlnesc la Bărnuţiu referiri la lucrările principale ale lui Kant: Critica 
raţiunii pure, Critica raţiunii practice, Critica puterii de judecată. Mergând 
pe fi rul ideilor kantiene, Bărnuţiu redă în cursul de Metafizică conceptele cu 
care operează raţiunea, printre cele de bază fi ind „spaţiul” și „timpul”. Urmând 
modelul, Bărnuţiu răspunde mai întâi ce nu sunt spaţiul și timpul. Ele nu ar fi  
nici lucruri reale, nici concepte relative, nici produse ale imaginaţiei, ci sunt 
„imaginile originaria (sciiemata originaria) a tot ce se poate percepe cu 
sensii” [9,13]. Kant, spune el mai departe, „a numit spaţiul și timpul forme de 
intuiţiune și, despre o parte, le-a dat realitate empirică, iară despre alta, ide-
alitate transcindentale, de unde și sistema sa încă a numit-o idealism transcin-
dentale”[9,14].În aceeași direcţie se arată în Metafizica că din imaginile origi-
nare – spaţiul și timpul – se nasc trei note originare sensuale, și anume: nota 
spaţialităţii ,,pre care o referim la toate lucrurile pre care le percepem sub forma 
coesistenţei”; nota temporalităţii, „pre care o referim la toate lucrurile, pre care 
le percepem sub forma succesiunei”; ,,nota temporalităţii spaţioase sau spaţio-
zităţii temporali, pre care o referim la toate lucrurile percepute sub forma coe-
sistenţii și a succesiunii”[9,15]. Aceste idei apar în capitolul despre ,.Analitica 
sensului”, urmat de cel despre „Analitica înţelesului”, în care se vorbește despre 
„conceptele transcidentali”, care „nu esprimă altceva decât numai forma cugetă-
rii cea originaria”[9,18]. Denumindu-le și „predicamente”, cursul expune predi-
camentele cantităţii, ale calităţii, relaţiei, modalităţii, ajungându-se la categorii, 
unde Kant este părăsit, tema respectivă fi ind tratată după Krug. Reproșând lui 
Kant că a ignorat „predicamentele și categoriale sensualităţii”, Bărnuţiu, împre-
ună cu Krug, atrage atenţia asupra însemnătăţii lor și subliniază îndeosebi va-
loarea categoriei de „realitate”. Concepută ca o „categoria sau predicament origi-
nariu a facultăţii cunoscătoare”, realitatea este la Bărnuţiu categoria primă atât a 
metafi zicii, cât și a obiectelor cunoștinţelor omenești. Demnă de relevat este aici 
ideea lui Bărnuţiu, exprimată atât în primul său curs de fi losofi e de la Blaj, cât și 
în cel ulterior de la Iași, că însăși cunoștinţa numai într-atât poate avea realitate, 
încât au realitate obiectele ele însele ale cunoștinţei. După expunerea „concepte-
lor transcidentali” urmează cea despre „judeciale transcidentali”, în care trebuie 
remarcată luarea principială de poziţie atât împotriva raţionalismului (în ceea ce 
privește epistemologia),  cât și a empirismului. Un capitol special este consacrat 
Analiticii rațiunii, unde regăsim cunoscutele formulări kantiene despre ideea psi-
hologică, ideea cosmologică și ideea teologică, expunerea prilejuindu-i autorului 
mai mult decât în celelalte părţi ale cursurilor de fi losofi e generală (Filosofi a de 
temei la Blaj, Metafi zica la Iași), sublinieri și consideraţii proprii. Elemente perso-

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   159Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   159 27.11.2014   14:58:1927.11.2014   14:58:19



160

Gheorghe Bobână

nale se întâlnesc, de asemenea, în partea consacrată Metafi zicii aplicate, în Logica 
și în Psihologia empirică. 

Expunând ideea cosmologică, Bărnuţiu arată că aceasta se referă la ”mund” 
(lume) ca la ,,un comples absolut al tuturor lucrurilor cari sunt în spaţiu și timp 
și care nu se pot percepe în totalitatea lor”[9,59]. Dovedind pentru acea vreme o 
remarcabilă capacitate de generalizare fi losofi că, Bărnuţiu arată că există și ,,un 
mund inteligibil”, tocmai pentru că lucrurile nu se pot percepe în totalitatea 
lor. Și atunci intervine imaginaţia, ceea ce ne dă posibilitatea de a se ajunge la 
conceptul de „mund inteligible”. Subliniind că „varietatea nemărginită” a lucru-
rilor ,,afară de om” este cuprinsă în cuvântul „lume”, Bărnuţiu susţine că „se 
cuvine a ţinea de adevărat numai atât că mundul care e dat nouă ca fenomen se 
protende și estende întru o distanţă nedeterminavere (care nu se poate determi-
na), de aceea nu poate arăta nece istoria un eveniment de la care s-ar fi  început 
mundul nece observaţiunea un corp ultim cu care s-ar termina în spaţiu”[9,60]. 
Referindu-se la ,,mundul considerat ca natură”, Bărnuţiu arată că „fi ecare în-
tâmplare din mund ce se face după legile acestei naturi se numește ”eveniment 
naturale”, așa succesiunea atâtor evenimente se numește ”cursul naturei” și 
uniformitatea acestei succesiuni ”ordine a naturii”[9,64]. Este exprimată aici 
ideea că natura se explică prin ea însăși. Ca atare, zice Bărnuţiu în cursul de 
Metafizica, „ceea ce se abate de la această ordine se numește estraordinariu 
și dacă se cunoaște că repumnă (contravine) legilor naturei, atunci se numește 
nenaturale s. contranaturale, iară dacă se cugetă chiar ca dependente de la o 
fi inţă mai presus de natură, atunci se numește supranaturale”[9,64].  Ideile care 
se degajă din acest curs reprezintă o tendinţă generală a gândirii lui Bărnuţiu, 
manifestată atât în prima, cât și în cea de-a doua parte a activităţii sale fi losofi ce. 
În legătură cu ideea explicării naturii prin ea însăși, autorul român spunea în 
cursul de la Blaj: ,,Ce se întâmplă în natură, causa aceluia în natură trebuie să 
se afl e .. ”[9,77], ceea ce dovedește consecvenţa în a promova un spirit realist 
în cursurile de fi losofi e. Exemplul ilustrează legătura indisolubilă dintre ideile 
susţinute atât la Blaj, cât și la Iași, evoluţia gânditorului constând în lărgirea ariei 
preocupărilor, în dezbaterea mai aprofundată a temelor. 

Problema „lucrului în sine” ocupă un spaţiu foarte restrâns la Bărnuţiu în 
comparaţie fi e cu Kant, fi e cu Krug. El spune, în limitele criticismului kanti-
an, că lucrul în sine – ens per se (Bărnuţiu folosește și expresia „lucrul prin 
sine”) – „însemnează un lucru cu totul nedependente de la forma cunoașterii 
noastre”[9,7]. El se mai numește și „lucru cugetat” (noumenon), dar, precizează 
Bărnuţiu, „îndată ce am cunoscut un lucru, acela nu se mai consideră ca lucru 
prin sene (ens per se), ci numai ca un lucru aparente (ens aparens-phaeno-
menon)”[9,6]. Cu toate că amintește că ens per se este un „concept de margine”, 
în sensul că omul, neputând ieși din „forma cunoștinţei dată lui de la natură”, nu 
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ar putea cunoaște lucrurile în sine, în mod practic Bărnuţiu nu urmează acest 
precept, poziţia sa constantă fi ind cea de respingere (dacă nu în termenii respec-
tivi, atunci în fondul lucrurilor) a agnosticismului. Ceea ce rezultă și din modul 
in care vede el legătura dintre psihic și determinarea sa materială în fi inţa uma-
nă sau din felul în care descrie modalitatea dobîndirii cunoștinţelor. Implicit, 
Bărnuţiu afi rma ideea legăturii indisolubile dintre fenomenele psihice și corpul 
omenesc, idee pe care, în terminologia vremii, o reia și o dezvoltă în cursurile 
de la Iași. După ce expune cu destulă claritate„ideea psihologică”, Bărnuţiu face 
un paragraf special, întitulat ”Relaţiunea sufletului și a corpului”, în care-și 
expune propriile păreri.”Nu e nece o îndoială  –  susţine el – cum că sufl etul și 
corpul sunt intru o relaţiune, încât determinaţiunile cele interne și esterne ale 
Eului corespund cu cea mai mare acurateţă”[9,56-57]. 

Expunând psihologia empirică după kantianul J. Beck, Bărnuţiu remarcă la un 
moment dat: ,,Becu (Beck) zice și aici, precum la § 19, cum că corpul nu face parte 
a eului, ci cum că e un non eu pentru sufl et; mai bine învăţa Crugu (Krug) cum că 
eul cuprinde în sene atât corpul, cât și sufl etul cu toate facultăţile lor”[10,19-20]. 
Bărnuţiu era convins că „Eul» uman cuprinde atât sufl etul, cât și corpul, con-
vingere împărtășită în primele sale cursuri de fi losofi e. De aceea, când întâlni în 
perioada ieșeană a activităţii sale teza contrară a lui Beck, el o respinge, chiar dacă 
utilizează lucrările respectivului autor pentru a-și întocmi cursurile.

Accentuarea de către Bărnuţiu a unităţii naturale a fi inţei umane îl deter-
mină să acorde o mare însemnătate antropologiei. „Învăţătura despre om sau 
antropologia – arată el – este propedeutică atât pentru știinţa universale, cât și 
pentru știinţele speciali»[10,6]. Întrucât natura omenească, subliniază el, constă 
din corp și din sufl et, antropologia se împarte în somatologie, care cuprinde 
anatomia și fi ziologia, și psihologie. Subliniind atât la modul teoretic, cât și la 
cel practic însemnătatea antropologiei, Bărnuţiu a ajuns să sesizeze și determi-
narea socială a fi inţei umane. El arată că omul se defi nește atât ca individ, cât 
și prin raporturile sale ,,către tot».,,Pre aceste relaţiuni particulare, fi sice și mo-
rali repausă diversitatea stirpilor și naţiunalitatea”, remarcă gânditorul, adău-
gind că,,esenţa omului consiste în capacitatea de a se determina pre sene”. Prin 
această capacitate, omul domină ,,preste statul său cel originariu”[10,80].

Un element important îl constituie în cursurile de fi losofi e al lui Bărnuţiu 
teza despre senzaţii ca izvor prim al cunoașterii reluată din Kant-Krug. El se 
ridica chiar în primul său curs de fi losofi e împotriva „întipuirilor goale”, a 
imaginării a tot felul de absurdităţi, a ideilor care nu se bazau pe experienţă. 
Bărnuţiu spune că „toţi oamenii cei cu minte, în viaţă numai după cunoștinţe 
aievea se îndreaptă, iar nu după întipuiri goale. Și întipuirile cele goale nu le 
socotește nici un om cu minte a fi  cunoștinţe aievea...”[9,58]. El face întinse re-
feriri la organele de simţ, marcând diferenţele dintre simţuri, intervine cu sub-

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   161Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   161 27.11.2014   14:58:1927.11.2014   14:58:19



162

Gheorghe Bobână

linieri în ceea ce privește însemnătatea treptei senzoriale (evident, nu folosește 
această expresie) în cunoaștere. Astfel, Bărnuţiu declară că „este adevărată zisa 
lui Aristotele : nihil est in intelectu, nisi quod antea fuerit in sensu. Precum în-
ţelesul nu poate forma conceptul omului cu cap de cal sau câine, nece al boului 
cu urechi de asin în loc de coarne, căci până acum nu s-au văzut atari oameni 
și boi și dacă i-ar depinge (descrie,) cineva așa, ar fi  numai un ce posibile, însă 
neprobabile”[10,39].

Lucrurile, așa cum sunt ele percepute de „sensi”, se prezintă numai în apa-
renţa sau în „esternul lor”. Un al doilea grad de cunoaștere, redat în ordinea 
aceasta de Bărnuţiu, este „înţelesul”, pentru că omul, spune în conformitate 
cu criticismul kantian, ”cercetează cu mentea care e substratul pe care jace 
(zace) acea aparenţă și care e partea cea permanente, nemutabile a lucrului, 
spre cari se referesc ca spre un centru toate schimbările cari se fac într-însul 
și cari oarecum ese afară clin sene însăși și apare în esternul cel ce se schimbă 
neîncetat»[10,3]. Formularea vine să reliefeze raportul dintre esenţă, mai sta-
bilă, mai profundă și aparenţă, schimbătoare, fl uidă: ,,Partea cea permanente 
se numește esenţa sau internul lucrului, se numește și poterea lui, încât se 
cugetă cum că afară de aceasta n-ar potea fă lucre”[10,3]. 

Aprecierea de către gânditorul român a fi losofi ei kantiene are în vedere 
și teza lui Kant despre libertatea umană. Conform imperativului categoric 
kantian, omul trebuie să fi e tratat totdeauna ca scop și niciodată ca mijloc. 
Subliniind că oamenii trebuie consideraţi egali sub raportul demnităţii lor 
umane, Bărnuţiu arăta că omului nu-i este „iertat a se face instrumentul al-
tor oameni pentru scopuri străine și nedemne, fi indcă prin aceasta caracterul 
omului se pune în periclu de a se corumpe, de aceea se afl ă atât de rari carac-
tere de oameni în curţile domnitorilor despotici”[8,66]

Esenţa omului fi ind aceea de a se determina pe sine însuși în conformitate 
cu scopurile pe care și le stabilește singur în libertatea voinţei sale, rezultă că 
orice acţiune împotriva acesteia este contrară naturii și raţiunii. Argumentul 
este luat de Bărnuţiu din Kant, după care „serbitutea e contradicţiune în contra 
naturii, ca ceea ce nu se poate uni în conceptul omului, care cuprinde în sine 
libertatea ca o notă esenţială”[11]. Despotismul, asuprirea sunt contrarii na-
turii omului, întrucât sentimentul libertăţii este înnăscut omului. Rigorismul 
kantian se transformă în patos revoluţionar. 

A fi  liber și egal – iată drepturile naturale ale omului, dar și ale naţiunilor. 
Ca atare, cei care oprimă naţiunile trebuie pedepsiţi la fel de aspru ca și cei care 
distrug persoanele, deoarece drepturile naţionale cele adevărate sunt și drep-
turi ale omenirii în totalitatea ei. Este absolut necesar ca oamenii și naţiunile 
să se dezvolte liber, să progreseze. Societatea nu se înfăptuiește de la sine, ci 
prin lupta împotriva răului (care înseamnă asuprire), pentru triumful binelui 
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(care înseamnă libertate). Tocmai de aceea revoluţiile sunt justifi cate și nece-
sare, pentru că forţele răului nu doresc să-și piardă poziţiile și privilegiile. În 
concepţia lui Bărnuţiu și a altor gânditori pașoptiști, cu punct de plecare în im-
perativul categoric kantian, revoluţia este o lege naturală, care duce omenirea 
spre progres; revoluţiile se fac pentru drepturile omului. Această interpretare a 
necesităţii revoluţiilor se conjugă cu ideea cooperării tuturor naţiunilor pentru 
stabilirea unei comunităţi de naţiuni libere, suverane, egale în drepturi, așa 
cum prevedea Kant în al său proiect de pace eternă.

Se poate conchide că, luând contact cu fi losofi a kantiană, gânditorii ro-
mâni din prima jumătate a secolului al XIX-lea, preocupaţi să demonstreze 
justeţea și necesitatea luptei de eliberare socială și naţională, au găsit în ideile 
lui Kant un argument preţios. Ei au dat o interpretare personală ideii kantiene 
despre libertate și au dedus din imperativul categoric al lui Kant sensuri majo-
re în acţiunea de realizare a dreptăţii și progresului, pentru afi rmarea omului 
ca individ, naţiune și umanitate.
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C ultura secolului al XVIII-lea  ne oferă cu generozitate o pleiadă de per-
sonalităţi eminente, numele cărora devin intrinseci Iluminismului, segment 
temporal identifi cat și ca cel al Raţiunii știinţifi ce, legendare fi guri, care prin 
teoriile, concepţiile și tribulaţiile proprii au marcat o etapă nouă în istoria uma-
nităţii, perioadă ce a trecut sub semnul transformărilor manifeste pe întreaga 
dimensiune a elementului social, politic și spiritual. Printre ilustrele persona-
lităţi ale secolului la care replicăm, în mod peremptoriu, se confi gurează opera 
celui care prin notorietatea numelui și girul destinului de excepţie în mod con-
stant de-a lungul a mai mult de două sute de ani suscită interesul și admiraţia 
tuturor – Immanuil Kant, fondatorul fi losofi ei clasice germane , fi indcă “…ceea 
ce a fost fi losofi a aristotelică pentru Evul Mediu pare a constitui gândirea kan-
tiană pentru epoca noastră: o osatură fi losofi că permanentă, care poate căpăta 
desigur nuanţări și rotunjiri inedite, dar care-și păstrează în genere trăsăturile ei 
fundamentale“[1]. Intenţia de a pune în dezbatere cel puţin un aspect din pro-
digioasa și complexa activitate a celui mai reprezentativ exponent al fi losofi ei 
epocii moderne te pune în difi cultatea rătăcirii printre numeroasele titluri și 
probleme ale operelor sale, or, ”problemele fi losofi ce kantiene, dacă dorim să le 
urmărim în originea și evoluţia lor, nu se lasă incluse în sfera personalităţii fi lo-
sofului, deoarece în ele se manifestă mai mult o logică autonomă a problemei; în 
ele trăiește un conţinut ideal, care detașat de toate barierele de natură temporală 
și subiectiv personală are o permanenţă obiectivă, fundamentată în sine”[2].  

Prin urmare, alegerea noastră va fi  una mai puţin aleatorie, deoarece ne pro-
punem să abordăm un aspect care rămâne familiar contemporaneităţii, și anu-
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me să elucidăm atitudinile gânditorului cu privire atât la rolul și locul fi losofi ei 
în sistemul de învăţământ și cotidianul omului, cât și al importanţei autonomiei 
acesteia. Sunt idei expuse în tratatul Disputa facultăţilor, primul compartiment 
al căreia – Disputa facultăţii de Filosofi e cu Teologia – este scris la 1794, însă 
publicat patru ani mai târziu. 

Până a trece la analiza speculaţiilor înșirate de redutabilul teoretician în tra-
tatul enunţat, lucrare în alură mai puţin tradiţional-teoretică, adică realizată și 
prezentată într-o sensibilă manieră publicistică, subliniem că fi losoful, profund 
angrenat și afectat de problemele timpului, ani care își propuneau prin inter-
mediul celor mai ilustre minţi ale vremii reforme de transformare și orientare 
a societăţii spre un viitor luminos, absolvit de inegalitatea socială și spirituală, 
rimează în  Disputa facultăţilor o paletă de aspecte pluridimensionale care nici 
azi nu lasă loc pentru indiferenţa cercetătorilor și cititorilor.

Oportună menţiunea că Disputa… reprezintă o lucrare menită să încunu-
neze perioada tardivă a preocupărilor fi losofului german. De fapt, atestăm că 
tratatul nuanţat, pe lângă tonul polemic pe care și-l adoptă,  cel  atestat de M. 
Florian ca“un microcosm fi losofi c, un breviar al gândirii moderne“[3] , chiar 
din debutul lucrării, vine să ne deconspire și o istorie nu mai puţin palpabilă ce 
a determinat, mai precis a anticipat apariţia lui. Aplecarea asupra rolului și im-
portanţei fi losofi ei în raport cu alte facultăţi academice a avut, se pare, în calitate 
de punct de inspiraţie două momente – unul personal, celălalt de valenţă social-
culturală. Precizăm, momentul gen social-cultural, care în mod  indubitabil a  
animat discursul kantian  nuanţat,  rămâne a fi   însăși epoca –Iluminismul, care 
alături de  idealurile promovate vine să accentueze  importanţa instituţiilor de 
învăţământ, în cazul  concret  al universităţilor in opera de  iluminare  și difuza-
re  a proiectelor   timpului.

Cât privește cel de-al doilea  moment, o incursiune în istoria circumstan-
ţelor ce au favorizat scrierea lucrării, ne demonstrează explicit că în calitate de 
impuls, în special pentru primul eseu – Disputa facultăţii de Filosofi e cu Teologia 
– a servit reacţia lui Friedrich Wilhelm al II-lea al Prusiei la tratatul Religia în 
hotarele raţiunii, în care, alături de multe alte aspecte, Kant critică maniera de 
predare a teologiei în mediul universitar. Apostrofat de către kaizer pentru idei-
le reacţionare , “confl ict prilejuit de apariţia scrierii sale despre religie”[4], Kant 
ajunge în imposibilitatea de a publica lucrarea, lucru care va deveni realizabil 
doar după moartea lui Friedrich Wilhelm al II-lea al Prusiei. 

Diferendul accentuat de interdicţia editării tratatului la care replicăm îl de-
termină pe exeget să preia problemele abordate despre metodologia predării 
teologiei, aspect pe care-l plasează în schema altor realităţi tangenţiale subiec-
tului: rolul și locul facultăţilor în cadrul structurii academice; libertatea acade-
mică a fi losofi ei; criteriul și principiile de diferenţiere a practicilor; similitudini 
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și distincţii între metodele de predare a diferitor știinţe; importanţa acreditării 
fi losofi ei statutului de disciplină dominantă, autonomă etc. „În acest sens, li-
bertatea facultăţii de fi lozofi e și libertatea concepţiilor va fi  cel mai bun mijloc 
pentru atingerea scopurilor guvernului, decât propria autoritate absolută” [5].  
Tratatul Disputa facultăţilor include în structura sa trei eseuri scrise pe parcur-
sul a câţiva ani – 1. Disputa facultăţii de Filosofi e cu Teologia, la care Kant asoci-
ază încă două, ce vizează relaţia Raţiunii cu juridica și medicina. Consemnăm în 
aceeași ordine de idei că opiniile valorifi cate în eseurile ce elucidează conexiu-
nea fi losofi ei cu juridica și medicina iniţial au fost concepute de către profesorul 
din Königsberg ca lucrări independente, de exemplu, cazul ce vizează raportul 
dintre sfera Raţiunii și medicină, Kant apelează la recenzia pe care o publicase 
la lucrarea lui C. Hufeland  Microbionica sau arta longevităţii vieţii umane, cât 
privește compartimentul juridică, acesta apelează la un articol scris în același 
spaţiu temporal, intitulat sugestiv -Preluarea disputei.

Angajat în mișcarea de emancipare a fi losofi ei, Kant susţinea că Disputa…, 
în special primul compartiment, evidenţiază un vădit caracter publicistic și într-
adevăr în capitolul dat  reliefează un stil ironic, simultan creând o vagă impresie 
de material polemic. Stimulat de convingerile vizavi de importanţa libertăţilor 
academice ale fi losofi ei, vine să demonstreze că facultăţile universitare tradiţio-
nal atestate ca superioare se bazează nu pe raţiune, ci pe directive, dispoziţii și 
indicaţii: teologia pe Biblie; juridica pe legile și hotărârile statului; medicina pe 
rezultatele din domeniu. În același context, accentuăm o atitudine mai  tolerantă 
faţă de medicină, pe care Kant o evidenţiază ca pe una din facultăţile care  totuși 
până la urmă  se bucură de cea mai mare autonomie comparativ cu celelalte două.  

În scopul unei comprehensiuni adecvate, subliniem că, în calitate de facul-
tăţi superioare, în secolele XI-XVIII, tradiţional, erau considerate teologia, ju-
ridica și medicina, cât privește fi losofi a ea era identifi cată ca treapta inferioară 
în sistemul de învăţământ universitar, or anume la facultatea dată se studiau 
septem artes  liberale și, concomitent, ea oferea dreptul aspiranţilor de a deveni 
studenţi la facultăţile superioare. Această divizare inadecvată și nefondată lo-
gic în facultăţi superioare și inferioare era condiţionată, constată Kant, nu de 
savanţi, ci de stat, fi ind fundamentată pe simplul motiv care din aceste practici 
incită mai mult interes din perspectiva programatic-politică, adică în calitate 
de mijloace de manipulare a societăţii și infl uenţă a opiniei publice. Notabil că, 
prin fi losofi e, în perioada respectivă, se subînţelegea nu numai întreaga gamă de 
discipline fi losofi ce, dar și știinţa.  

Profesor al Universităţii din Königsberg, instituţie fondată la 1544, care și 
ea era divizată tradiţional în facultăţi superioare și inferioare, Kant, frisonat de 
perpetuul interes orientat către procesul menit să modifi ce atitudinile faţă de 
fi losofi e și, simultan, tentat să opteze pentru primatul Raţiunii, nu se limitează 
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numai la dimensiunea empirică a fi losofi ei, ci își formulează imperativele și faţă 
de fi losofi a pură. Invocăm în calitate de argument că, dacă în Metafi zica mora-
vurilor se rezumă doar la formularea ideilor despre autonomia fi losofi ei pure, 
atunci în Disputa… el militează pentru libertatea fi losofi ei în general, fără să 
evite și niște aspecte mai angoasante: corelaţia dintre mediul academic și insti-
tuţiile sociale; raportul dintre instituţiile de învăţământ și guvern; responsabi-
litatea instituţiilor sociale faţă de individ, om; însemnătatea utilizării publice a 
realizărilor fi losofi ei, cât și a rolului incontestabil al Raţiunii în prosperarea și 
transformarea manifestă a societăţii, or,  nu întâmplător,  rămâne a  fi  acel care a 
stârnit admiraţia și întreaga consideraţie a lui Fichte, care susţinea   că raţiunea  
umană este inaptă să atingă acele hotare la care a ajuns autorul Criticilor[6].

Sistematizarea datelor despre travaliul kantian referitor la esenţa și caracte-
rul fi losofi ei demonstrează că gânditorul mizează în special pe criteriul critic al 
acesteia  sau, chiar mai mult, aspiră ca această disciplină să fi e însăși critica în 
adevăratul sens la cuvântului, adică să devină domeniul adevărat pentru fi loso-
ful care abdică de a se mai supune realităţilor oferite de viaţă în întreaga gamă 
de manifestări, urmând să creeze valori originale și prin asta să implementeze 
caracterul legislativ al știinţei sale. 

Rămân relevante și simptomatice aserţiunile kantiene  despre menirea fi lo-
sofi ei, iar argumentele pe care le mânuiește cu o extraordinară nonșalanţă vin 
să deconspire pledoarii departe de a fi parcimonioase ,”dacă și există ceva cu 
adevărat necesară omului, aceasta este disciplina pe care o predau eu, fi losofi a – 
anume ea ajută omul să ocupe un loc normal în lume și te învaţă cum trebuie 
să fi i ca să fi i om”[7]. Idei gen proxim despre disciplina în cauză sunt selectate și 
adiţionate de Kant cu scopul unei ilustrări cât mai convingătoare despre spec-
trul larg de manifestare a acesteia. Așadar, ea nu numai că ”cuprinde toate cu-
noștinţele umane (înseamnă că istoric, și facultăţile superioare), dar face aceste 
aspecte (mai precis, știinţele specifi ce sau prescripţiile facultăţilor superioare) 
nu conţinut, ci doar obiect al cercetărilor critice, având ca scop avantajul tuturor 
știinţelor” [8] , dar și rămâne o practică care în permanenţă este ” conștientă de 
sentimentul puterii, capabil să compenseze într-o anumită măsură extenuarea 
fi zică a vârstei înaintate cu o atitudine raţională faţă de valorile vieţii”[9]. Do-
minând în chip desăvârșit subiectul, sesizăm că fi losoful încearcă să cuprindă 
întreg spectrul de manifestări, prezenţe ale fi losofi ei, pe care aspiră s-o vadă în 
poziţia de regină a tuturor știinţelor.

Anume fi losofi ei Kant îi rezervă dreptul de a exista independent de dispo-
ziţiile guvernului, deoarece, consemnează el, este imposibil ca prin decret ceva 
să fi e considerat adevărat, iar altceva eronat. Facultăţii de fi losofi e trebuie să-i 
revină dreptul de a dezbate toate dispoziţiile guvernului referitoare la interesul 
știinţelor, adică adevărului, când Raţiunea poate și trebuie să vorbească public, 
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fi indcă fără libertate, adevărul (chiar dacă e în detrimentul statului) niciodată 
nu va deveni cunoscut. Observăm că animatorul „ sistemului fi losofi c de pro-
porţii grandioase”[10] excelează în  direcţia tipului de argumentare utilitar-pro-
gramatic, deși  în operele sale atestăm și alte tipuri de argumentare a primatului 
fi losofi ei. Spre deosebire de știinţele heteronome (teologia, juridica, medicina), 
care în mod natural depind de scopuri și interese, facultatea de fi losofi e, prin capa-
citatea de a judeca autonom în conformitate cu principiile Raţiunii, este obligată 
să garanteze veridicitatea celor trei practici, prin urmare, autonomia Raţiunii, 
concluzionează fi losoful, ca o esenţă determinantă trebuie să constituie funda-
mentul și izvorul autonomiei universităţii. Adoptând un stil polemic, Kant de-
monstrează că diferite  facultăţi  vin să  reprezinte diverse tipuri de  cunoștinţe, 
care, la rândul lor,   imprimă un caracter  autonom – cazul  fi losofi ei, practică 
care se concentrează pe căutarea adevărului, sau  heteronom, caracteristic teo-
logiei, juridicii, medicinii, – ultimele își axează  tendinţele în conformitate cu 
criteriul  utilităţii pentru guvern. Din acest punct de contemplare, Kant con-
semnează că  fi losofi a  chiar din start este  plasată într-o poziţie nefavorabilă,  
mai ales a perspectivei, care elucidează relaţia dintre  ea  și  om / societate,  de-
oarece norodul  ignorant prefera să „aleagă aceea ce-i solicită mai puţin efort 
sau aplicare a raţiunii”[11].

Speculând cu maximum de efecte, concepţia despre semnifi caţia autonomiei 
fi losofi ei/facultăţii de fi losofi e atestă în mai multe rânduri că anume ea este prac-
tica capabilă să genereze progresul și dezvoltarea morală, spirituală a individului, 
in summa expresiile de genul ”știinţă despre înţelepciune”, ”învăţătură despre sco-
purile ultime ale raţiunii umane”, ”legislatoare a Raţiunii” sunt frecvent pedalate 
de animatorul fi losofi ei clasice germane. Programatic, ostil raportului fi losofi ei cu 
celelalte facultăţi, contingenţă premeditat eronată în opinia sa, Kant își propune 
să reabiliteze imaginea fi losofi ei, încercând s-o poziţioneze pe o treaptă net supe-
rioară. Pledoariile sale pentru primatul Raţiunii sunt susţinute de argumente bine 
structurate și de o strategie absolvită de conspiraţie, deoarece, deși, în mare, rămâ-
ne să accepte divizarea  pe criteriul importanţei între facultăţi, eminentul gânditor, 
pe lângă faptul că apelează cu supleţe la principiul ierarhiei naturale a știinţelor în 
raport cu Raţiunea, îmbină rigorile demonstraţiei teoretice, ajungând să atace fără 
menajamente în special teologia, ca să conchidă că fi losofi a în mod necondiţionat 
trebuie să ocupe locul și să îndeplinească rolul de regină între toate celelalte prac-
tici, motiv determinat de faptul că doar ea este aptă în exclusivitate să constituie 
și să marcheze caracterul și hotarul cunoașterii în contextul celorlalte știinţe. În 
mod indubitabil, accentele pe care le fi xează exegetul nu lasă nici un dubiu, în așa 
fel fără a-și masca preferinţele își avansează opinia că ”în orice universitate trebuie 
să existe și așa secţie, adică facultate de fi losofi e… care slujește pentru a controla 
trei facultăţi superioare și, astfel, să le devină necesară, deoarece cel mai impor-
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tant este Adevărul (o condiţie esenţială a erudiţiei în general)… utilitatea pe care 
o promit guvernului facultăţile superioare este doar un moment secundar” [12].

Tezele sale despre rolul primar al fi losofi ei este suplimentat și justifi cat și 
printr-un pasaj în care glosează categoric că știinţa respectivă cuprinde toate 
sferele de cunoaștere umană și, deci, e de datoria ei să asigure prosperarea și 
libertatea adevărului. În sens univoc, Kant, cu insistenţă, militează și pentru 
libertatea facultăţii de fi losofi e, emancipare care trebuie să devină manifestă 
prin autonomia conceptelor, teoriilor, familiarizarea și promovarea lor în me-
diul savant al celorlalte facultăţi. Preocuparea majoră a autorului Criticilor faţă 
de cultul Raţiunii nu constituie o premieră în Dispută…, corolarul problematic 
tangenţial tratatului îl abordează în mai multe rânduri, cu condiţia că o face din 
diferite perspective, păstrând însă  nucleul ideatic. Verbi causa, în prelegerile de 
logică consemnează că sfera fi losofi ei poate fi  simplifi cată la următoarele între-
bări: ce pot cunoaște?; ce trebuie să fac?; la ce pot spera?; ce este Omul? – între-
bări care, cu succes, sunt rezolvate de metafi zică, morală, religie și antropologie. 

Simptomatic că poziţia fi losofi ei în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea rămâ-
ne a fi  cea tradiţională, păstrând formula medievală de slugă a teologiei. Pe acest 
temei, incapabil de a rămâne impasibil situaţiei și fi del convingerilor, Kant, într-
un  alt tratat – Către lumina veșnică, atenţionează impetuozitatea salvgardării de 
prezenţele nefaste ale teologiei și conferirii fi losofi ei primatului în câmpul știin-
ţelor: „se spune despre ea că este slugă teologiei… un lucru nu e clar, ea merge 
cu torţa în faţa blândei stăpâne sau îi poartă trena”[13] . Situaţia pe care o atestă 
în politica de administrare și organizare universitară îl provoacă să-și exterio-
rizeze atitudinile și speranţele că poate deveni realitate timpul, când ultimii vor 
deveni primii, în cazul concret atenţionînd că este vorba nu de simpla dorinţă de 
a domina, ci de libertatea de manifestare pentru poziţionarea Raţiunii în avan-
garda tuturor știinţelor. 

Sine dubio, demersul kantian pentru emanciparea fi losofi ei a avut un ecou 
larg în cultura academică germană, fapt care, în scurt timp, avea să demareze 
procesul de demarcare a știinţelor, astfel în universităţi vor apărea noi discipline, 
specialităţi și facultăţi, astfel fi losofi a va deveni elementul forte care stă la baza 
procesului de transformare a practicilor empirice – teologie, medicină, juridică,  
a facultăţilor superioare în practici inferioare ale cunoașterii teoretice, așa încât 
fi losofi a devine criteriul general în raport cu care se va face distincţia limitelor 
și nivelului știinţifi c al noilor discipline. O retrospectivă asupra perioadei de la 
intersecţia celor două secole – XVIII și XIX – ne elucidează concludent faptul 
că prezenţa calitativă și cantitativă a demersului kantian cu privire la autonomia 
și supremaţia fi losofi ei va fi  susţinută și de alţi reprezentanţi ai culturii univer-
sale – Hegel, I. Fichte, F. Schelling, care, inspiraţi de concepţiile acestuia, vin să 
susţină și să promoveze ideea despre rolul magistral al fi losofi ei în administra-
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rea practicilor academice, liberă de momentul utilitar și autorităţii din exterior 
(guvernul). I. Fichte, de exemplu, propune un program ambiţios – Planul noii 
universităţi din Berlin – cu privire la reforma universitară, care conţinea mai 
multe prevederi, menite în fi nal să repoziţioneze fi losofi a în statutul de știinţă 
dominantă și învestirea cu dreptul legal de a ţine sub controlul propriu întreaga 
sferă academică.

În mare, epoca modernă  permanent a fost  desemnată de discursul des-
pre scopul și menirea în general a universităţii, cât și în  particular a anumitor   
practici, știinţe, fapt care deconspiră tendinţe de conturare a acesteia ca o insti-
tuţie de învăţământ și mai puţin ca una de cercetare. Epoca Iluminismului lasă 
amprenta asupra învăţământului universitar prin creaţiile și concepţiile celor 
mai reprezentativi exponenţi ai timpului – D. Diderot, J. Rousseau, C. Helve-
tius, I. Herder, Voltaire, care pun mari speranţe în rolul universităţilor, stipulând 
în calitate de scop al acestora dezvoltarea potenţialului individului, iluminarea 
și culturalizarea cetăţenilor, înălţarea individului în calitate de factor natural, 
social și spiritual. Consemnăm în această ordine de idei că, de fapt, în secolele
XVIII-XIX fi losofi a clasică germană, care vine cu un șir de idei referitoare la 
reforma universităţilor, manifestă prin operele lui Kant, Fichte, Schelling, He-
gel, rămâne o problemă care nu dispare din orizontul ideatic nici în secolul XX. 
De exemplu, la intersecţia de două milenii, sociologul american, teoreticianul 
societăţii postindustriale Z. Bauman privește universitatea ca pe o instituţie me-
nită să exercite următoarele funcţii: 1. centru pentru realizarea cercetărilor ști-
inţifi ce fundamentale; 2. loc de formare a cetăţeanului intelectual dezvoltat; 3. 
instituţie ce asigură necesităţile de cadre califi cate ale societăţii. Conform con-
vingerilor reliefate în articolul Universităţile: vechi  noi și modifi cate(1997), insti-
tuţiei respective îi revine rolul central în societatea contemporană, în formarea 
personalităţii înzestrată cu capacitate critică și potenţial intelectual capabil să se 
manifeste în condiţiile difi cile ale lumii contemporane. 

Excelarea în formularea și exacerbarea proiectului menit să fi nalizeze cu de-
marcarea știinţelor reprezintă în interpretarea lui Kant o premieră de cercetare de 
sistem judicioasă, care în secolul XIX avea să demareze într-un accentuat proces 
de diferenţiere a știinţelor, fapt ce creează momentul propice pentru ca fi losofi a 
să-și convertească postulatul despre funcţia legislatoare a Raţiunii, cât și  sceptrul 
de posesoare în exclusivitate a jus justitia în sfera știinţelor integral. 

Reala și profunda erudiţie materializată în multiplele opere și aplicată în ac-
tivitatea practică, menită în mai multe cazuri să pericliteze tradiţiile stabilite de 
veacuri, exemplu pregnant pentru tribulaţiile în favoarea fi losofi ei, au avut un 
impact peremptoriu atât asupra repoziţionării disciplinei date în contextul altor 
știinţe, cât și a spiritualităţii europene în general, mai ales prin faptul că Dispu-
ta… avea să demareze într-o polemică de ansamblu, înregistrând succesori și 
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adversari ideatici. Simptomatic că repercusiunile proiectului kantian vizavi de 
fi losofi e a determinat faptul ca într-un timp relativ scurt ”facultatea de fi losofi e 
să devină una dintre cele mai solide și redutabile facultăţi în a doua jumătate a 
sec. al XIX-lea” [13]. Cât privește opera și concepţia gânditorului din Königs-
berg, ea nu numai că s-a bucurat de atenţie preferenţială, ci și a reprezentat o 
pistă de lansare pentru schimbări palpabile, depășind limitele concurenţei chiar 
în raport cu așa corifei ai fi losofi ei clasice ca Aristotel și Platon.

Vasta și eminenta operă kantiană rămâne în continuare un spaţiu demn de 
atenţia cercetătorilor, oferind cu promptitudine segmente încă puţin valorifi ca-
te, fapt care, pe de o parte , dezvăluie caracterul  profund și complexitatea pro-
blematicii ce i-a suscitat atenţia de-a lungul anilor, pe de  altă parte, parcurgerea 
creaţiei lui permite să relevăm noi valenţe ale concepţiei sale sau să le confrun-
tăm pe cele vechi, de aceea “e de preferat a ne apropia cu evlavie de cugetătorul 
care a făcut din metoda critică, tolerantă și înţelegătoare o unealtă spirituală 
trebuitoare oricărei culturi naţionale”[14].
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Summary 
The migration represents one of the most complex phenomenon and has huge 
social, economic, political and cultural implications. Identity in the context of 
migration represents an interesting area of research due to the fact that it is an 
issue of concern among the societies that have a huge immigration flows and 
risks to lose their nation. Thus, the present article focus in the issue of identity, 
its meaning and contexts where it is applied according to different scholars and 
trying to explore the issues of identity concerns among migrants in the arrival 
community. At the end the article focus of the identity issue among Moldovans 
migrants trying to reflect on the identity change and underling the related risks.  

Key-words: society, identity, culture, cultural dialogue, migrant, adoption society.

S chimbările cu care se confruntă comunităţile contemporane au catalizat 
procese sociale care în timp modifi că până și structura socială. Printre proce-
sele care se înscriu în registrul respectiv se numără și cel al migraţiei.  Migraţia 
nu este ceva nou, dimpotrivă, a fost o prezenţă continuă pentru colectivităţile 
umane. Este vorba de faptul că odată cu implozia megasocietăţilor (sovietică, 
iugoslavă etc.) de la sfârșitul anilor ‘90 ai sec. XX și interminabilele crize (poli-
tică, socială, economică, culturală) procesul migraţiei din noile democraţii au 
deturnat structura societăţii, transformând migraţia într-un adevărat fenomen. 
Cu remarcă, migraţia  nu mai este una preponderent individuală ca odinioară, ci 
una la nivel de grup, care din punctul de vedere al structurii sociale se înscrie în 
cea a capitalului de aur (media de vârstă 22-50 de ani activ încadraţi în câmpul 
muncii). Experienţa acumulată atât de societăţile stabile în care se imigrează, 
cât și cele în curs de dezvoltare sau devenire, cum este cazul Republicii Moldova 
din care  se emigrează, evidenţiază conturarea de tendinţe identitare în dialogul 
dintre migranţi și reprezentanţii autohtoni.   

În acest context, investigarea noastră s-a îndreptat spre elucidarea direcţiilor 
de destinaţie a migrării populaţiei din Republicii Moldova, dar și a factorilor care 
le-au infl uenţat. Exodul  în masă a moldovenilor conform datelor ofi ciale începe  
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în a doua jumătate a anilor ‘90, pentru care s-a plătit cu foarte multe ratări pe plan 
de politică internă. Drept confi rmare, studiile realizate de INS de pe lângă ASEM 
(1991), în care respondenţii așteptau de la factorii de decizie elaborarea și imple-
mentarea de programe social-economice în care să-și găsească un loc de muncă 
și întreţinerea familiei, s-au pomenit atrași în jocuri politicianiste gen depășirea 
stării de confl ict privind relaţiile interetnice[1]. Astfel se explică intensitatea sporită 
a migraţiei până în 2007, fi ind  o combinaţie dintre factorii economici și o serie 
da alte „șocuri” interne și externe. Chiar dacă după 2007 migraţia din Republica 
Moldova a continuat în proporţii mai mici, totuși până în prezent are un caracter 
stabil. La început, migraţia pentru moldoveni reprezenta posibilitatea de a supra-
vieţui și de a susţine din punct de vedere material membrii familiilor lor de acasă. 
Pe parcursul ultimului deceniu, migraţia a devenit însă și o oportunitate de a avea 
acces la studii și cunoștinţe avansate. Și chiar mai mult decât atât, migraţia a deve-
nit și o speranţă în vederea accesării unui loc de muncă în ţara gazdă. 

De asemenea, consemnăm schimbările care s-au produs în timp privind in-
tenţia migranţilor moldoveni, care de rând cu cea de a se îndrepta spre socie-
tăţi cu afi nităţi/similarităţi culturale, istorice,  se constată și preferinţe lingvistice, 
datorită faptului că Republica Moldova a fost parte din fosta Uniune Sovietică. 
Actualmente, politica de deznaţionalizare prin intermediul limbii ruse, care era 
practic a doua limbă, sau chiar prima, este pe larg utilizată de către moldovenii ce 
emigrează în regiunile respective. Altfel spus, practicarea limbii ruse de către mi-
granţi nu arareori reprezintă senzaţia că le facilitează  integrarea în societăţile CSI. 

Studiile întreprinse demonstrează că pentru vorbitorii de limbă română este 
destul de accesibilă învăţarea cu ușurinţă a altor limbi de origine latină, precum 
italiana, spaniola, portugheza și franceza, aceasta facilitând migraţia spre societă-
ţile respective din Uniunea Europeană. Drept urmare, ,,majoritatea migranţilor 
moldoveni însușesc limbile acestor comunităţi mult mai repede decât  migranţii 
din alte colectivităţi, cum ar fi , de exemplu, reprezentanţii Ucrainei ș.a.”[2].  

Nu este o noutate, cunoașterea limbii mediului autohton reprezintă pentru 
migrant un prim pas spre integrare și dialog cultural cu membrii societăţii de 
adopţie. Însă un domeniu relativ nou de analiză rămâne a fi  cel legat de analiza 
infl uenţelor și negocierii identităţii migranţilor cu membrii societăţii de adop-
ţie. Și nu în ultimul rând, dacă identitatea autohtonilor este infl uenţată de mi-
granţi și în ce măsură aceștia își păstrează identitatea proprie. Sunt întrebări 
natura cărora devine prioritară pentru a înţelege care vor fi , sau deja sunt, con-
secinţele procesului de migraţie. Fapt pentru care considerăm că un prim pas 
ar fi   cel de a stărui asupra cadrului noţional ideatic privind identitatea. De ce? 
Deoarece noţiunea de identitate are diverse interpretări, or în condiţiile socie-
tăţii contemporane care nu mai este una mono naţională de departe conotaţiile 
se modifi că. Astfel, diversele moduri de abordare a identităţii le vom trece prin 
prisma realităţilor sociale. În aparenţă, noţiunea de identitate este marcată de o 
încărcătură de sens, care antrenează mai multe domenii și este folosit cu sensuri 
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specifi ce în domenii de cunoaștere diferite, precum fi losofi e socială, psihologia, 
psihologia socială, politologie etc.  Însă preocupările cercetătorilor cu privire la 
termenul de identitate își au originea în psihologie, relaţiile culturale și sociale. 
Astfel, este un termen generic, folosit în toate știinţele sociale pentru a descrie 
concepţia și expresia individualităţii unei persoane. Concepţia și expresia sunt 
determinate de afi lierile persoanei la diverse grupuri, ceea ce implică identitatea 
de grup, cum ar fi : identitate culturală, identitate socială, identitate de gen, iden-
titate naţională, identitate europeană, identitate politică etc.  

Apelând la elaborările din domeniul fi losofi c, am ţinut să reliefăm semnifi -
caţiile identităţii, accentuându-i calitatea de  principiu. Or, principiul identităţii 
formulat sintetic de G. W. Leibniz denotă că: „Fiecare lucru este ceea ce este. Și 
în atâtea exemple câte vreţi (A este A, B este B)”[3]. Ceea ce înseamnă că, într-
un demers teoretic, ideile utilizate, cuvintele prin care ne exprimăm trebuie să-
și conserve exact același înţeles, același conţinut, aceleași particularităţi, aceeași 
valoare. Acest principiu reprezintă cea mai generală condiţie de raţionalitate, 
pentru că se referă la orice fel de rezultat al activităţii teoretice și poate fi  extins 
de la gândire la limbaj.  Adică, orice lucru este ident ic cu el însuși și numai cu 
el însuși. În conformitate cu acest principiu, deducem că putem avea un act de 
gândire corectă dacă și numai dacă păstrăm în cursul unuia și aceluiași proces 
de gândire același înţeles al unui cuvânt. Altfel spus, oricare ar fi  obiectul asu-
pra căruia ne îndreptăm atenţia – material sau ideal – acesta se caracterizează 
printr-o multitudine de însușiri. Aceste însușiri sunt de două feluri: care aparţin 
și altor obiecte (și în baza lor grupăm obiectele în clase de obiecte) și altele care 
diferenţiază obiectul de toate celelalte, inclusiv de cele din aceeași clasă cu el. 
Combinarea acestor două tipuri de proprietăţi permit atât înţelegerea obiectului 
în general, cât și înţelegerea lui ca individualitate.

Un alt aspect este că principiul identităţii se manifestă ca exigenţă atât faţă 
de noţiuni cât și faţă de propoziţii. Astfel, dacă într-o argumentare sau într-un 
raţionament o noţiune are un anumit înţeles, atunci ea trebuie să-și păstreze 
neschimbat acest înţeles pe parcursul întregii argumentări sau a întregului raţi-
onament. La fel, dacă, la un moment dat, o propoziţie este acceptată ca adevă-
rată într-o argumentare, ea își va păstra această valoare de adevăr de-a lungul 
întregii argumentări. Prin urmare, principala cerinţă a principiului identităţii 
poate fi  formulată astfel: într-o argumentare oarecare, ideile, cuvintele, propo-
ziţiile și orice alte forme logice trebuie să-și păstreze neschimbate înţelesul, va-
loarea, sistemul de referinţă, semnifi caţia etc. Orice abatere de la acest principiu 
lasă deschisă posibilitatea pierderii controlului asupra adevărului sau falsităţii 
enunţurilor pe care le folosim. În consecinţă, respectarea principiului identităţii 
asigură gândirii noastre claritate și precizie. 

În acest context, nu mai puţin interes prezintă modul în care se generalizea-
ză sensul  identităţii la S. Alexandrescu[4]. Astfel, conform opiniei autorului, o 
taxonomie a identităţii include patru moduri de înţelegere a identităţii: 
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– mereu el însuși și mereu același, identitatea ideală, o utopie pozitivă și 
romantică; 

– nici el însuși, nici același. În acest caz este vorba despre pierderea identi-
tăţii, deoarece reprezintă o negare a oricărei valori proprii; 

– mereu el însuși, dar nu mereu același, o identitate cu trăsături generale de 
continuitate la un nivel superior, dar cu discontinuităţi; 

– mereu același, dar nu și mereu el însuși, un tip de identitate înţeleasă ca 
rezultat al unui act violent, conducând la o imagine falsă.  

Generalizând asupra celor prezentate, vom menţiona că identitatea poate fi  
defi nită fi e în calitate de principiu, fi e în calitate de raport logic. Astfel, din per-
spectiva logicii formale, identitatea are calitatea de principiu al gândirii, identic 
după semnifi caţie cu noţiunea de lege a gândirii. Însă, identitatea înţeleasă ca 
principiu logic ne spune că un lucru este ceea ce este, adică nu devine altceva, 
că, „în același timp și sub același raport”, nu se schimbă. Deci, identitatea face 
trimitere la două coordonate cu conotaţie ontologică esenţiale: timpul și spaţiul. 
„În același timp” înseamnă că nu putem afi rma simultan proprietăţi contradic-
torii atribuite aceluiași obiect al gândirii. Iar „în același spaţiu” face trimitere la 
un context spaţial concret, o anume amplasare geografi că etc.[5]

Având ca reper fundamentările respective asupra identităţii, vom încerca să 
ne îndreptăm spre contextul social-politic, care își menţine caracteristicile de 
origine, specifi cate mai sus, dar care ne prezintă o viziune suplimentară asupra 
utilizării și semnifi caţiei acestui termen. Or, în sens larg, identitatea reprezintă 
sentimentul de apartenenţă la un grup social cu care individul împărtășește în 
comun o serie de sentimente. Sentimentul de apartenenţă se poate manifesta cu 
privire la familie, ţară, popor, etnie, ideologie, grup profesional etc. De altfel, 
din aceste “tipuri” de sentimente de apartenenţă derivă diversele forme de iden-
titate precum: identitatea naţională, identitatea etnică, identitatea de grup ori 
forme mai noi precum identitatea europeană.  

Astfel, identitatea naţională, care are în centru naţiunea și sentimentul naţi-
onal, se  bazează pe principiul etnicităţii, specifi c pentru o naţiune, unde majo-
ritatea populaţiei se caracterizează printr-o conștiinţă comună generată de uni-
tatea de limbă, cultură, religie, strămoși comuni, valori culturale etc. Identitatea 
naţională la fel se bazează pe principiul cetăţeniei. În acest din urmă caz, trăsă-
tura comună principală a membrilor grupului respectiv este cetăţenia. Pe aceste 
coordonate avem exemplul moldovenilor, care manifestă o identitate naţională, 
prin prisma apartenenţei la un grup comun determinată de cetăţenie, dar nu au 
neapărat și o identitate etnică aparte. 

Un interes aparte prezintă studiile  lui C-D. Căldărau[6], în care se disting 
etapele ce stau la baza constituirii unei naţiuni, care sunt: identitatea, capacitatea 
unui grup de a gândi despre sine că aparţine unei naţiuni, legitimitatea, unitatea 
sau capacitatea unei naţiuni de a cuprinde întreaga populaţie, participarea sau 
reprezentarea la activitatea de guvernare a diferitelor categorii din care este con-
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stituită populaţia, distribuirea sau împărţirea avuţiei naţionale între diferite cate-
gorii ale populaţiei și cetăţenia. Totodată, identitatea naţională este legată de ideea 
de patriotism, ca sentiment de dragoste și devotament faţă de patrie și de popor. 

Referitor la identitatea etnică, în acest caz cea mai puternică caracteristică a 
grupului etnic este sentimentul identităţii etnice cu o tradiţie culturală comună, 
cu limbă, obiceiuri și religie proprii. Etnicitatea este apreciată ca un dar, cu ea 
individul se naște și nu o dobândește pe parcursul vieţii. Chiar dacă pe certifi -
catul de naștere poate fi  trecută o identitate sau alta, aceasta este una abstrac-
tă, reală fi ind cea pe care individul și-o însușește prin interacţiunea cu ceilalţi 
membri ai grupului care îi transmite limba, obiceiurile, tradiţiile etc. 

Aparent asemănătoare aceste doua tipuri de identităţi (naţională și etnică) 
solicită explicarea distincţiei între acestea și distincţia principală este cel al op-
ţiunii. Dacă identitatea naţională este o opţiune și omul are dreptul să opteze 
pentru ea, atunci identitatea etnică este obţinută prin naștere. Libertatea de op-
ţiune în ceea ce privește identitatea naţională poate fi  afectată prin factori de 
presiune socială, psihică, morală. Cu alte cuvinte, ea poate fi  impusă prin forţă. 
În schimb, identitatea etnică, indiferent de situaţie, nu poate fi  modifi cată. Ea 
este susţinută de existenţa unei limbi comune, a unei culturi comune, religie co-
mună, obiceiuri și tradiţii comune, iar soliditatea acestora reprezintă o barieră 
peste care nu se poate trece.  

În sens restrâns, termenul identitate este raportat identităţii personale și vi-
zează sentimentul identităţii, faptul că individul se percepe ca fi ind același în 
timp. În consecinţă, putem deduce că identitatea se bazează pe ideea de perma-
nenţă și unitate, care exclude diferenţa, schimbarea. Deci, noţiunea de identi-
tate defi nește individul și e situată la convergenţa dintre social și psihologic. Ea 
permite să ne întrebăm care este importanţa apartenenţelor sociale în defi nirea 
individului și care este partea propriu-zis individuală pe care o conţine această 
defi niţie. Ca atare, refl ecţia asupra identităţii pune problema generală a inte-
grării agenţilor sociali într-un spaţiu social (cu alte cuvinte, recunoașterea unei 
apartenenţe), dar și căutarea unui loc specifi c în acest spaţiu social (pentru ca să 
se diferenţieze, să se singularizeze).

În susţinerea acestei idei vine și A. Kardiner[7], reprezentant al curentului   
psihanaliză „culturologică”, care menţionează că personalitatea se cere  inserată 
într-un context social concret. După cum arată A. Kardiner[8],  „numeroasele 
studii antropologice realizate asupra unor societăţi au adus argumente în direc-
ţia respingerii ciudatei viziunii psihanalitice, conform căreia pacienţii lui Fre-
ud ar fi  prototipuri ale umanităţii”. Dimpotrivă, anumite noţiuni psihanalitice 
precum identifi carea, desemnând primul atașament afectiv al copilului pentru 
celălalt și, la adulţi, atitudinea care comportă fi e „introducerea” celuilalt în eu, 
fi e proiecţia „introducerea” eului în celălalt, permit să înţelegem mai bine cum 
un individ se poate conforma parţial unor modele culturale. Paralel cu acest 
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„conformism”, psihanaliza contribuie la explicarea modului în care constrânge-
rile instituţionale ajung să creeze eterogenitatea, ca urmare a unor mecanisme 
de apărare și nu a unor simple obiceiuri stereotipale.

Această infl uenţă a „culturii” asupra personalităţii se regăsește la nivelul a 
ceea ce A.Kardiner, dar și H. Linton[9], numesc personalitatea de bază. Este 
vorba despre un tip de personalitate medie, comportând trăsături comune, spe-
cifi ce unei culturi. Mai exact, personalitatea de bază defi nește personalitatea 
împărtășită de membrii aceleiași societăţi, care rezultă din experienţe comune. 
Pentru A. Kardiner[10], această personalitate se formează esenţialmente în co-
pilărie. În plus, ea este, poate, factorul cel mai important de integrare socială 
prezentă în instituţiile specifi ce unei culturi. Personalitatea de bază va modela 
individul în conformitate cu normele, valorile și ideologiile împărtășite de ma-
rea majoritate; societatea va adapta individul. Mai mult decât atât, ea reprezintă 
în același timp un factor de existenţă și de continuitate. 

Spre deosebire de reprezentanţii psihologiei culturologice, E. Fromm etc.
[11] abordează problema personalităţii din perspectiva societăţilor moderne 
complexe: este vorba despre ceea ce se numește „caracter social” sau „caracter 
naţional”. Acest caracter social desemnează caracteristicile relativ permanen-
te ale personalităţii membrilor unei societăţi rezultate din experienţe comune 
și dintr-un mod comun de existenţă. Printre funcţiile sale fi gurează și adapta-
rea individului la societate, astfel încât acesta să acţioneze în conformitate cu 
normele recunoscute ale societăţii date. De exemplu, societăţile industriale cer 
trăsături de caracter precum ordinea, punctualitatea, disciplina, care constitu-
ie o parte a caracterului social și sunt produse de acesta. Totodată, acestea au 
calitatea de principii generatoare de cultură. În contrapondere cu alţi autori, E. 
Fromm[12], printr-un exerciţiu explicativ, trece de la conceptul de personalitate 
modală la cel de identitate. Într-o societate complexă, afi rmă acesta, nu există 
una, ci mai multe personalităţi modale,  deoarece există diverse subculturi, se 
consideră că ar exista personalităţi sau identităţi „multi-modale”.

Un alt punct de vedere asupra conceptului de identitate este reliefat de  M. 
Zavalloni[13], care dintr-o perspectivă neo-freudiană afi rmă că pentru a înţe-
lege identitatea trebuie să luăm în calcul patru dimensiuni importante pentru 
defi nirea acestui concept:

1. Conștiinţa unei identităţi individuale trebuie considerată ca un senti-
ment pozitiv, prezent în toate aspectele eului;

2. Stabilitatea caracterului personal;
3. Sinteza pe care o constituie eul (ego-synthesis) este concepută ca o foră de 

integrare a eului, superioară sumei identifi cărilor din copilărie;
4. O solidaritate internă cu idealurile și cu identitatea de grup.
Conform autorului, identitatea rezultă din interacţiunea dintre dimensiunea 

sociologică și cea psihologică a individului. Deci, identitatea în acest caz ar fi  conse-
cinţa interacţiunii dintre individ și societate. În consecinţă, acest mod de abordare 
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profi lează noţiunea de identitate socială și determină apariţia unor discuţii asupra 
conceptului în cauză. În aceeași cheie, la H. Tajfel[14] identitatea socială înglobează:

1. Indivizii încearcă să menţină sau să mărească stima de sine –  ei încearcă 
să acceadă la o concepţie pozitivă despre sine;

2. Grupurile sociale sau categoriile (și faptul de a le aparţine) sunt asociate 
fi e cu conotaţii pozitive, fi e negative și, din acest motiv, identitatea socială poate 
fi  pozitivă sau negativă. În funcţie de aprecierile (care tind să fi e împărtășite 
social, fi e în interior, fi e între grupuri) făcute grupurilor se va confi gura consti-
tuirea identităţii sociale a individului;

3. Evaluarea propriului grup de apartenenţă este realizată prin raportare 
la alte grupuri sociale prin intermediul comparaţiilor. O diferenţă pozitivă în-
tre grupul de apartenenţă și un alt grup produce creșterea stimei de sine și a 
prestigiului grupului; o diferenţă negativă antrenează scăderea stimei de sine, 
respectiv a prestigiului grupului. 

Astfel, pentru ca explicaţiile să fi e complete, trebuie să aducem unele concre-
tizări referitoare la raporturile dintre social și personal în explicarea identităţii. 
Pentru aceasta vom apela la distincţia făcută de H. Tajfel și J. Turner[15] între 
ceea ce ei numesc, polii extremi ai comportamentului social, poli care trimit la 
comportamentele interpersonale și intergrupale. „La un pol (care, după toate pro-
babilităţile, nu poate fi  regăsit în această formă „pură” în „existenţa reală”) des-
coperim interacţiunile dintre doi sau mai mulţi indivizi, defi niţi în totalitate prin 
relaţiile interpersonale și prin caracteristici individuale, care nu sunt determina-
te de diversele grupuri sau categorii sociale de apartenenţă. La cealaltă extremă 
se regăsesc interacţiunile dintre cel puţin doi indivizi (sau grupuri de indivizi), 
determinaţi de apartenenţa lor la respectivul grup sau a unei categorii sociale, 
deloc afectaţi de relaţiile inter-individuale. Și în acest caz este puţin probabil să 
întâlnim în situaţiile „reale” forme „pure” ale acestei extreme. După cum remarca 
Turner[16], comportamentului intergrupal îi corespunde identitatea socială, iar 
comportamentului interpersonal îi corespunde identitatea personală.

Așadar, putem reveni la problema anunţată, încercând să formulăm unele 
generalizări în baza celor menţionate. Chiar dacă aplicarea cadrul teoretic abor-
dat nu poate fi  cu exactitate aplicat asupra problemei asumate, considerăm că 
o bună parte dintre acestea sunt elocvente în stabilirea identităţii comunităţii 
migranţilor în cadrul societăţilor de adopţie.

O primă concluzie pe care o deducem ţine de identitatea comunităţilor mi-
grante sau, mai bine zis, identitatea lor personală, în calitate de grup etnic, care, 
fi ind stabilit într-un mediu diferit, de cele mai dese ori se afl ă sub o presiune 
constantă de asimilare. Asimilarea este facilitată de procesul de învăţare a lim-
bii, deoarece odată cu însușirea limbii sunt preluate și obiceiurile culturale și 
cele sociale ale comunităţii de adopţie. 

O altă concluzie este determinată de valoarea identităţii ţării de origine 
printre migranţi sau identitatea naţională a acestora. Dacă vorbim despre cazul 
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moldovenilor care au migrat în masă doar pentru a scăpa de sărăcie, atunci soci-
etatea care le-a oferit, în primul rând lor, apoi și familiilor acestora, posibilitatea 
de a supravieţui este apreciată ca superioară celei de origine atât material, cât și 
spiritual. Odată cu această valorizare superioară a societăţii de adopţie asistăm 
la o pierdere treptată a identităţii naţionale originare și preluarea caracteristici-
lor identitare ale ţării gazdă. 

Și în fi ne, făcând referinţă la identitatea moldovenilor, considerăm că în 
acest caz avem o problemă destul de complexă, ce trebuie tratată pornind de 
la istoria ţării. Pe parcursul secolelor moldovenii ca naţiune au suferit infl uenţe 
diverse: bulgare, turcești, rusești, ucrainești etc. Acestea treptat au contribuit la 
asimilarea diferitor caracteristici identitare, care la timpul său a reprezentat o 
necesitate de a supravieţui, dar care a dus la o „lipsă” de identitate printre mol-
doveni. Acest lucru este confi rmat de modul în care moldovenii se regăsesc, fi e 
printre ruși, printre turci, printre români etc. Aceeași situaţie o avem și cu mol-
dovenii migranţi în spaţiul european. O mare parte dintre aceștia, ajunși într-o 
altă societate, diferită decât cea de origine, cu ușurinţă se dezic de identitatea 
lor originară. Dacă în cazul altor comunităţi de migranţi, din cadrul altor spaţii 
socioculturale există o negociere a identităţii, atunci identitatea conaţionalilor 
noștri plecaţi practic nu este negociată în societatea de adopţie. Drept rezultat 
aceasta se afl ă sub riscul sporit de a se pierde. 
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Summary 
The content of the article analyze the speech of the defender  M. Vulcănescu in the 
context of legal debatesfrom the point of view of  interdependence. Thus, the ar-
ticle through the analysis of the content of The last word reveals the connection 
between  material  and intellectual  processes  pointing out  the importance of the 
principles’ value and moral norms in legal field.
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last word. 

C e-i rămâne unui inculpat să facă atunci  când înţelege că nu are nici o 
şansă de a fi  achitat? Tace, se conformează, acceptă, îşi recunoaşte vinovăţia? Sau 
încearcă orice mijloc pentru a se salva? Sau foloseşte cuvintele ordonat şi îngijit 
într-un discurs de apărare, făcând apel la bunul simţ, pentru a-şi schimba statu-
tul de acuzat, încercând să argumenteze logica acţiunilor sale şi iraţionalitatea 
acuzaţiilor ce îi sunt aduse? Cea din urmă alegere o face M. Vulcănescu, dar nu 
uită să ne atenţioneze că ar fi  o greşeală să se creadă că vorbele pot suporta orice.

De ce M. Vulcănescu, poate vă veţi întreba. Am putea invoca mai multe 
motive, dar mai târziu. Pentru orice perioadă istorică şi pentru orice context 
social politic există acţiuni, decizii cu care un popor se poate mândri, dar, din 
păcate, în unele dintre cazuri având şi regrete. Fenomenul Vulcănescu este unul 
dintre marile regrete ale poporului român. Or, aşa cum menţiona însuşi autorul, 
„un popor care îşi macină elitele, renunţă la istorie.” Astfel, motivele pe care le 
putem aduce sunt: – pentru că este de actualitate; – pentru că a fost o persona-
litate ce trebuie să fi e pusă în valoare; – pentru că lucrările acestuia au valoare 
educativă incontestabilă; – pentru că discursul apărării ar putea fi  o sursă în 
activitatea didactică; – pentru că ar putea servi ca model în elaborarea discursu-
lui de apărare; – pentru că a încercat să sfi deze un regim; – pentru că şi-a păstrat 
convingerea în echitate, dreptate, justiţie etc. 

În cele ce urmează, pornind de la Ultimul cuvânt al lui M. Vulcănescu vom 
încerca argumentarea calităţii de discurs al dreptului, vom identifi ca şi analiza 
repere de natură juridică şi morală în conţinutul acestui discurs. Totodată, vom 
evidenţia că pe lângă procedurile juridiciare sunt de importanţă şi motivaţiile 
personale, principiile de viaţă şi valorile care stau ca temei în luarea de decizii, 
dar şi în explicarea acţiunilor umane. 
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M. Vulcănescu este caracterizat ca un orator de mare forţă. Discursurile aces-
tuia erau ţinute cu pasiune şi persuasiune pe subiecte dintre cele mai diverse. 
Despre acesta Constantin Noica spunea că era chiar ceva uluitor şi dezarmant 
pentru fi ecare dintre noi: ştia mai bine decât noi, uneori, ceea ce credeam că putem 
socoti problema noastră. Ceea ce fascina mai mult era, spune tot Noica, nu atât 
revărsarea, cât izvorul. Ceva din neştiutul spiritului nu înceta să se reface. Despre 
aproape orice vorbea Mircea Vulcănescu, îţi dădea sentimentul că se naşte din el.  

Calităţile oratorice ale acestuia își găsesc expresie și în relaţiile sale cu ceilalţi. 
Respectul deosebit de care a dat dovadă M.Vulcănescu faţă de studenţii săi era unul 
ce l-a deosebit de mulţi alţii. Indicaţia retoricii, prin care se cere să oferim respect 
pentru a primi respectul este o regulă de comportament pentru M. Vulcănescu. 
Unul dintre studenţii săi (Ioan Halmaghi) spunea că pe M. Vulcănescu l-am avut 
în calitate de profesor de Etică la Universitatea din București pe timpul studenţiei. 
Acesta menţionează că lecţiile sale, sâmbata după amiază, erau pline de dinamism 
şi originalitate. M. Vulcănescu venea la cursuri cu fi şe, organizate pe probleme 
şi structurate pe esenţial, dar prezentarea şi desfăşurarea cursului devenea plină 
şi fermecătoare prin nota personală a vorbitorului, care fascina prin volubilitate, 
originalitate şi perspectiva largă în care încadra orice problemă.

Calitatea sa de funcţionar, om de stat, dar mai întâi pe cea de om cu literă 
mare, în timp au dovedit valoarea lui M. Vulcănescu. Cunoscând actul de 
conducere din interior, el împărtăşea convingerea că puterea într-un stat tre-
buie să fi e fundamentată pe valori. În special, acesta accentuează, că un stat care 
şi-ar propune neutralitatea religioasă ar fi  un stat care, dispreţuind valorile spe-
cifi ce, izvoare ale oricărei creaţii valabile culturaliceşte, s-ar condamna defi nitiv 
la sterilitate spirituală. Iar politica statului trebuie să fi e o practică a mijloacelor 
de realizare a idealurilor etice colective, a binelui comun. Anume aceasta a fost 
motivaţia invocată de M. Vulcănescu în apărarea sa. La M. Vulcănescu idealul 
unei etici colective ar putea fi  identifi cat cu arta de a guverna popoarele. După 
părerea lui M. Vulcănescu, atunci când într-un stat se oferă supremaţie politicu-
lui, acesta este semn al pierderii orientării creştine. Deoarece atunci când omul 
pierde nădejdea mântuirii, politica rămâne singura armă de mântuire socială 
pe pământ.  Pentru politician, statul (sau, mai degraba, puterea organizată poli-
tic, întruchipată în statul naţional) este Bunul suprem. De la Republica lui Platon 
până la statul hegelian cu „mistica” lui întrupare a spiritului absolut statul e zeu. 
Pentru creştin, aceasta înseamnă idolatrie: „Nu cred în politică. Nu vreau feri-
cirea lumii cu de-a sila. Nu vreau omul abstract, „umanitatea”, ci OMENIA [1]. 

Poate că procesul de judecată asupra lui M. Vulcănescu pentru acele tim-
puri a fost unul inevitabil, aşa cum a fost şi cazul Socrate. Însuşi M. Vulcănescu 
conştientizează acest lucru. „Pentru că s-ar fi  putut să descopăr, încercând să 
cercetez, că ceea ce se urmărea nu era decât un tragic sacrifi ciu sâlnic (știu că 
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în viaţa statelor sânt uneori imprejurări când se cer astfel de jertfe) – și atunci 
apărarea mea ar fi  trebuit să se reducă la tăcerea înţelegătoare, pe care m-au 
învăţat-o de mult cei mai scumpi dascăli ai mei -; sau, dimpotrivă, s-ar fi  putut 
să discern că ceea ce m-a adus aci era într-adevăr o sete de dreptate, și atunci 
apărarea mea ar fi  trebuit să se îndârjească spre a ajuta pe cei meniţi să o împar-
tă, ca să descopere și să distingă binele de rău, faţa dreptului de faţa nedreptului.

Este, oare, judecata mea o tragedie menită să îmbrace haina augustă a Drep-
tăţii, o ispășire simbolică a obștii, ori o dramă, în care cel împovărat de acuzări 
are dreptul să ridice capul și să ceară celor care-l judecă să-l privească, mai întâi, 
bine în faţă și să nu arunce cu piatra asupra lui, inainte de a se dumiri?”  [2]

Între aceste două mari personalităţi asemănările sunt, probabil, mult mai 
multe decât diferenţele. Căci, pentru a înţelege esenţa faptelor umane, trebuie 
să începem de la realităţi, de la interes social, de la context social concret. Ulti-
mul cuvân, la fel ca şi Apologia lui Socrate, are ca fi nalitate o pledoarie în nu-
mele OMENIEI, este o joncţiune între juridic şi moral.  Socrate, care „sfi dează” 
democraţia, moralitatea şi „inventează zei noi”, nu poate să rămână nepedepsit. 
La fel şi M. Vulcănescu, care a ales să-şi asume povara salvării poporului său. 
„Am intrat atunci în guvern fară să mă gândesc la altceva decât la curăţenia 
intenţiilor mele româneşti de a face bine. Am vrut să ajut ţara să iasă din impas. 
În acea vreme ţara era în impas. Nu am plecat atunci când am văzut că barca se 
îneacă din datorie morală. Un om de nădejde și cu demnitate nu poate spune 
niciodată că nimic nu mai este de făcut” [3]. Totodată, conștient de situaţia în 
care se afl ă, el însuși face trimitere la răspunsul lui Socrate oferit discipolilor, 
când aceștia vroiau să-l salveze: ,,Sânt zeci de mijloace să-ţi scapi piele, dacă ești 
dispus să faci și să zici orice” [4]. Parcurgând conţinutul Ultimului cuvânt, re-
găsim un discurs care, probabil că merita să fi e alături de multe alte texte, unite 
prin genericul Discursuri celebre. 

Studiul literaturii din domeniu indică faptul că există patru motive pentru 
care se formulează un discurs:
dorinţa explicării sau informării asupra unei probleme;
dorinţa de a convinge pe cineva de ceva;
dorinţa de a descrie ceva;
dorinţa de a povesti ceva.
Toate aceste „dorinţe” se regăsesc în conţinutul discursului de apărare for-

mulat de M. Vulcănescă. În baza dosarului, care cuprinde circa 200 de pagi-
ni, are loc examinarea publică a cauzei, examinare care presupune o formă 
suplimentară ce ar confirma sau infirma acuzaţiile aduse. Or, dezbaterile ju-
diciare au drept scop a ajuta instanţa și participanţii la proces mai bine să 
înţeleagă împrejurările de fapt și de drept, să clarifice sensul și însemnătatea 
acestora, să-și facă concluziile necesare. Participarea  nemijlocită a procuro-

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   182Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   182 27.11.2014   14:58:2027.11.2014   14:58:20



183

Convergenţe moral-juridice în conţinutul Ultimului cuvânt

rului, apărătorului și a altor persoane, scoaterea în evidenţă a împrejurări-
lor cercetate la caz de pe poziţia învinuirii și apărării dau posibilitatea de a 
constata adevărul obiectiv, care servește ca o garanţie a preîntâmpinării unei 
erori a instanţei [5]. În cadrul, dezbaterilor judiciare participanţii la proces 
își formează concluziile necesare privitor la rezultatele anchetei judiciare, își 
formează o poziţie procesuală definitivă. Expunându-și părerile, participanţii 
dezbaterilor judiciare efectuează o analiză complexă și amănunţită a materi-
alelor dosarului, învinuirii înaintate, gradului vinovăţiei și a responsabilităţii 
inculpatului, caracterul și mărimea pedepsei, precum și alte probleme ce ţin 
de competenţa instanţei. Ultimul cuvînt al inculpatului ca element al dezbate-
rilor judiciare trebuie să spulbere sau să întărească intima convingere asupra 
vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului.

Apreciind calitatea de discurs a dezbaterilor, M. Vulcănescu indică comple-
xitatea, dar și importanţa discursului părţilor. „Greu lucru este, Onorată Curte, 
apărarea mea; după cum greu lucru – mărturisea onoratul domn Procuror gene-
ral – este și acuzarea” [6]. Vulcănescu are și avocaţi, dar discursul inculpatului M. 
Vulcănescu este considerat „de o patetică sinceritate și o solidă întemeiere juridi-
că”, ca și cel al lui Socrate. Amplul discurs prezentat în apărarea sa de acuzatul M. 
Vulcenescu, în cele două procese, este dovada injusţiei şi amoralităţii. Chiar dacă 
M. Vulcănescu îşi exprimă îndoiala asupra rezultatului pe care îl va obţine prin 
discursul său, menţionând că e de datorie morală ca să pledeze. Aşa cum zicea şi 
Kant, că o acţiune umană este morală dacă este realizată din simţul datoriei: „Este 
uşor să te aperi când ştii limpede de ce eşti acuzat: este nesfârşit de greu s-o faci, 
când nu ştii dacă vina ce ţi se impută este aceea de a fi  făcut ceva, sau aceea de a 
nu fi  facut; aceea de a  fi  făcut un lucru sau aceea de a nu-l fi  făcut; faptul de a-l fi  
făcut tu sau numai de a fi  lăsat pe altul să-l facă, ori numai de a-l fi  ajutat, fi e că 
aveai sau nu puterea să-l ajuţi, ori să-l împiedici să-l facă; fi e că doar ai avut neno-
rocul să te afl i în calea năpastei. S-ar putea, Onorată Curte, ca asemenea nedume-
riri să nu tragă prea greu la cântarul Dreptăţii, rătăcite printre legi şi paragrafe, 
dar, ca dascăl de etică ce am fost pentru multe generaţii de studenţi, deprinşi să 
desluşească rostul celor mai ascunse mobiluri ale făpturii omeneşti, publice sau 
private, nu pot să nu încerc să demonstrez că sunt nevinovat” [7]. 

„ Deciziunea criminală nr. 27 a ședinţei publice de la 6 februarie 1948:  în 
numele legii decide: condamnarea lui Mircea Vulcănescu, în vârstă de 44 de ani, 
în prezent arestat preventiv în Penitenciarul Văcărești, fost funcţionar public în 
Ministerul Finanţelor să sufere 8 (opt) ani temniţă grea pentru crimă de război. 
Mai condamnă pe numitul acuzat la 3 (trei) ani detenţiune riguroasă şi la degra-
dare civică pe timp de opt ani.” În baza acesteai decizii a fost formulat Ultimul 
cuvând, discursul de apărare, care este şi ultimul drept de care s-a bucurat incul-
patul, prezentat timp de patru ore în faţa juraţilor. 
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Discursul de apărare, ca parte componenăt a dezbaterilor judiciare, prezen-
tat de M. Vulcănescu cuprinde fi guri ale discursului, este perfect structurat, 
întrunind toate cerinţele înaintate acestui gen retoric (accesibilitatea, claritatea, 
precizia, concizia). Peste ani fi ind reabilitat, „așa-numitul criminal de război” a 
devenit dovada devotamentului, integrităţii, toleranţei și înţelepciunii. 

Pentru început indicăm că, la fel ca şi pentru antici, pentru noi discursul 
rămâne a fi unul din principalele mijloace de persuasiune. În general, după 
cum menţionează Gh. Mihai, discursul este un „sistem adresativ de argumente, 
organizat psiho-logic, în susţinerea directă sau indirectă a unei teze – pentru-
un-public, astfel ca acesta să și-o însușească și să adopte un comportament co-
respunzător” [8].

Pregătirea și rostirea discursului propriu-zis, pe lângă cunoașterea reguli-
lor generale de construcţie a cuvântării publice, a regulilor de retorică, a pro-
cedeelor oratorice elementare, sunt precedate de cunoașterea particularităţilor 
[9] acestui gen retoric. Oricine ar lua cuvântul în instanţă, trebuie să cunoască 
procedeele de elaborare a discursului, tinzând să-și dezvolte abilităţile sale ora-
torice, pentru a-și prezenta clar și convingător poziţiile, solicitările etc. Pentru 
discursul judiciar, în general, sunt importante atât forma de redare a ideilor, cât 
și expresiile ce vor fi  folosite în conţinutul discursului. Arta elaborării și prezen-
tării discursului judiciar constă în capacitatea vorbitorului (avocat, procuror), 
ca în fi ecare caz concret să găsească cele mai potrivite și efi ciente formule pentru  
a-și realiza scopurile pe care și le-a propus.

La baza discursului judiciar se afl ă tendinţa de a convinge ascultătorii, a-i 
înclina spre părerea sa. Dar înfăptuirea acestui scop e posibilă doar atunci când 
fi ecare cuvânt al oratorului va fi  corect înţeles de toţi ascultătorii, când fi ecare 
poziţie sau opinie înaintată va fi  corect formulată, va fi  clară și exactă, când orice 
idee a oratorului este redătă într-o formă accesibilă celor care ascultă. 

Dezbaterile judiciare, de regulă, sunt adresate instanţei, dar vorbind pentru 
instanţă, argumentând poziţia sa, contribuind la descoperirea adevărului în ca-
uză și la emiterea unei sentinţe echitabile, participanţii dezbaterilor judiciare nu 
pot da uitării auditoriul, chiar cel mai atent ascultător, neavând pregătire juridică 
specială, nu tot timpul este în stare să pătrundă în detaliile procesului judiciar, 
nu poate găsi calea corectă în aprecierea dovezilor existente sau din ce cauză în-
vinuirea este adusă într-un fel și nu în altul. Dezbaterile judiciare, unde toate ma-
terialele existente la dosar sunt supuse unei analize sub toate aspectele complet și 
obiectiv, unde participanţii la proces își expun părerea la toate întrebările, ajută 
auditoriului să-și formeze o imagine integrală despre personalitatea și ocupaţiile 
inculpatului, să-și facă din rezultatele procesului concluziile necesare [10].

Dezbaterile judiciare, de obicei, poartă un caracter de discuţii deschise, o 
luptă a părerilor. Aici nemijlocit se ciocnesc diferite puncte de vedere, diferite 
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aprecieri, unele argumente contravin altora. În asemenea condiţii, instanţei îi 
este mai lesne a înţelege adevărul unor sau altor factori, însemnătatea probato-
rie a acestora. 

Pentru atingerea unei configuraţii compoziţionale a discursului judiciar 
este necesar:
redarea materialului într-o ordine logică strictă;
între părţile componente a discursului să existe legături și să se suprapună;
concordanţa internă a sensului, evitarea contradicţiilor interioare;
unitatea de conţinut și sfârșitul discursului.
M. Vulcănescu, chiar de la partea întroductivă a discursului său, realizează o 

structurare perfectă a ideilor sale.  În partea introductivă a discursului se men-
ţionează: „Ascultând aceste încriminări, nu mi-am putut stâpâni un amestec 
de mândrie și de ciudă, pentru că, orice s-ar zice, pentru un creștin nu este mai 
mare cinste … decât de a fi  pus să plătească pentru semenul lui, dar și de ciudă, 
pentru că … cei care trebuie să facă dreptate distrug dreptatea, fără de care nu e 
posibilă convieţuirea pământească” [11]. În același context este evocată modali-
tatea în care i-au fost aduse și formulate acuzaţiile, menţionându-se că „procu-
rorul general m-a făcut solidar cu toate faptele regimului, la care am colaborat, 
spre a deduce că eram vinovat și de fapte pe care nu le-am făcut – că am dreptul 
să arăt, în apărarea mea, cel puţin pe acelea pe care le-am făcut, sau la care am 
luat parte, personal, alături de toţi miniștrii cu care am lucrat în acea vreme. 

Onorată Curte, sânt acuzat că prin colaborarea mea cu mareşalul Antones-
cu m-am făcut solidar cu toate actele lui de guvernare şi, in consecinţă,  prin 
deducţie, şi cu acelea pedepsite de art. l, alin. a din Legea nr – 312/19451- crime 
de război” [12]. 

„Desigur, conducătorul unui popor întemeiat pe etica sângelui poate înţelege 
greu etica aceasta a unor oameni pe care răposatul Nicolae Iorga i-a botezat atât 
de sugestiv: ,,oamenii pămintului”, a căror zestre nu se vinde şi care – după 
vorba lui Mihai Eminescu – şi-au apărat totdeauna sărăcia, nevoile şi neamul … 
Dar aceasta este etica neamului meu şi a lui, şi numai a lui, am a-i da seama de 
gestiunea trecătoare şi nedorită a trebilor lui, care mi-au fost date în seamă, în 
aceste vremuri  grele” [13].

Din cadrul celor menţionate până acum, putem deduce, că prioritar pentru 
inculpatul M. Vulcănescu este adevărul şi nu propria salvare. „Încerc, Onorată 
Curte, şi mă zbat să discern un adevăr prins în ochiurile plasei alcătuită din 
paragrafele actului de acuzare general şi nu găsesc altceva decât confirmarea 
vechii zicale a lui Rabelais, despre judecata omenească: ,,Legile sânt ca pânzele 
de păianjen; tăunii cei mari trec prin ele, pe când musculiţele s-e prind!” [14]  

Prezentarea stării de fapt, a motivaţiilor personale pentru a acţiona în felul 
în care a făcut-o sunt absolut morale, dat fi ind intenţia autorului, confi rmată 
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şi de consecinţele deciziilor luate (confi rmată prin copii ale actelor originale, 
anexate la dosar şi prezentate de vorbitor), dar şi prin depoziţiile martorilor, 
poziţia cărora coincide cu cea a lui M. Vulcănescu: „Toate afi rmaţiile de mai sus 
sânt dovedite prin datele ofi ciale afl ate la dosar, fi lele 165-190, acte pe care le 
posed în original, cu semnăturile autorităţilor respective” [15]. 

Astfel, analizând actul de acuzare (partea a doua a discursului întitulată 
Cercetarea actului de acuzare) este o amănunţită prezentare a contextului so-
cial, politic şi economic, cât şi o prezentare a cadrului general al actului de 
guvernare. Detaliata analiză făcută de M. Vulcănescu scoate în valoare scopul 
comun, ca motivaţie a deciziilor și acţiunilor sale. Conceptul scop comun este 
similar sau, pe alocuri, chiar poate fi identificat cu cel al anticilor de bine 
comun. Argumentul major al discursului de apărare este unul nobil, cu pro-
fund caracter moral. Vulcănescu își argumentează acţiunile sale spunând: 
„Am socotit totdeauna naţiunea ca o unitate de vrere, întemeiată pe unitatea 
pământului, a sângelui, a datinilor și a soartei, menit să-și exprime, în felul ei 
particular, valorile universale. Am încercat să mă apropii de neamul meu ca 
să-l cunosc să-mi aflu în el un îndreptar pentru singurătatea mea lăuntrică și 
ca să-i aflu nevoile, spre a-l ajuta. Și nu am dispreţuit niciodată alte neamuri 
pentru că înţelegeau să trăiască potrivit felului lor de a fi. De aceea, atitudinea 
mea a fost socotită totdeauna ca o formă de univirsalism. Așa o găsesc înregis-
trată, cel puţin, în cărţile editorilor străini, care făceau dări de seamă asupra 
curentelor culturale din ţara mea” [16].

Pe fi nalul celui de-al doilea compartiment al discursului, autorul indică 
importanţa delimitărilor, deoarece, considera acesta, buna gestionare a teburi-
lor statului nu se realizează de toţi şi de fi ecare. Orice domeniu de activitate este 
gestionat de anumite fi guri, de aceea nu este cazul, dar este şi absolut incorect, 
să se confunde politica statului cu politica economică. Revenind în acest context 
la paralela făcută între Apologia lui Socrate şi Ultimul cuvânt indicăm că, dacă 
Socrate critică democraţia pentru a demonstra că există alte forme de guvernare 
mai bune, că este loc pentru schimbare, pentru mai bine, atunci M. Vulcănescu 
nu a criticat, dar a încercat de acolo de unde era să facă schimbarea, să realizeze 
scopuri comune şi de interes comun. Prin retrospecţia asupra acelor acţiuni, 
deciziile luate Vulcănescu îi întreabă pe cei ce îl judecă şi se întreabă şi pe sine: 
„Mă trudesc zadarnic de un an, în singurătatea gândului meu, (…) – obişnuit 
să caut lucrurilor un rost -, care a putut fi  măcar logica acestor acuzaţii, dacă nu 
pot descoperi care este adevărul ei? [17]. 

Prin discursul său de apărare, M. Vulcănesc ne demonstrează că dreptul nu 
constă doar în aplicarea unor legi generale la cazuri individuale, ci și în înţelege-
rea semnifi caţiei faptei juridice, a contextului, pretextului și subtextului aceste-
ia, și a sensului uman al deciziei instanţei de judecată, care are în vedere oameni 
și nu lucruri. Pe inculpat îl frământă căutarea sensului uman al deciziilor. 
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Compartimentul „Încadrarea generală în art. 2, alin. a din Legea nr.312/I945” 
este partea de discurs în care M. Vulcănescu relevă importanţa instrumentelor 
dreptului, utilizate pentru ca acesta să fi e pus în aplicare, în special referindu-se 
la instrumentele conceptuale. Făcând referire la importanţa respectării procedu-
rilor legale, autorul Ultimului cuvânt menţionează importanţă utilizării și operării 
corecte a termenilor/conceptelor/noţiunilor. Acest lucru demonstrându-l, făcând 
trimitere la înţelepciunea chineză. Este vorba despre un tânăr prinţ care ajuns la 
guvernare și nu știa ce trebuie să facă fi ind în postura dată și care din neștiinţă 
a comis multe greșeli. Deci, din cauza necunoașterii semnifi caţiei termenilor, a 
sarcinilor, obligaţiilor asumate, sau exagerărilor, perceperii unor realităţi eronat 
pot fi  comise multe erori, chiar și în drept. Dreptul pentru a fi  pus în aplicare are 
nevoie de instrumente, printre acestea unul esenţial este cel conceptual. Dreptul 
este sinteza celor a două elemente: materie ( sistemul de valori) și forma. Un bun 
sistem al formelor juridice trebuie să întrunească anumite condiţii, după Dewey: 
plenitudinea de determinare, reprezentând însușirea pe care trebuie s-o 

aibă o formă pentru a face practic un principiu degajat în mod știinţifi c 
de spiritualitatea și realitatea socială;

adaptabilitatea formei la toate faptele reale; 
necesitatea de realizare, constând în putinţa de desfășurarea a prevederi-

lor normelor tehnice de îndată ce apare cazul real pe care ea îl reglemen-
tează în mod special.

Astfel, traducerea în realitate a regulii de drept se face prin procedee materiale 
(sursele formale ale dreptului: legea, tradiţia, ș.a.) și prin procedeele intelectuale 
care se bazează pe concepte, construcţii juridice, terminologie și fi cţiuni [18].

Respectând procedeele materiale prin intermediul instrumentelor concep-
tuale înţelegem, că pentru M. Vulcănescu [19] acţiunea umană se constituie în 
baza a trei acte deosebite ale voinţei: 
primul moment este deliberarea, sfatul, cumpănirea motivelor în jude-

cată, care te determină să alegi;
ultimul moment – al treilea – este porunca, decretul, ordinul de execu-

tat, hotărârea deja luată;
între amândouă stă, ca o limbă de cântar în cumpăna fi inţei: hotărârea.
În consecinţă, luarea unei decizii/hotărâri se dovedește a fi  expresia compe-

tenţei. Și în acest caz, Vulcănescu se întreabă: „Care sânt, în lumina acestor idei, 
elementele hotărârii? Și ne răspunde:

1. Nu există hotărâre, unde nu există posibilitate de a alege, de a face și de a 
nu face ceva;

2. Nu există hotărâre, unde nu există deliberare, reprezentare şi confrun-
tare a temeiurilor care te inclină spre fi ecare alternativă de judecată, pentru a le 
despărţi, alegând; 

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   187Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   187 27.11.2014   14:58:2127.11.2014   14:58:21



188

Rodica Ciobanu

3. Nu există hotârâre, unde nu există putere de a porunci şi de a fi  ascultat. 
Un act prin care cineva decide să se facă noaptea, zi, și ziua, noapte nu este un act 
de hotărâre, decât dacă cel care zice: ,,Să se facă zi” – are și puterea să o facă. Ho-
târârea implică deci deliberare în sfera competenţei.” [20] Respectiv, legat de acest 
lucru, Vulcănescu spune: „Oare ceea ce mi se impută a fost în competenţa mea (de 
a începe războiul, de a permite armatelor germane să vină pe teritoriul ţării…)”? 

Prin întrebări și răspunsuri, prin extragerea sensului acţiunii umane, prin 
interpretările făcute asupra conţinutului legii Ultimul cuvânt ni se prezintă ca 
un perfect act hermeneutic.

Trecând de la general spre particular, în Expunerea activităţii mele asistăm 
la prezentarea unui discurs al întrebărilor retorice, a unui exerciţiu de gândire 
care prin formularea de întrebări sugerează și decelează răspunsuri. 

Succint. Cum se face că: Colaborarea la convenţile comerciale, la Convenţii-
le economice, negocierile economice româno-germane (colaborarea industrială 
și colaborarea comercială), invocate în calitate de acuzaţii, demonstrează bene-
fi ciile care le-a avut ţara și poporul în urma lor.  „Patru ani mi-am cercetat toate 
actele, căutând să afl u, în activitatea mea publică, unul de care m-aș putea căi. 
N-am găsit. În asemenea condiţii, Onorata Curte poate să hotărască în privinţa 
mea orice! Un singur lucru o pot asigura de pe acum, când am încă integritatea 
mea corporală și a facultăţilor mele sufl etești: că, până în ultimul meu ceas, o să 
dorm bine” [21]. 

Și dacă juraţii îl întreabă pe Vulcănescu: 
Ce a căutat în guvern?
De ce a intrat?
De ce a stat?
De ce n-a plecat, trântind ușile, când a văzut că nu-i nimic de făcut?, el 

va răspunde că simţul responsabilităţii, al datoriei și adevărul sunt cauza tutu-
ror celor ce i se întâmplă. Şi încheie frumoasa apărare cu:  „Onorata Curte va 
decide să-mi ofere ultimul cuvând de care trebuie să se bucure orice inculpat. 
Este dreptul pe care-l am să-i cer ca, dacă va judeca și va hotărî că trebuie să is-
pășesc ceva, revendic dreptul de a pătimi și de a muri pentru Adevăr!..., eu cred 
în Adevăr și știu că nu e putere în lume mai mare decât Adevărul! Onorată Cur-
te, termin, rugându-vă să mă iertaţi că am abuzat de timpul domniilor voastre 
și că am spus lucrurilor pe nume. 

Să vă ajute Dumnezeu, domnilor judecători, și fi ţi nu judecători drepţi, ci 
Judecători Adevăraţi!”
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Summary
Based on a sociological research, the author of this article aims to identify the 
beliefs and the attitudes of a group of BA and MA students enrolled in university 
programs of Juridical Science, regarding their apprehension of the principles of 
justice – as the central value of the Romanian judicial system.  This would contri-
bute to the implementation of justice in the actual Romanian economic, political, 
and judicial structure. The data analysis provides the necessary information for 
comprehending the extensions of justice and injustice within the specific social 
context. A real distance between reality and the political doctrines, and the clas-
sical and post-modern philosophical theories of justice as well can be noticed. The 
resulting conclusions could provide solid settings in order to develop a number of 
strategies / public policies to shape a more honest society.

Key-words: legal values; principles of justice; the Romanian judicial system; 
Schmidtz.

î n istoria fi losofi ei sociale, în special a fi losofi ei dreptului și a celei politice, 
dar și în știinţele dreptului, mari gânditori ai umanităţii au abordat problema 
dreptăţii ca valoare centrală, de referinţă în teoria și practica judiciară, în func-
ţionarea organelor statului și în edifi carea păcii sociale, într-un plan general și 
abstract (de exemplu: Aristotel, Grotius, Hobbes, Locke,  Rousseau, Kant, Hegel, 
Mill etc.), încercând să identifi ce esenţa și principiile dreptăţii, precum și a unor 
proceduri universale de înfăptuire practică a acesteia, astfel încât să se realizeze 
ordinea de drept dezirabilă. Metodele utilizate în acest scop au fost, cu predilecţie, 
cele specifi ce abordărilor teoretice-fi losofi ce: bibliografi că, istorică, analitico-sin-
tetică, comparativă, fenomenologică, comprehensivă, structuralist-sistemică, or-
ganicistă, intuiţionistă etc. Toate aceste metode de cunoaștere au fost întrebuinţa-
te într-un spaţiu cognitiv-creativ meta- și transdisciplinar. Cu siguranţă, profi lul 
personalităţii, experienţa acumulată și cultura în care s-au format autorii și-au 
lăsat  amprentele asupra orientării și conţinutului lucrărilor lor.

Valoarea dreptăţii, fi ind atât de controversată încă, și, mai ales, modalită-
ţile de implementare a ei în relaţiile interumane, comunitare, internaţionale și 
interinstituţionale – începând de la microgrupuri până la macrogrupuri și în 
stituaţii internaţionale, poate fi  investigată și dintr-o altă perspectivă – cea a 

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   190Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   190 27.11.2014   14:58:2127.11.2014   14:58:21



191

Evaluarea procesului de înfăptuire a dreptăţii – ca valoare supremă ...

practicii sociale, a funcţionării ei efective în diferite medii micro și macroso-
ciale, a rezultatelor sau performanţelor, validate de opiniile grupurilor sociale 
reprezentative, a opiniei publice în general. Ori, pentru a atinge acest obiectiv de 
cercetare sunt necesare metode, procedee și tehnici sociologice, precum ches-
tionarul sociologic, sondajul de opinie, analiza de caz, focus-grupul, tehnica 
Delphy, metoda monografi că, interviul etc. O astfel de investigaţie face parte din 
sociologia valorilor (Rezsohazy R., 2008).

Ipoteza de lucru  și metodologia
Înţelegând dreptatea nu ca o defi niţie de dicţionar, nici ca o teorie fi losofi că, 

nici ca un ideal frumos și utopic sau ca o paradigmă, un prototip perfect, ci 
ca o realitate subiectivă, componentă a conștiinţei, sentimentelor și atitudinilor 
oamenilor, a mentalului colectiv, a psihicului sociogrupurilor – inclusiv la nivel 
de naţiune și pe plan internaţional, care are o funcţie diriguitoare în raport cu 
deciziile și activităţile acestora, în acest studiu mi-am propus să identifi c modul 
în care este percepută dreptatea de un grup de studenţi și masteranzi cuprinși în 
programe de studii universitare de știinţe juridice în sistemul politic-juridic ac-
tual din România, în ce măsură este posibilă materializarea dreptăţii, ca valoa-
re, în contextul socioeconomic, cultural și în perfecţionarea sistemului judiciar 
concret din România și cum ar trebui să acţioneze cei îndreptăţiţi pentru a edi-
fi ca o societate tot mai dreaptă. Rezultatele cercetării ar putea oferi posibilităţi 
reale de a evalua dimensiunile distanţării diferitelor doctrine politice actuale de 
fl uxul evenimentelor, proceselor sociale obiective și chiar a unor teorii fi losofi ce 
despre dreptate în raport cu stările de fapt existente în societăţile la care se referă.

Pentru a verifi ca această ipoteză, am utilizat metoda chestionarului, tehnica 
Delphy, conversaţia și experienţa acumulată în cadrul activităţilor didactice cu 
studenţi și masteranzi la sociologie juridică, psihologie judiciară, politologie și 
fi losofi a dreptului, analiza de caz (criza economică-fi nanciară din România, re-
ferendumul pentru destituirea Președintelui României, alegerile parlamentare 
din decembrie 2012), analiza unor rapoarte ale organismelor Uniunii  Europene 
privind funcţionarea justiţiei în România (Comisia Europeană, 2012).

Calea principală utilizată pentru a recolta date a fost  aplicarea unui chestio-
nar, alcătuit din 13 întrebări, din care 9 cu răspunsuri închise, urmate fi ecare de 
solicitarea adresată respondenţilor de a argumenta varianta aleasă, și alte  patru 
întrebări cu răspunsuri libere. In eșantion au fost cuprinși studenţi și masteranzi 
de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiș” din 
Arad, în total 183, din care 14 masteranzi. La aceștia din urmă a fost aplicată și 
tehnica Delphy.

În conceperea chestionarului și în demersul metodologic am luat în consi-
derare complexitatea și caracterul deschis al conceptului de dreptate, conexiu-
nile acestui concept cu celelalte elemente ale sistemului axiologic, de faptul că 
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valorile sunt idei despre ceea ce este de dorit în societate și că, în același timp,  
civilizaţia și “ cultura specifi că în care trăiesc indivizii  infl uenţează puternic 
ceea ce valorizează aceștia “(Giddens A., 2000, p.633).

Rezultate parţiale
La prima întrebare din chestionar:  “Misiunea juriștilor este de a face drep-

tate în societate prin rezolvarea justă a fi ecărui caz. Ce credeţi, este posibilă 
realizarea unei societăţi drepte în acest fel: DA/

NU/ NU ȘTIU. Argumentaţi răspunsul și exemplifi caţi,” răspunsurile scot în 
evidenţă percepţii diferite ale subiecţilor despre conceptul de dreptate, atitudini 
diversifi cate privind înfăptuirea practică a dreptăţii, factorii care infl uenţează 
edifi carea unei societăţi drepte, tipuri de argumentare privind optimismul sau 
scepticismul în privinţa implementării dreptăţii ca proiect valoric.

Abordate prin raportare la întreg, răspunsurile subiecţilor sunt de următoa-
rele tipuri: 1. Prin realizarea misiunii lor, în mod independent, corect și obiectiv, 
juriștii pot contribui în mod decisiv la edifi carea unei societăţi drepte. Această 
poziţie optimistă este susţinută de 46,36 % din totalul  subiecţilor chestionaţi. 2. 
Juriștii pot doar parţial contribui la înfăptuirea unei societăţi drepte, întrucât exis-
tă și alţi factori care determină realizarea practică a dreptăţii. Această atitudine 
moderată este afi rmată de 24,02 % din total. 3.Răspunsul sceptic, care susţine că 
oricât de bine ar funcţiona justiţia – aceasta fi ind imperfectă, o societate dreaptă 
ţine de o lume utopică, este în fi nal irealizabilă ( 5,58%). Un procent de 11,73% 
din respondenţi dau răspunsuri evazive, inconsistente sau declară că nu știu.

Cei care au o atitudine optimistă privind realizarea unei societăţi drepte 
în România (46,36%) pe calea funcţionării efi ciente a sistemului de justiţie, a 
statului de drept, susţin că dreptatea se realizează pas cu pas, în mod gradual, 
fi ind un proces care, la limită, se va fi naliza cu o societate armonioasă, echilibra-
tă, încorporând în sine  mai multă dreptate – ca valoare socialmente acceptată 
și asumată. O parte a acestora exteriorizează un optimism moderat condiţio-
nând efi cienţa funcţionării sistemului juridic  de creșterea nivelului de cultură 
politică-juridică participativă la nivelul societăţii în ansamblu, de perfecţiona-
rea profesională continuă a tuturor juriștilor dar și de numărul lor, de calitatea 
actului de justiţie, de creșterea încrederii publicului în justiţia determinată de 
însănătoșirea sistemului judiciar, a funcţionării statului în ansamblul său. Prin-
tre manifestările patologice ale sistemului judiciar din România sunt frecvent 
invocate cazurile de mită și alte forme de corupţie, mediocritatea profesională a 
unei părţi a juriștilor, formalismul excesiv, disfuncţii în sistemul de comunicare 
cu cei cărora li se prestează servicii juridice și de informare a opiniei publice, 
intervenţii din exterior – cele mai multe din partea puterii, birocraţia, absenţa 
educaţiei juridice din sistemul de învăţământ preuniversitar, disfuncţii în apli-
carea regimului de sancţiuni legale celor care încalcă legile etc.
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Este de menţionat că, după mai multe runde de întrebări și discuţii cu mas-
teranzii cuprinși în eșantion, a crescut semnifi cativ numărul celor care ma-
nifestă optimism în privinţa realizării unei societăţi drepte cu unele condiţii, 
precum: “Este posibilă realizarea unei societăţi drepte, susţinea un respondent, 
prin rezolvarea corectă și legală a fi ecărui caz în parte, pentru că cetăţenii ar res-
pecta mai mult legea sau, cel puţin, ar încerca să nu o încalce, atâta timp cât vor 
fi  siguri că juriștii fac tot ce le stă în putinţă pentru soluţionarea justă a cazurilor 
și nu se lasă „impresionaţi” de anumite bunuri, care pot să le infl uenţeze negativ 
efectuarea misiunii.” În acest sens,justiţia este apreciată a fi  calea de restabilire, 
de întărire a ordinii de drept,este condiţia sine qua non a păcii sociale. Prin 
munca lor, juriștii tind, cu rezultate  ce sporesc gradual, spre realizarea efectivă 
a idealului dreptăţii. Un alt respondent susţine că atâta vreme cât juristul, care 
servește persoane fi zice sau juridice, părţi vătămate sau instituţii, are grijă ca ac-
tele juridice să fi e încheiate în baza legii, respectând cu stricteţe normele legale, 
să rezulte o societate fără probleme juridice, o societate dreaptă în care legea va 
fi  cuvântul de ordine.

O altă parte a celor chestionaţi (24,02%) susţin că o societate dreaptă pe de-
plin nu este posibilă datorită faptului că sunt mulţi alţi factori ce o infl uenţează  
acţionând fi e dinlăuntrul, fi e din afara sistemului juridic. Societatea dreaptă este 
un proiect ideal în raport cu care juriștii și, în special, justiţia acţionează  în sen-
sul aproprierii și materializării lui, dar fără a se ajunge vreodată la o societate pe 
deplin dreaptă. Argumentele aduse sunt diverse, precum: – în toate societăţile 
au existat și vor exista persoane fi zice și juridice care încalcă legea în diferite 
proporţii, evoluţia cantitativă pe termen lung a acestora subsumându-se legii 
ciclurilor; – nu numai juriștii și sistemul judiciar au ca misiune realizarea drep-
tăţii, ci și alţi factori sociali și instituţionali,cum sunt puterea politică, puterea 
administrativă, cultele,presa, organizaţii ale societăţii civile etc. – ori corelarea 
acţiunilor acestora într-o direcţie convergentă este un proces foarte difi cil; – tra-
diţiile, mentalităţile colective, educaţia – în unele cazuri,  nu favorizează cultura 
dreptăţii, ci exercită infl uenţe într-un sens advers; – în orice societate există 
persoane și grupuri deviante, colectivităţi marginale care au o percepţie diferită 
despre dreptate – ca valoare, acţionând în consecinţă; – democraţia, statul de 
drept nu sunt încă sufi cient de mature, de consolidate; – există numeroși cetă-
ţeni care nu au responsabilitatea și implicarea activă asumate – în sensul pro-
movării respectării legilor, al combaterii comportamentelor ilicite; – cerinţele 
vieţii sociale reale sunt mai complexe decât puterea de reglementare a dreptului, 
existând zone de “vid legislativ”; – interesul personal, lăcomia ţin de natura 
umană și, adesea, prevalează în raport cu principiile dreptăţii; – există situaţii 
când juriștii, inclusiv magistraţii, nu pot rezolva cazul din cauze obiective; – sis-
temul juridic, de unul singur, nu poate realiza o societate dreaptă, fi ind nece-
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sare relaţii de cooperare cu celelalte subsisteme ce intră în alcătuirea societăţii, 
astfel încât viaţa socială în ansamblul ei să se dezvolte în limitele normalităţii, 
să fi e coerentă și dreaptă; – în unele cazuri, rolul puterii politice este nefast iar 
în alte situaţii impunerea dreptăţii fără utilizarea puterii/autorităţii publice este 
inefi cientă; – în orice colectivitate numărul oamenilor corecţi și bine informaţi 
în privinţa funcţionării justiţiei și a realizării dreptăţii, faţă de ceilalţi, nu este 
sufi cient de mare și de puternic pentru a impune respectarea legilor și a princi-
piilor dreptăţii etc.

O altă parte (5,58%) își exprimă scepticismul în privinţa respectării gene-
ralizate a principiilor dreptăţii, evoluând până la a susţine imposibilitatea unei 
societăţi drepte și apreciind că perspectiva unei societăţi drepte în România este 
o adevărată utopie, fi e din cauza distorsiunilor manifestate în funcţionarea sis-
temului judiciar, fi e din cauza unor factori extrajuridici. Printre argumentele 
aduse evidenţiem următoarele: – distorsionarea actului de justiţie este prezentă 
în toate societăţile în care domnește puterea banului, corelată cu slăbiciunile 
morale și caracteriale ale unei părţi importante a juriștilor; – subiectivismul 
magistraţilor, interpretările personale ale legilor și a modului de aplicare a lor  
este larg răspândit; – întrucât fi ecare parte dintr-un litigiu are un cuantum de 
dreptate în raport cu cealaltă, urmează ca judecătorii, prin sentinţa stabilită, 
să favorizeze una dintre părţi; – masa juriștilor, implicit a magistraţilor, este 
neomogenă din punct de vedere al pregătirii profesionale, moral și al înclinaţi-
ei spre acceptarea unor foloase necuvenite; – sunt prea puţini juriști cinstiţi și 
incoruptibili; – trebuie pusă problema dacă unele legi sau norme juridice sunt 
juste sau nu, dacă nu sunt depășite și apără interese de grup, mafi ote, contrave-
nind principiilor dreptăţii; – în orice societate există tendinţa naturală a oame-
nilor de a-și face ei înșiși dreptate – fapt mai vizibil în acele colectivităţi în care 
justiţia nu funcţionează legitim; – neîncrederea unor segmente ale publicului în 
calitatea actului de justiţie, corelată cu dezinteresul și ignoranţa altor segmente 
de public, frânează efi cienţa și efi cacitatea justiţiei; – dreptatea și principiile ei 
reprezintă un proiect ideal, utopic, astfel încât nici nu merită să fi e luate ca re-
pere diriguitoare în activitatea juriștilor etc.

Din analiza categoriilor de date prezentate rezultă cât de polisemic și de 
relativ este conceptul de dreptate asumat de respondenţi ( dreptate “absolută“, 
dreptate naturală, dreptate socială, dreptate legitimă, dreptate la nivel macroso-
cial, dreptate la nivel microsocial, vid de dreptate, nondreptate),cât de puternică 
este amprenta subiectivă, a experienţei personale și a nivelului de cultură politică- 
juridică pe care le posedă fi ecare. Dar există un numitor comun, împărtășit și  de 
cei sceptici, care se referă la utilitatea și forţa justiţiei, fără de care nu ar fi  posibile 
ordinea și pacea socială, separarea practică a binelui de rău și luarea unor măsuri 
politice,administrative,  judiciare, educative de prevenire/eliminare a răului din 
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societate, a”murdăriilor”  din justiţie, de prevenire a fenomenelor patologice din 
societate și de însănătoșire a vieţii sociale.Un respondent invoca, în sprijinul aces-
tor susţineri, adagiul latin justitia omnia est domina et regina virtutum.

La întrebările din chestionar centrate pe acordul subiecţilor faţă de principi-
ile dreptăţii, răspunsurile sunt majoritar afi rmative. Astfel, la întrebarea: “Sun-
teţi de acord că un principiu al dreptăţii constă în aceea că oamenii ar trebui 
să fi e trataţi în mod egal, asigurându-li-se șanse egale:DA/NU/NU ȘTIU. Ar-
gumentaţi răspunsul și prezentaţi cazuri reale !”, 91,6% din total susţin că DA, 
8,39% formulează comentarii sceptice și 0,01%  dau răspuns negativ.

Cei care răspund afi rmativ invocă Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui (10 decembrie 1948), faptul că în Constituţia României (1993) și în alte con-
stituţii ale statelor europene se stipulează acest principiu. Conform Constituţiei 
României, “România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, 
fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de 
sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială”. In  art. 
7 din Declaraţia Drepturilor Omului se precizează: “Toţi oamenii sunt egali în 
faţa legii și au, fără nicio deosebire , dreptul la o egală protecţie a legii… la o 
protecţie egală împotriva oricărei discriminări și împotriva oricărei provocări la 
o asemenea discriminare.”

Argumentările aduse de respondenţi sunt de natură juridică, morală, fi loso-
fi că și chiar religioasă, precum: – egalitatea cetăţenilor în faţa legilor, egalitatea 
de șanse pentru toţi, tratamentul egal în aplicarea legilor, neadmiterea de ex-
cepţii de la norma “Nimeni nu este mai presus de lege !”, constituie, împreună, 
fundamentul democraţiei, al statului de drept; – aplicarea corectă, consecventă, 
oriunde și oricând, a acestui principiu  este o cale esenţială pentru eradicarea 
corupţiei, a oricărui fel de nedreptate; – aplicarea principiului este un “ baro-
metru” al unei societăţi civilizate; – deși oamenii se deosebesc încă de la naș-
tere și,ulterior, prin acumulările culturale personale, principiul trebuie aplicat 
avându-se în vedere calitatea lor de cetăţeni ai statului; – principiul nu se aplică 
mecanic oamenilor pentru că fi ecare membru al societăţii are o personalitate 
unică, un potenţial adaptativ și creativ individual cu valori pe o scală ce începe 
cu omul retardat și până la omul de geniu, ci funcţionează ca principiu juridic în 
raport cu statutul cetăţeanului, de membru cu drepturi egale al unei “cetăţi”; – 
oamenii trebuie trataţi egal dar recompensele sau pedepsele se acordă după fap-
te, performanţe, merite; – aplicarea principiului egalităţii de șanse, a nondiscri-
minării reprezintă un imbold pentru cei ce se simt expuși unor discriminări și o 
limitare pentru cei ce tind să discrimineze; – așa cum fi ecare dintre noi suntem 
egali în faţa lui Dumnezeu, tot astfel și în societate, toţi trebuie să fi m egali în 
faţa organelor statului și a legilor, deopotrivă; – dacă ar trebui să fi e acceptată o 
discriminare, aceasta urmează să fi e eminamente pozitivă; – principiul este va-
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lidat de rezultatele existente în democraţiile mature din Uniunea Europeană, în 
care se poate constata că există mai multă dreptate decât în statele recent intrate.

O parte relevantă din totalul acestor respondenţi susţin principiul dar invo-
că un mare număr de exemple din practica judiciară, din activitatea organelor 
statului, din sfera publică din România,  care îl încalcă mai mult sau mai puţin 
frecvent. La aceștia se adaugă un procent de 8,39% care acceptă principiul, dar 
care este apreciat a fi  pur teoretic, un deziderat general uman însă cu prea puţine 
consecinţe practice. Sunt aduse diverse exemple concrete din activitatea organe-
lor judiciare, organelor administraţiei de stat, a unor instituţii publice care în-
calcă principiul (cazuri de corupţie, nepotism, dispretuirea meritelor personale, 
discriminări, stabilirea priorităţilor după criterii personale și subiective, exer-
citarea de presiuni de către autorităţi, tărăgănarea  peste limite a unor procese 
etc.). Un procent infi m – de 0,01% din eșantion, exprimă o atitudine totalmente 
sceptică, argumentând că oamenii sunt diferiţi prin înzestrarea ereditară, apti-
tudini, caracter, orientarea spirituală a personalităţii, competenţa profesională, 
merite. De asemenea, nu sunt două cazuri judiciare, două speţe identice, astfel 
încât naturalmente oamenii sunt inegali. În acest cadru, se ridică întrebarea: 
”Cum poţi să consideri oamenii egali și să le acorzi tratament egal atât timp cât 
ei, în realitate, sunt inegali ?” Pornind de la această premisă, ei deduc că princi-
piul este utopic, irealizabil în practică.

Din analiza răspunsurilor libere rezultă că, în special, ultimele două cate-
gorii de subiecţi fac confuzie dintre noţiunile de om și cetăţean, uitând că cetă-
ţeanul este doar una din însușirile esenţiale ale omului. Ori, principiul egalităţii 
vizează statutul cetăţeanului în raport cu dreptul și cu autorităţile statului. Tre-
buie menţionat că masteranzii nu fac o astfel de confuzie. De aceea, acceptând 
în totalitate principiul, criticile făcute de aceștia cu privire la multitudinea de 
nedreptăţi din România sunt temeinice și logice. Cele mai mari nedreptăţi din 
societate provin din substituirea valorii dreptăţii cu puterea primordială a ba-
nului, care a devenit realmente “ochiul dracului” – cum spune o vorbă veche din 
popor; – tratamentul favorizant aplicat unor oameni ai puterii, unor oameni cu 
situaţie fi nanciară sau cu poziţie socială importante. Masteranzii exemplifi că și 
abuzuri de drept din practica unor magistraţi și, mai ales, încălcarea principiilor 
dreptăţii de organul legiuitor, de guvern care au votat acte normative speciale, 
neconstituţionale, cu destinaţie către anumite categorii sociale, grupuri de in-
terese, unele având un substrat mafi ot. Nedreptăţile, discriminările existente în 
societatea românească generează sentimente de frustrare  – în special la tineri, 
de nesiguranţă și, totodată, de revoltă. Toate aceste sentimente, componente ale 
mentalului colectiv, pot predispune tot mai mulţi oameni să respingă sistemul 
în care trăiesc, să adopte o atitudine de nesupunere, de ocolire a normelor ju-
ridice și morale promovate de sistem, luând decizii de emigrare, de a munci”la 
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negru” , de evaziune fi scală, de integrare în “zona gri” și în grupuri sociale mar-
ginale. Este scoasă astfel la lumină problema în ce măsură sistemul dreptului 
însuși este izvor de nedreptăţi în cazul în care acesta este incoerent, străbătut de 
contradicţii interne, conţine reglementări învechite, afl ate în dezacord cu cele 
ale Uniunii Europene sau îi rămân pe dinafară segmente socio-economice nere-
glementate. În acest context, masteranzii reliefează caracterul nelegitim al unor 
reglementări – ca sursă a unor nedreptăţi.

La întrebarea: “ Mari gânditori ai omenirii au susţinut că o societate dreap-
tă necesită recompensarea oamenilor după merite, fi ecare primind ceea ce i se 
cuvine. Sunteţi de acord: DA/NU/NU STIU. Argumentaţi răspunsul !”, 92,77% 
din totalul subiecţilor răspund afi rmativ, 5,03% acceptă principiul dar care este 
aplicat prea puţin în practica sistemului judiciar și 2,23% îl neagă.

Răspunsul afi rmativ este argumentat, justifi cat cu susţineri de felul următor: 
oamenii trebuie apreciaţi și recompensaţi după fapte: cei care respectă societa-
tea și valorile acesteia, care urcă în ierarhia socială respectând legile trebuie re-
compensaţi și respectaţi, pe când cei care au posibilitatea de a munci și aleg alte 
căi pentru a-și atinge scopurile, mai puţin legale, trebuie sancţionaţi pentru a fi  
readuși pe calea cea dreaptă și ajutaţi să se integreze în societate; – principiul re-
compensării oamenilor după merite îl completează pe cel al egalităţii lor în faţa 
legii, al egalităţii de șanse în viaţă, motivându-i  să convieţuiască în mod corect, 
să se autodepășească; – aplicarea corectă a principiului este o sursă a dezvoltării 
personale, umane și sociale; – este calea de a-i corecta pe acei oameni care con-
sideră că au numai drepturi; – retribuţia egală, neţinând seama de rezultate, este 
nedreaptă, demotivează oamenii în exercitarea rolurilor profesionale, conduce 
la disoluţia societăţii; – respectarea principiului are valenţe morale importante – 
nu numai că îi cointeresează pe oameni, ci îi pune în situaţia să se autorealizeze, 
să-și autoevalueze lipsurile și calităţile de personalitate, să-și ridice nivelul de 
aspiraţie în procesul propriei perfecţionări; – fi ecare om trebuie să primească 
în funcţie de cât oferă societăţii – fi ecare trebuind să aibă răspuns la întrebarea 
“ Ce fac eu pentru societate și ce a făcut societatea pentru mine ? “;  – rapor-
tarea omului la acest principiu va conduce la o mai bună organizare a propriei 
lui vieţi, la dimensionarea corectă a opţiunilor valorice personale; – “fi ecare va 
dormi pe ceea ce își așterne”; – în absenţa principiului, fi ecare ar încerca să-și 
facă dreptate pentru sine – rezultând astfel o societate anomică etc.

Un procent de 5,05 % din eșantion consideră că principiul nu este sufi cient 
de realist deoarece în viaţa de zi cu zi, inclusiv pe plan profesional, este încălcat 
frecvent. Sunt invocate susţineri de felul următor: – neexistând unităţi de măsu-
ră a meritelor, este imposibilă o comensurare corectă a acestora; – promovarea 
pe posturi, în funcţii superioare, mobilitatea pe verticală se fac,adesea, după alte 
criterii decât meritul, considerate de către decidenţi, pe nedrept, mai importan-
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te, cum ar fi  clasa socială, averea, infl uenţa, prestigiul în alt domeniu, relaţiile de 
rudenie etc.; – în societatea românească de azi sunt prea mulţi oameni merituoși 
nerecompensaţi și nemăsurat de mulţi lipsiţi de merite dar recompensaţi etc.

Partea din eșantion care consideră principiul ca fi ind pur doctrinar, utopic, 
invocă motive mai greu de acceptat, precum: – aprecierea oamenilor după re-
zultate și merite intră în contradicţie cu principiul egalităţii; – sunt atâtea ca-
zuri în societate când oamenii trebuie să fi e ajutaţi, recompensaţi, fără să fi  avut 
rezultate favorabile societăţii sau fără să fi  muncit; – oamenii nu sunt precum 
cobaii, să pretindă recompense după fi ecare faptă, mulţi acţionează din pasiune, 
conștiinţă, plăcere; – decidenţii sunt incapabili să stabilească ierarhii corecte ale 
oamenilor după criteriul meritelor. Astfel de susţineri sunt însă palide, prea sla-
be în faţa argumentelor majorităţii subiecţilor chestionaţi, care consideră prin-
cipiul drept criteriu esenţial pentru a evalua și realiza practic dreptatea. O mică 
parte din totalul celor investigaţi îl consideră cel mai important dintre principii.

La întrebarea: “O societate este dreaptă dacă nevoile vitale ale oamenilor 
sunt satisfăcute. Sunteţi de acord ?” DA/NU/NU ȘTIU. Argumentaţi răspunsul 
!”, au rezultat următoarele categorii de răspunsuri  : –  70,71% din totalul su-
biecţilor susţin că DA, 9,39% își exprimă îndoiala privind valabilitatea acestui 
principiu, 15,46% dau răspunsuri negative și 4,42 % declară că nu știu.

Subiecţii din prima categorie aduc justifi cări de felul următor: – scopul prin-
cipal al unei societăţi este de a crea mijloacele necesare pentru satisfacerea nevo-
ilor primare ale oamenilor, pentru un trai decent – fără de care nu este posibilă 
pacea socială, ordinea de drept și democraţia; – într-o societate mai dezvoltată 
economic, cu un nivel mai ridicat al PIB/locuitor sunt asigurate premisele nece-
sare pentru a se înfăptui mai multă dreptate; – fi ind asigurat un trai decent pen-
tru toţi membrii unei societăţi, se vor diminua confl ictele și vor funcţiona mai 
bine relaţiile de cooperare dintre oameni și grupurile sociale, dintre cetăţeni și 
statul de drept; – între dreptate,  calitatea vieţii, proprietate, democraţie și cultu-
ra politică activă există raporturi direct proporţionale, în schimb, în perioadele 
de criză economică-fi nanciară și socială, diminuându-se veniturile oamenilor, 
sau în societăţile care nu pot asigura satisfacerea nevoilor vitale pentru categorii 
sociale largi, se amplifi că stările de revoltă, de nesupunere civilă, tensiunile so-
ciale și, implicit, nedreptăţile; – o societate este mai dreaptă în cazul în care ea 
reușește să asigure condiţii materiale, de civilizaţie mai bune, un cadru juridic 
pentru ca cetăţenii săi să-și poată satisface nevoile primare; – este adus, ca argu-
ment, modelul ierarhizării trebuinţelor conceput de A. Maslow, din care reiese 
rolul determinant al trebuinţelor primare, vitale.

A doua categorie de răspunsuri – 9,39 % din total, susţin că acest principiu 
al dreptăţii nu este sufi cient fundamentat, are implicaţii minimale în edifi carea 

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   198Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   198 27.11.2014   14:58:2127.11.2014   14:58:21



199

Evaluarea procesului de înfăptuire a dreptăţii – ca valoare supremă ...

practică a societăţii drepte, deoarece dreptatea depinde în mai mare măsură 
de alţi factori. Principiul ar fi  invalidat de justifi cări, precum: – o caracteristi-
că a personalităţii oamenilor este nemulţumirea faţă de ce și cât posedă la un 
moment dat, asociată cu dorinţa de a realiza, de a avea mai mult; – sunt foarte 
mulţi oameni care pun mai presus decât satisfacerea nevoilor primare alte valori 
precum educaţia, prestigiul, cultura, autorealizarea personalităţii; – în societate 
există grupuri marginale, neintegrate, care se raportează la valori opuse celor ale 
majorităţii, având o altă evaluare a nevoilor primare.

O a treia grupă de respondenţi consideră că acest principiu nu reprezintă o 
cale, o condiţie pentru edifi carea unei societăţi drepte din următoarele motive: – 
trebuie satisfăcute toate categoriile de nevoi ale oamenilor pentru ca o societate să 
fi e dreaptă; – noţiunea de nevoi vitale este prea vagă, relativă, astfel încât oamenii, 
în anumite situaţii, stabilesc drept obiective  prioritare satisfacerea unor nevoi ele-
vate sau nevoi secundare, apreciate de mulţi oameni ca fi ind primum movens; – în 
colectivităţile umane care au nevoile primare  satisfăcute, apar nedreptăţi cauzate 
de nesatisfacerea altor nevoi – considerate secundare; – societatea de consum te 
manipulează, te vrea conformist și fără spirit critic; – există societăţi mai drepte 
în cadrul celor subdezvoltate comparativ cu cele postindustriale; – problematica 
dreptăţii nu trebuie căutată la nivelul satisfacerii nevoilor vitale – acestea sunt pre-
zente și la animale, ci la nivelul nevoilor superioare,cum sunt cele de socializare, 
de cultură, de comunicare, de prestigiu, de adaptare la nou, de creaţie etc.; – sati-
sfacerea nevoilor vitale reprezintă doar o precondiţie a dreptăţii; –  Nedreptăţile 
rezultate din actele infracţionale, criminale nu sunt generate numai de  nesatisfa-
cerea unor nevoi primare ale unor persoane, ci de mulţi alţi factori, astfel încât 
rate ridicate ale criminalităţii pot exista și în societăţi de consum.

La întrebarea: “O societate este dreaptă atunci când se asigură efectiv un 
echilibru între drepturile și obligaţiile fi ecărui individ, adică drepturile sunt 
proporţionale cu nivelul și calitatea îndeplinirii obligaţiilor. Sunteţi de acord: 
DA/NU/NU ȘTIU. Argumentaţi răspunsul !”, sunt două categorii de răspunsuri 
mai puţin controversate: majoritatea sunt afi rmative (90,34%) și, celelalte, pre-
ponderent sceptice, negative (9,66%). 

Cei care susţin că într-o societate există mai multă dreptate dacă se asigu-
ră efectiv un echilibru între drepturile și obligaţiile fi ecărei persoane juridice, 
dacă drepturile sunt proporţionale cu nivelul și calitatea îndeplinirii obligaţiilor, 
aduc argumente de felul următor: – într-o societate dreaptă, drepturile și obli-
gaţiile persoanelor fi zice și juridice sunt proporţionale cu nivelul de realizare 
a obligaţiilor(și viceversa), ceea ce este și legitim și moral; – în cazul în care ar 
apărea dezechilibre mari între drepturile și obligaţiile persoanelor s-ar produce 
inechităţi, incorectitudini, prejudicii fi e persoanei, fi e societăţii/statului – fapt ce 
ar conduce la creșterea ratei infracţionalităţii; – oamenilor, persoanelor juridice 
li se cuvine atât de mult pe cât oferă, după cum rezultă din proverbe și maxime; 
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– valabilitatea principiului nu este infi rmată de cazurile când anumite persoane 
au mai multe drepturi câștigate decât altele pe considerentul că și-au realizat 
mai multe obligaţii la parametrii de calitate ceruţi; – aplicarea consecventă a 
principiului motivează persoanele să-și dea silinţa să se achite de obligaţii pen-
tru a benefi cia de drepturi – fapt ce conduce la prosperitate și la însănătoșirea 
societăţii; – echilibrul dintre drepturi și obligaţii reprezintă o condiţie pentru 
formarea și dezvoltarea armonioasă a personalităţii membrilor societăţii; – în 
cazul în care cetăţenii oferă mai mult statului, aceștia sunt îndreptăţiţi să pretin-
dă mai multe drepturi și viceversa; – orice acţiune sau inacţiune crează drepturi 
și obligaţii, care trebuie să fi e respectate iar,în cazul încălcării lor, este necesară 
intervenţia organelor judiciare, a forţei coercitive a statului; – principiul nu in-
tră în contradicţie cu o discriminare pozitivă aplicată acelor persoane care nu 
au capacitatea de a se achita de obligaţii (inapţi de muncă etc.) – cazuri în care 
poate fi  acceptat un dezechilibru în favoarea drepturilor ce urmează a fi  aplicate 
acestor categorii de persoane.

Pe baza  acestor argumente, un masterand consideră că o societate  este 
dreaptă atunci când ”se asigură efectiv un echilibru între drepturile și obligaţi-
ile fi ecărui individ, pentru că așa prevede Constituţia României, art. 15 alin. 1: 
Cetăţenii benefi ciază de drepturile și de libertăţile consacrate prin Constituţie și 
prin alte legi și au obligaţiile prevăzute de acestea”.

A doua categorie de răspunsuri ale subiecţilor – de minimalizare a princi-
piului, mergând până la negarea lui (9,66%), invocă următoarele susţineri: – în 
societate domnește dezechilibrul dintre drepturi și obligaţii la nivelul persoane-
lor fi zice și juridice (creditori, debitori, instituţii ale statului, companii de stat, 
diverși agenţi economici etc.)  ; – atât membri ai societăţii, cât și instituţii și 
organizaţii nu-și cunosc sufi cient de bine drepturile și îndatoririle, în cele din 
urmă nu le respectă ; – echilibrarea drepturilor și obligaţiilor este posibilă prin 
intervenţia coercitivă frecventă a statului iar realizarea unui echilibru necesită  
dictatură, reprimarea comportamentelor ilicite – ceea ce vine în contradicţie cu 
principiile statului de drept; – realităţile românești, semnalate de mass-media, 
contrazic frecvent și intens acest principiu, rezultând că are o valabilitate parţi-
ală ; – în sistemul românesc, obligaţiile legale sunt îndeplinite practic, în timp ce 
drepturile sunt garantate doar formal – în realitate, adesea, este difi cil a fi  obţi-
nute ; – natura umană conţine în sine nonconformismul individului, astfel încât 
acesta nu va proceda de bună voie la realizarea obligaţiilor sale, fi ind necesară 
intervenţia statului cu mijloacele sale coercitive ; – pe ansamblul societăţii ro-
mânești obligaţiile sunt distribuite inegal, astfel încât cei mulţi și săraci au multe 
obligaţii și mai puţine drepturi, iar cei puternici și bogaţi – invers ; –  obligaţiile 
sunt aceleași pentru toţi, în timp ce gradul de realizare a drepturilor diferă de 
la o persoană la alta în funcţie de aptitudini, caracter și importanţa socială a 
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performanţelor realizate ; –  în societatea actuală, unii cetăţeni nu au cum și cu 
ce să se achite de obligaţii, iar alţii – posesori de resurse peste nevoile lor, nu 
doresc și caută mijloace pentru a nu se achita de obligaţii. Pe baza unor astfel 
de argumente, unele netemeinice, au ajuns la concluzia că acest principiu are o 
funcţionalitate minimă, cel puţin în Romania actuală.

La întrebarea: “O societate este dreaptă dacă oamenii nu-și fac rău unii al-
tora, nu produc daune grupurilor din care fac parte. Sunteţi de acord: DA/NU/ 
NU ȘTIU. Argumentaţi răspunsul!”, un procent de 86,46% din total au dat un 
răspuns afi rmativ, însoţit de comentarii de felul următor: – aplicarea consecven-
tă a principiului presupune un grad ridicat de responsabilitate, cultură civică 
activă și conștiinţă morală solidă; – principiul funcţionează chiar dacă există 
egoism în toate societăţile, invidie și ură concretizate în infracţiuni, în prejudicii 
aduse semenilor și societăţii; – efi cienţa și efi cacitatea aplicării principiului sunt 
condiţionate de respectarea celorlalte principii ale dreptăţii, iar cu cât gradul de 
dreptate existent în societate, cu cât pacea socială și buna convieţuire  a oame-
nilor sunt mai ridicate, cu atât etiologia comportamentelor individuale/grupale 
deviante, ilicite, va fi  mai limitată; – respectul reciproc al oamenilor reprezintă o 
valoare civică/morală esenţială, astfel încât cei care respectă vor fi  respectaţi,iar 
cei ce comit devieri de la normele legale trebuie sancţionaţi; – securitatea per-
soanelor și a bunurilor posedate de acestea constituie un drept fundamental al 
oamenilor, astfel încât principiul legitimează constituţiile statelor democratice 
și legile aferente; – aplicarea principiului determină coeziunea colectivităţilor 
umane, prosperitatea societăţii pe toate planurile și astfel se șterg premisele ge-
neratoare de anarhie socio-politică; – cooperarea, buna convieţuire dintre oa-
meni sunt constructive și benefi ce pentru fi ecare, în timp ce confl ictele sunt 
distructive și malefi ce; – principiul este validat de tradiţia religioasă creștină, de 
precepte biblice precum: “Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi !”, “Să nu 
ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău!”, „Să nu poft ești nimic din 
ce are aproapele tău !”.

O parte mai mică a respondenţilor – de13,54%, minimalizează importanţa 
acestui principiu susţinând că: –  dacă oamenii nu și-ar face rău unii altora și 
societăţii din care fac parte, nu rezultă că ar fi  mai multă dreptate; – oamenii nu 
au comportamente de “ sfi nţi” (dacă toţi ar fi  sfi nţi, nici nu s-ar pune problema 
dreptăţii), ci, în multe cazuri, natura lor îi împinge să aleagă și să comită fapte 
rele, antisociale, contrare valorilor general acceptate; – confl ictele, războaiele, 
violenţa au fost și vor fi  componente ale tuturor societăţilor, la fel și infracţiona-
litatea a însoţit întreaga istorie a popoarelor – de unde rezultă că principiul este 
platonic, că nu va depăși stadiul de proiect ideal; – în România sunt slabe șanse 
ca acest principiu să fi e respectat la un nivel satisfăcător, dar ar putea constitui 
o premisă pentru legitimarea modernizării legilor și altor acte normative; – pe 
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Pământ nu este ca în Rai, doar în Raiul lui Adam există egalitate și dreptate. Pe 
poziţia de respingere a principiului se situează 6,47% din subiecţii chestionaţi.

La întrebarea: “O societate este dreaptă  atunci când membrii săi, persoanele 
juridice, respectă reciproc contractele încheiate, promisiunile făcute. Sunteţi de 
acord: DA/NU/NU ȘTIU. Argumentaţi alegerea făcută”, răspunsurile conţin pu-
ţine îndoieli și comentarii. Astfel, 97,1% din eșantion răspund afi rmativ, în timp 
ce 2,9% minimalizează rolul principiului în edifi carea unei societăţi drepte. Prima 
categorie de respondenţi își justifi că atitudinea susţinând că: – respectarea reci-
procă a contractelor și promisiunilor este o datorie nu numai morală, ci și legală 
– respectarea promisiunilor verbale, a cuvântului dat ţine, în principal, de îndato-
rirea morală, de caracterul omului, în timp ce respectarea contractelor reprezintă 
o obligaţie legală; – aplicarea principiului concordă cu legea divină și generează 
mai multă încredere, solidaritate și respect între oameni; – respectarea principiu-
lui conduce la întărirea ordinii sociale, a unităţii sufl etești a colectivităţii și la creș-
terea gradului de civilizaţie; – aplicarea principiului oferă posibilitatea de a evalua 
calitatea serviciilor efectuate de organele statului, în primul rând a celor judiciare; 
– importanţa și efi cacitatea acestui principiu sunt scoase  în evidenţă de necesita-
tea unui sistem adecvat de protecţie a membrilor societăţii, a persoanelor juridice 
împotriva unor clauze abuzive sau neconforme cu legea, strecurate în contracte și 
acceptate de o parte contractantă pe seama nepriceperii sau necunoașterii.

A doua categorie de respondenţi – 2,9%, consideră acest principiu ca având 
o valoare minimală în făurirea dreptăţii în societate fi e pentru că este absorbit 
de celelalte, fi e că ar conţine doar un”sâmbure” de adevăr. Pentru a se edifi ca o 
societate cu un grad înalt de dreptate este nevoie de mult mai mult. Un respon-
dent consemnează: “Raporturile contractuale între persoane fi zice și juridice nu 
au o infl uenţă atât  de mare asupra dreptăţii în societate, deoarece respectarea 
lor nu ţine numai de voinţa părţilor, fi ind implicaţi și alţi factori.”

La întrebarea:”O societate este mai dreaptă decât alta dacă normele morale 
sunt preţuite mai mult decât cele juridice de către membrii săi. Sunteţi de acord: 
DA/NU/NU ȘTIU. Argumentaţi răspunsul!”, sunt trei tipuri de răspunsuri și de 
argumentări. Un prim tip – 49, 2% din total, este afi rmativ ; un al doilea, susţine  
necesitatea unei preţuiri egale a normelor morale și a celor juridice iar al treilea 
neagă acest principiu al dreptăţii.

Prima grupă de respondenţi aduce ca argumente următoarele  : – deși nu 
sunt noţiuni echivalente, pentru că normele morale le includ în sfera lor pe cele 
juridice iar acestea din urmă au rezultat dealungul istoriei din primele, adică 
din cutume, tradiţii, credinţe ale oamenilor, o societate este mai dreaptă dacă 
se întemeiază, în primul rând, pe valori, norme și convingeri morale ; – respec-
tarea normelor juridice de către cetăţeni dă naștere ordinii juridice, în timp ce 
respectarea normelor morale de către oameni vine să completeze această ordine 
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impusă de organele statului, rezultând o societate mai dreaptă ; – dacă membrii 
unei societăţi respectă normele morale, atunci le vor respecta, cu mai multă 
ușurinţă, și pe cele juridice ; – dacă nivelul de moralitate și de civilizaţie al unei 
societăţi este mai ridicat, atunci ordinea de drept va fi  edifi cată cu efi cacitate 
sporită astfel încât  rareori statul va trebui să utilizeze normele legale în scopuri 
punitive ; – normele și obiceiurile morale le însușim din familie și școală, unde 
ne formăm convingeri și sentimente morale, care ne vor determina, din interio-
rul conștiinţei proprii, deciziile și comportamentele (vezi studiul  lui Mateos et 
all, 2013), ori normele juridice sunt impuse din exteriorul persoanei ; – normele 
juridice nu sunt cunoscute de către toţi membrii societăţii, în timp ce normele 
morale se presupune că sunt cunoscute, având astfel un rol decisiv în conturarea 
unei societăţi drepte ; – bunul mers al societăţii, modul de acţiune al oameni-
lor depind, în mare măsură, de crezul lor moral, de convingeri și sentimente 
morale, astfel încât justiţia reprezintă doar un sistem”ajustant”  ; – în cazul în 
care “dreptatea sociala” rezultă esenţialmente din impunerea legilor peste voin-
ţa oamenilor, contând mai puţin mijloacele utilizate, poate fi  constatată doar o 
ordine de drept – nu un stat de drept, nici o societate dreaptă legitimă; – cinstea, 
omenia, integritatea, ca principii de viaţă și ca valori morale, au prioritate în 
edifi carea  unei societăţi drepte, în reglarea comportamentelor civice ale mem-
brilor unei societăţi; – prima calitate a oricărei fi inţe umane este aceea de om și, 
după aceasta, de cetăţean – în această ultimă calitate, este obligată să respecte 
normele juridice, iar ca om trebuie să respecte principiile dreptăţii, ca temei al 
întregului sistem de drept. Un masterand susţine că “ plecând de la premisa că 
normele juridice își au originea în normele morale, completându-le pe acestea 
din urmă, și, de cele mai multe ori, fi ind în deplină concordanţă cu ele, cred că 
o societate care preţuiește mai mult normele morale  este mai dreaptă decât al-
tele. Totodată, respectarea normelor morale crează o societate dreaptă, pe când 
respectarea normelor juridice crează ordinea de drept.”

Un al doilea grup de respondenţi – de 36,19%, susţin că normele juridice 
și cele morale trebuie preţuite egal de către membrii societăţii, care urmează 
să le respecte și pe unele și pe altele, în egală măsură. Un masterand susţine 
că”normele morale și cele juridice trebuie  să se situeze pe aceeași treaptă în 
ceea ce privește respectarea lor. Trebuie să ţinem seama de sfaturile pe care ni 
le insufl ă părinţii noștri încă de mici copii și de ceea ce societatea ne “impune” 
prin legi generale și speciale. Din punctul meu de vedere, consider că  normele 
morale trebuie respectate de noi, ca oameni, iar normele juridice trebuie respec-
tate de noi, ca cetăţeni.”

A treia grupă de răspunsuri – 14,28% din total, nu recunosc acest principiu, 
invocând justifi cări precum: – societăţile contemporane se ghidează, esenţial-
mente, după norme juridice, care sunt obligatorii; – ordinea de drept, securita-
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tea cetăţenilor, garantarea drepturilor și libertăţilor fundamentale sunt asigu-
rate pe cale juridică, în timp ce normele și valorile morale  sunt neputincioase 
în acest domeniu; – din punct de vedere pragmatic, normele juridice sunt mai 
presus de cele morale; – într-o societate pot exista mai multe culturi și valori 
morale diferite, care, prin forţa lor specifi că, nu pot realiza echilibrul societă-
ţii, în timp ce normele juridice sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii unui stat, 
chiar dacă este multicultural, constituind astfel calea  spre realizarea în fapt a 
unei societăţi drepte; – nimeni nu poate stabili cu precizie care norme sunt mai 
importante – cele morale sau cele juridice; – fi ecare sistem de norme are funcţii 
distincte și de neînlocuit.

La  întrebarea: “Consideraţi  că există legături între principiile anterioare 
ale dreptăţii, cuprinse în întrebările din chestionar, și că orice societate con-
temporană poate să-și mărească gradul de dreptate reală prin respectarea aces-
tor principii ? Sunteţi de acord: DA/NU/ NU ȘTIU. Argumentaţi răspunsul !”, 
răspunsurile sunt  unanim afi rmative, fi ind subliniate conexiunile indisolubile 
dintre principiile dreptăţii, în sensul că se completează și se infl uenţează re-
ciproc în exercitarea rolului lor de coordonare, reglare a deciziilor, voinţei și 
comportamentelor oamenilor, ale micro- și macrogrupurilor sociale, precum și 
a instituţiilor. Principiile dreptăţii alcătuiesc un întreg unitar datorită faptului 
că izvorăsc din nevoile, interesele și aspiraţiile oamenilor, exprimate în procesul 
de convieţuire pașnică, din drepturile și libertăţile fundamentale ale oamenilor, 
fi ind în deplină concordanţă cu BINELE și ADEVARUL. Utilitatea lor constă în 
aceea că orientează dinamica istorică a societăţii, a relaţiilor interne și externe 
ale statelor, contribuind la creșterea gradului de dreptate reală, a echilibrului 
și armoniei sociale. Totodată, ele constituie un model etico – fi losofi c, o para-
digmă axiologică menite să regleze iniţiativele legislative, adaptarea continuă a 
sistemului de drept la cerinţele obiective ale dezvoltării societăţii, reformarea 
constituţiilor, care își vor regăsi legitimitatea întotdeauna  în concordanţa lor cu 
principiile/valoarea dreptăţii.

O parte a respondenţilor susţin că liantul principiilor dreptăţii, unitatea lor, 
emană din voinţa oamenilor, a poporului și, mai ales, din voinţa politică. De 
asemenea, implementarea acestor principii, realizarea practică a unei societăţi 
mai drepte depinde esenţialmente de unitatea de voinţă, de dorinţa societăţii 
politice de a le pune în acţiune. Aceasta, pentru că  principiile dreptăţii nu sunt 
simple imperative generale, ci fac parte dintr-un sistem afectiv- motivaţional 
și volitiv care domină într-o anumită măsură mentalul colectiv al unei socie-
tăţi concrete. Ori, cu cât este mai puternică voinţa de acţiune colectivă pentru 
a implementa principiile, cu atât posibilităţile de a obţine mai multă dreptate 
sunt mai mari. În special, masteranzii au argumentat că noianul de nedreptăţi, 
de maladii sociale, cum sunt corupţia, nepotismul, contrastele de avere și de 
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șanse, șomajul cronic, discriminările etc. existente în societatea românească ar 
putea fi  diminuate prin afi rmarea unei puternice voinţe politice în acest scop, 
prin dezvoltarea culturii politice- juridice active la scară de masă și asigurarea 
funcţionării efi ciente a statului de drept.

O altă parte a celor chestionaţi susţine că în orice societate există persoane 
care respectă principiile dreptăţii și altele care nu le respectă, comportamente 
licite și ilicite, oameni conformiști și nonconformiști. În astfel de situaţii, evo-
luţia societăţii într-un sens opus valorii dreptăţii constă în agravarea neînţele-
gerilor dintre oameni, a confl ictelor și războaielor, care au însoţit istoria ome-
nirii dintotdeauna. A face dreptate înseamnă, în primul rând, a acţiona pentru 
temperarea și eradicarea confl ictelor, a face să crească numărul oamenilor cu 
comportamente morale, licite și să se diminueze masa  celor care nu respectă 
normele legale;  înseamnă a uni eforturile colectivităţilor, naţiunilor pentru a 
menţine pacea și armonia socială. Calea principală de urmat constă nu în apli-
carea de pedepse, de sancţiuni negative celor care se opun dreptăţii, ci, mai ales, 
persuasiunea, educaţia politică-civică.

Discuţii
Prezentate sintetic, răspunsurile, convingerile și atitudinile subiecţilor in-

vestigaţi cu privire la valoarea dreptăţii și implementarea acesteia în societate 
are următorul format cantitativ:

Aderenţa subiecţilor la principiile dreptăţii DA % Parţial 
DA (%) NU % Nu știu

%
1. Dreptatea este un rezultat al muncii corecte a ju-

riștilor 46,31 24,02 5,58 11,73

2. Dreptatea constă în asigurarea de șanse egale oame-
nilor și tratarea egală a lor 91,6 8,39 0,01 -

3. Dreptatea implică recompensarea oamenilor după 
merite 92,77 5,03 2,23 -

4. Dreptatea necesită satisfacerea nevoilor vitale ale 
oamenilor 70,71 9,39 15,46 4,42

5. Dreptatea constă în asigurarea unui echilibru între 
drepturi și obligaţii 90,34 9,66 - -

6. Dreptatea presupune buna convieţuire și cooperare a 
oamenilor, fără a-și face rău unii altora sau societăţii 86,46 7,07 6,47 -

7. Dreptatea implică respectarea reciprocă a contrac-
telor, respectarea promisiunilor făcute 97,1 2,9 - -

8. Dreptatea presupune preţuirea de către oameni 
a normelor morale în mai mare măsură decât a 
celor juridice

49,52 36,19 14,28 -

9. O societate contemporană poate să-și mărească 
gradul de dreptate reală prin respectarea principi-
ilor anterioare abordate în întregul lor

100 - - -
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Din analiza datelor cantitative și calitative de mai sus rezultă că subiecţii 
din eșantion posedă în conștiinţa lor o “imagine”, o “schemă“, un concept al 
dreptăţii, compus din mai multe elemente sau note defi nitorii care se întregesc 
reciproc. Absenţa unanimităţii în prezentarea aspectelor conotaţiei conceptu-
lui de dreptate reliefează relativitatea conţinutului acestei noţiuni, caracterizată 
printr-o insufi cientă precizie, claritate și rigurozitate, iar sfera conceptului are 
un nucleu relativ cert și o margine vagă, polisemică, alcătuită din elemente fl ui-
de, probabile și discutabile. Putem observa că unele note defi nitorii ale dreptăţii 
au o susţinere mai largă și că argumentele, justifi cările aduse de către subiecţi în 
sprijinul acestora  denotă convingeri mai profunde decât în cazul altora. Astfel, 
crearea într-o societate a unor condiţii necesare garantării egalităţii de șanse, 
egalităţii cetăţenilor în faţa legilor, respectării drepturilor și  libertăţilor funda-
mentale ale omului este preţuită de 91,6% din respondenţi, faţă de  principiul 
conform căruia există mai multă dreptate într-o societate în care respectul acor-
dat normelor morale prevalează celui acordat normelor juridice, de 46,52%. De 
asemenea, principiul de a-i da fi ecăruia după merite sau al respectării reciproce 
a contractelor încheiate, a promisiunilor și cuvântului dat sunt în mai mare mă-
sură preţuite decât altele.

Confi guraţia conceptului de dreptate, având un nucleu relativ clar și o mar-
gine de tip probabilist, este valabilă pentru mentalul unei comunităţi sau colec-
tivităţi – în cazul nostru aceasta fi ind alcătuită din tineri în formare, studenţi și 
masteranzi. Nu excludem posibilitatea ca ea să fi e regăsită și în alte sociogru-
puri, dar, cu siguranţă, raportul dintre nucleu și margine să fi e schimbat, însă nu 
atât de mult încât să nu i se conserve structura, esenţa.

Rezultatele cercetării confi rmă parţial, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, după caz,  teoriile clasice despre dreptate, începând cu sofi știi din sec. 
al IV-lea î.e.n.( Protagoras, Trasimah, Callicles etc.), Platon, Aristotel, Toma d’ 
Aquino, Hobbes, Grotius, Th omasius, Rousseau, Kant, Hegel etc. și până la cei 
postmoderni (Hayek, Kelsen, Rawls, Nozick, Schmidtz etc.) și infi rmă orice în-
cercare de a concepe dreptatea ca o valoare absolută, eternă, imuabilă sau de a o 
reduce la câteva principii certe și infailibile.

Teoreticienii clasici au căutat principii utilizând calea refl exivă, metafi zi-
că, comprehensiunea și, în multe cazuri, le-au găsit și formulat într-un limbaj 
fi losofi c. De pildă, Zenon din Eleea (336 – 264 î.e.n.) considera că dreptatea 
este o lege eternă și universală din care trebuie să rezulte toate normele juridice 
edictate de stat, ca și viaţa statului însuși. În acest caz, dreptatea este o valoare 
mai presus de oameni; o societate reală este dreaptă atunci când oamenii ce o 
alcătuiesc se supun cu fi delitate legilor, lepădându-se de poft e, plăceri sau de 
neliniștile vieţii cotidiene. Th omas Hobbes (1588 – 1679)  concepea dreptatea 
ca fi ind un rezultat al contractului social încheiat între oameni, pe baza căruia 
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se clădește o societate armonioasă, pacea socială, iar nedreptatea constă în orice 
tip de acţiune care încalcă fundamentele contractului social. Pe aceeași linie de  
gândire speculativă, Hugo Grotius (1583 – 1645) defi nea dreptatea ca rezultantă 
a patru principii ce se concretizează deductiv în toate normele juridice pozitive. 
Aceste principii sunt: 1. Alieni abstinentia (trebuie respectat tot ceea ce aparţi-
ne altuia: viaţa, proprietatea etc.). 2. Promissorum implemendorum obligatio ( 
respectarea promisiunilor, a angajamentelor, a cuvântului dat).  3.Damni culpa 
dati reparatio (repararea pagubelor pricinuite altora).  4. Poenae inter hominess  
meritum (celor care încalcă aceste principii li se cuvin pedepse pe măsura fap-
telor). Principiile formulate de Grotius au o valoare logică precum axiomele sau 
adevărurile geometriei, sunt mai presus de oameni, inclusiv de regi, trebuind a 
fi  respectate imperativ de toţi membrii societăţii. Un alt exemplu este concepţia 
lui Im. Kant despre dreptate, care se rezumă la o lege a existenţei omenești, la un 
imperativ universal și categoric, ce-l obligă pe fi ecare om la anumite acţiuni și să 
nu le comită pe altele, care poate fi  exprimat astfel :  “poartă-te astfel încât orice 
om să fi e tratat ca scop în sine, iar nu ca mijloc al tău ! “ Dreptatea este acea stare 
a societăţii  în care voinţele libere ale oamenilor se armonizează rezultând pacea 
socială, un bine pentru toţi cetăţenii, fi ecare om reglându-și propria libertate 
astfel încât să și-o armonizeze cu libertăţile celorlalţi.

Comparând concepţiile clasice despre dreptate cu rezultatele cercetării în-
treprinse, rezultă semnifi cative deosebiri, cum sunt cele dintre fi losofi e și știin-
ţe. Astfel, cercetarea sociologică a dreptăţii creionează conţinutul, dimensiunile, 
dinamica dreptăţii ca viaţă, ca  parte reglatoare, direcţională a mentalului colec-
tiv, ca valoare de referinţă pentru opţiunile, deciziile oamenilor într-un context 
socio-cultural și politic-juridic concret. Cercetările noastre scot în evidenţă că 
dreptatea nu este doar un set de axiome, de principii, o schemă logică ce direc-
ţionează veșnica înnoire a legilor, a sistemelor judiciare, ci un concept, o “hartă” 
relative, susţinute de o parte majoritară a societăţii, puse sub semnul întrebării 
sau chiar respinse de către unii oameni. Cu alte cuvinte, conceptul de dreptate 
conţine elemente larg acceptate și nu în mod necesar, universal susţinute (vezi, 
de exemplu, Schmidtz, 2006); totodată, conţine elemente fl uide, aleatorii prin 
care se diferenţiază societăţile, unele de altele.

Viziunea despre dreptate, dreptatea procedurală, dreptatea individuală, 
dreptatea la nivel de micro sau macrogrup, implementarea dreptăţii,  societatea 
dreaptă sunt concepte relative și nu absolute (Voicu,B., 2008), deschise și nu 
imuabile, putând fi  înţelese în profunzime dacă sunt relaţionate cu contextul 
socioeconomic, politic, juridic, spiritual. Ori, atingerea acestui obiectiv necesită 
o despărţire de refl ecţia din birou asupra dreptăţii și angajarea cercetătorului  în 
studiul bazat pe mijloacele și metodele sociologiei valorilor ( Rezsohazy, 2008).
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O cale de cercetare a dreptăţii și a modalităţilor eficiente de implementare 
a acesteia, cu performanţe teoretice și pragmatice evidente, s-a afirmat în cu-
noașterea din ultimele decenii (Rawls, Nozick, Hart, Schmidtz etc.). In acest 
sens, teoreticianul american David  Schmidtz consideră că toate teoriile des-
pre dreptate au contraexemple pentru că orice teorie ne orientează, are valoa-
rea unei hărţi iar orice hartă nu este singura modalitate rezonabilă de a vedea 
terenul (Schmidtz,2006, p.18). Analiza dreptăţii nu trebuie redusă la analiza 
conceptuală. Este adevărat că oamenii pot să cadă de acord asupra unor note 
definitorii ale dreptăţii (de exemplu:   dreptatea înseamnă să dai fiecăruia ce i 
se cuvine; dreptatea presupune imparţialitate, integritate în aplicarea legilor; 
dreptatea înseamnă să tratezi similar în cazuri similare etc.). J. Rawls exprima 
un adevăr scriind că “ cei care au concepţii diferite despre dreptate pot cădea 
totuși de acord că instituţiile sunt drepte atunci când nu se fac distincţii arbi-
trare între persoane cu privire la alocarea drepturilor și a obligaţiilor funda-
mentale și atunci când regulile determină un echilibru corect între revendicări 
rivale despre avantajele vieţii sociale.” ( Rawls, 1971, p.5). Faptul că valoarea 
dreptăţii devine un bun comun pentru oameni, pentru comunicarea dintre 
ei, nu înseamnă că aceasta se potrivește în toate situaţiile, în toate contextele. 
Oamenii pot să aibă păreri diferite despre ce înseamnă dreptatea în funcţie 
de domeniul în care aceasta se materializează, pot să conteste sau să nege în 
funcţie de opţiunile și ierarhiile valorice pe care le posedă. Prin urmare, teo-
ria dreptăţii este pluralistă și funcţionalist- contextuală (Schmidtz,2012,p.33); 
n-ar trebui să ne încredem orbește în teorii, pentru că la orice teorie a drep-
tăţii există contraexemple. Totuși, unele elemente ale dreptăţii sunt esenţiale 
și generale. Alte elemente s-ar putea să nu fie incluse în concept, dar o teorie 
care le exclude va fi greu de crezut (Schmidtz, 2012, p.252). Autorul este scep-
tic în ceea ce privește formularea unei teorii unificate a dreptăţii, care să fie 
aptă să răspundă tuturor întrebărilor referitoare la dreptate. Dar este un fapt 
cert, acela că “dreptatea va avea mereu legătură cu meritul, reciprocitatea, ega-
litatea și nevoile” (Schmidts, 2012, p.253).

Teoriile postmoderne despre dreptate au un grad sporit de certitudine, 
pentru că autorii lor, precum Rawls, Nozick sau Schmidtz, utilizează, pe lângă 
metodele fi losofi ei,  metode și procedee specifi ce demersului sociologic pozi-
tiv, printre care analiza de caz, experimentul ideal, corelarea abstractizărilor cu 
fapte sociale concrete etc. In acest context, pot fi   de folos și ideile promovate 
de  sociologia interpretativă , care oferă o perspectivă fondată  pe ideea că “înţe-
legerea sociologică a comportamentului trebuie să includă semnifi caţia pe care 
actorii sociali o dau acţiunilor proprii și ale altora” (Johnson,A.G.,2007,p.330). 
Dar abordarea valorii dreptăţii în contextul social viu, concret, utilizând  meto-
dele sociologiei , conduce la rezultate teoretice și practice de importanţă sporită.
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Concluzii
Studiul valorilor cu metodele și mijloacele specifi ce sociologiei conduce la 

constatări și concluzii cu o valoare operaţională și practică superioară demer-
surilor teoretice generale, refl ecţiilor comprehensive. In acest sens, cercetările 
empirice privind dreptatea în contextul socioeconomic, cultural-politic și juri-
dic din România actuală scot în evidenţă caracteristici de conţinut, realizări și 
neajunsuri relevante ale implementării dreptăţii la nivel micro și macrosocial. 
Raporturile cantitative dintre just și injust, constatate în argumentările și justi-
fi cările subiecţilor cuprinși în eșantion, performanţele atinse în implementarea 
dreptăţii în România, în funcţie de elementele ei constitutive, exprimă atitudi-
nile dominante, în mentalul grupului investigat faţă de contextul social concret, 
faţă de puterea politică și, în special, faţă de sistemul judiciar și administrativ 
din zilele noastre.

Nu sunt de neglijat dimensiunile cantitative ale răspunsurilor negative, scep-
tice privind perspectivele raportului dintre dreptate și nedreptate în societatea 
românească, dar și cele privind diversitatea actelor de devianţă penală comise 
de cei investiţi cu autoritatea de a face dreptate pe raza lor de competenţă. Ast-
fel, cele mai mari încălcări ale principiilor dreptăţii sunt identifi cate la nivelele 
următoare:

1. Mobilităţii pe verticală a salariaţilor, încălcându-se principiul meritului. 
Promovarea persoanelor după merite a fost înlocuită, în multe cazuri, de pro-
movarea bazată pe corupţie, nepotism, afi liere politică etc.

2. Salariile și pensiile, care printr-o dimensionare iraţională și inechitabilă a 
generat o pronunţată și nejustifi cabilă polarizare a societăţii românești (salariile 
și pensiile maxime sunt mai mari de peste 50 de ori decât cele mai mici).

3. Rata ridicată a șomajului, în special în rândul tineretului.
4. Diverse și frecvente disfuncţii, decizii anomice în activitatea justiţiei și a 

puterii administrative. În acest sens, convingerile și susţinerile unei părţi rele-
vante din totalul subiecţilor se afl ă în concordanţă cu Raportul Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în 
cadrul mecanismului de cooperare și verifi care (2012).

5. Limitarea principiului egalităţii de șanse ale tinerilor și, în general,ale 
cetăţenilor din România, din cauza procentului ridicat al populaţiei care trăiește 
sub limita sărăciei (Zamfi r,C., 2004).

Toate aceste manifestări ale nedreptăţii sunt simptome ale unei societăţi pa-
tologice, iar însănătoșirea trebuie să urmeze direcţii strategice/ politici publice de 
eradicare a lor, elaborate și înfăptuite practic de către autorităţile publice de profi l. 
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Summary
The fate of populations living around the Black Sea is related to the crossroads 
situation, to political fragmentation and to the struggle of outside powers for zo-
nes of influence. Those elements have been combined in different ways; times of 
stability and prosperity have been succeeded by periods of war and destruction 
and vice versa. After the stability of the Cold War, geopolitical problems are thre-
atening again this region; however, new opportunities appear as well. The BSEC 
can contribute to progress by reinforcing networks, by promoting globalized stra-
tegies and by developing an image of the Black Sea Region as a geo‐cultural and 
geo‐economic entity.

Key-words: The Black Sea, synergy, potentials, culture, tradition, interference, 
confluences.

Redescoperim acum ceea ce, de fapt, într-o formă sau alta, se știa încă din 
Antichitate: zona Mării Negre – în dimensiunea restrânsă a celor șase ţări litora-
le (Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia, Ucraina), ca și în cea extinsă (ţă-
rile litorale, Republica Moldova, ţările caucaziene, o parte din ţările dunărene, 
eventual și ţările balcanice, care sunt legate în mare măsură de Dunăre și de Ma-
rea Neagră) – a avut, uneori, un rol aparte atât în construcţia sud-estic europea-
nă, cât și în cea eurasiatică. Alteori, n-a fost decât o zonă marginală, venită din 
imensitatea istoriei și pierdută în labirinturile prezentului. Ţările litorale și cele 
de pe cercul al doilea sunt purtătoare ale unor civilizaţii străvechi, cu contribuţii 
remarcabile la apariţia culturii grecești, a culturii romane, a celei bizantine și, 
mai târziu, a celei europene, chiar și a culturii islamice, dar și în fracturarea sau 
ameliorarea faliei dintre religii și culturi. Schisma de la 1053, ca și substanţa pă-
cilor de la Westafalia din 1648, este legată și de această regiune. Și tot aici se afl ă 
una dintre cele mai sângeroase fracturi etnico-religioase, care a generat, la fi nele 
războiului rece, războaiele din spaţiul fostei Iugoslavii. Modernizarea Turciei, 
prin reformele lui Kemal Atatürk, are și un suport european, exprimat și trans-
ferat tocmai prin sinergia acestei regiuni europene speciale. În continuare, deși 
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sub unele aspecte, regiunea, cel puţin în dimensiunea ei restrânsă, pare marcată 
semnifi cativ de efectul istoric, chiar agăţată în istorie și încremenită așa, între 
două lumi – cea tradiţională, cramponată încă în prejudecăţi și cutume, mai ales 
în efectul remanent al istoriei trecute, și cea de avangardă, chiar cosmopolită, 
care se construiește ofensiv1 și uneori agresiv pe o arhitectură europeană de 
modernitate și dinamism tehnologic și informaţional fără precedent –, regiunea 
rămâne, ca și în vechime, o zonă generatoare de valori și de potenţialuri. Acestea 
pot să însemne foarte mult pentru devenirea continentului european. Sau, dim-
potrivă, să nu însemne nimic. Considerăm că, pentru a transforma cu adevărat 
sinergia Mării Negre – un proiect european de forţă și consistenţă, dar și de 
risc ce se cere asumat, – este nevoie de o foarte bună cunoaștere a regiunii, în 
întreaga ei complexitate, dar mai ales în cea constructivă și generativă culturală.

 Împrejurări nefavorabile
Fiecare ţară de pe planetă este unică în felul ei. Dar unicitatea nu constă 

în izolare sau doar în diferenţe, ci mai ales în specifi citate și în modul în care 
ea generează confl uenţe sau participă la generarea acestora. Există zone predo-
minant consumatoare de confl uenţe și zone predominant generatoare de con-
fl uenţe. De altfel, confl uenţele reprezintă un modus vivendi al efectelor și sunt 
generate tocmai din nevoia de conexare, gestionare și ameliorare a acestor efec-
te. Iar acest obiectiv foarte important pentru convieţuirea geografi că, politică, 
economică, informaţională, culturală și militară nu se poate realiza decât prin 
comunicare, prin cultură și consum cultural, prin dialog activ și prin consistenţă 
spirituală. Confl uenţele sunt arhitecturi deosebite, subtile, nuanţate și foarte sen-
sibile. Ele sunt opuse zonelor de confl ict și au în totdeauna un suport de valori 
comune, care se generează prin îmbinarea și combinarea unor valori naţionale de 
transfer sau de intersecţie. Zonele de confl uenţă sunt durate în timp și nu rezultă 
neapărat din voinţa oamenilor, ci, mai degrabă, din trebuinţa socială a oameni-
lor și din vocaţia lor de comunicare și de convieţuire, din necesităţi istorice, din 
cerinţele efective ale vieţii și ale dimensiunii transfrontaliere a existenţei umane. 
Omul este o fi inţă socială. El nu poate trăi în izolare și necomunicare. Aceleași 
trăsături le are și comunitatea din care face parte. Nu există comunităţi în sine, ci 
doar identităţi care au sens numai în raporturi cu alte identităţi. Aceste raporturi 
sunt complexe, întrucât includ deosebiri, opoziţii, contradicţii, confl icte, dar și 
interinfl uenţe, confl uenţe și conexiuni. Acestea din urmă se bazează, deopotrivă, 
pe valori, dar și pe interese. Valorile nu sunt niciodată confl ictuale, dar interesele 
pot fi . Și sunt. Nu valorile generează crizele, confl ictele și războaiele, ci interesele.

1 NOTA: În momentul de faţă, cei 4047 km ai litoralului Mării Negre sunt distribuiţi 
astfel: Turcia – 1295 (32%); Ucraina – 1174 (29%); Rusia – 566 (14%); Georgia –
486 (12%); Bulgaria – 284 (7%) şi România – 242 (6%).
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Aparent, în zona Mării Negre, conexiunile sunt puţine, ca să nu spunem că 
lipsesc cu desăvârșire. Mai mult, zona fi ind multă vreme teatru de război, de 
mișcări de populaţii, sau de migraţie aproape continuă spre Vest, cu greu s-ar 
putea vorbi de confl uenţe, ci, mai degrabă, de diferenţe, unele identifi cate, altele 
încă nu. Cu alte cuvinte, procesul de stabilizare și de identifi care a valorilor, 
resurselor și intereselor zonei încă nu s-a încheiat. Pentru că încă nu a început. 
Dacă în Occidentul european procesul de identifi care a diferenţelor și a supor-
turilor de confl uenţă, adică a valorilor comune, dar și a intereselor comune a 
fost accelerat și chiar forţat, întrucât aici s-a construit, în timp, unul dintre cele 
mai importante nuclee de putere, mai ales după căderea Imperiului Otoman, 
zona Mării Negre a devenit marginală, chiar neimportantă pentru geopolitica 
europeană interbelică și pentru cea din timpul Războiului Rece.

Într-un fel, după ce Turcia a intrat în posesia strâmtorilor, iar Rusia, mai ales 
în formula sovietică (extinsă după cel de-al Doilea Război Mondial în spaţiul 
românesc și în cel bulgăresc), situaţia s-a polarizat. NATO, prin Turcia, controla 
32 % din litoralul Mării Negre, iar Uniunea Sovietică – restul.[1] Același bipo-
larism și în zona Mării Negre. E drept, o jumătate de veac de bipolarism, de 
cortină n-a schimbat esenţa regiunii, dar nici n-a permis vreo dezvoltare be-
nefi că a regiunii și a relaţiilor dintre ţările litorale. Lipsită de aportul dinamicii 
schimbărilor democratice din spaţiul european și menţinută, și de o parte și de 
cealaltă, ca zonă de fl anc, regiunea Mării Negre nu avea, practic, nicio identitate.

În aceste condiţii de falie strategică, orice confl uenţă geopolitică și chiar cul-
turală în zona Mării Negre era foarte greu de realizat, dacă nu chiar imposibilă. 
Iată cum interesele de bloc au frânat și chiar au frânt nu numai progresul regiu-
nii, ci chiar procesul fi resc de comunicare și de colaborare politică, economică, 
socială și culturală dintre ţările de aici. Încă o dată, politicile de bloc, precum 
odinioară cele imperiale, au blocat efectiv dezvoltarea regiunii, comunicarea și 
parteneriatul. În perioada interbelică și în cea a războiului rece, Marea Neagră 
și-a reconfi rmat numele și renumele, acela de a fi  cu adevărat… „neagră”. De-
sigur, nu din vina acestei mări cu o istorie impresionantă[2], ci a politicilor și 
strategiilor care au marginalizat-o și, într-un fel, chiar au izolat-o.

De aici nu rezultă că zona Mării Negre – ne referim la ţările care o compun – a 
rămas în hibernare sau, și mai rău, a dat înapoi. Nu au existat politici și strate-
gii regionale coerente și competitive – altele decât cele de bloc, iar cele de bloc 
nu au avut ca prioritate această regiune, ci alte zone mult mai fi erbinţi sau mai 
importante pentru respectivele politici: zona Mării Baltice, culoarul polonez, 
Marea Mediterană, Marea Roșie, Golful Persic etc.

Turcia – de la Atatürk încoace –, își construiește propria-i identitate, încer-
când să soluţioneze problemele difi cile cu care se confruntă, având în vedere că 
nu benefi ciază nici de o vecinătate prea liniștită (aproape cu fi ecare dintre ve-
cinii săi are probleme), nici de o situaţie internă confortabilă, mai ales datorită 
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acţiunilor teroriste la care este supusă, acţiunilor separatiste ale unora dintre 
organizaţiile populaţiei kurde, confl ictului care se creează între islamism – Tur-
cia este totuși o ţară islamică – și aspiraţiile legitime ale ţării spre democraţie și 
integrare deplină în Uniunea Europeană.

Turcia se învecinează, pe sute de kilometri, cu Armenia, cu Iranul, cu Ira-
kul și cu Siria, exact într-o zonă cu populaţie kurdă compactă, populaţie care, 
se știe, numără peste 20 de milioane de oameni și ridică o problemă extrem de 
gravă pentru zilele noastre, aceea a confi gurării unui stat kurd în zonă, invocând 
istoria, Tratatul de la Sèvres din 1920 și dreptul la separare, la autodeterminare. 
Toate cele patru ţări – Turcia, Irakul, Iranul și Siria – au difi cultăţi mari cu po-
pulaţia kurdă, dar politicile și strategiile lor privind soluţionarea acestora sunt 
cu totul diferite. Acţiunile separatiștilor kurzi îmbracă toată gama de forme – de 
la cele menite să sensibilizeze opinia publică internaţională și presiuni ale di-
asporei, la acţiuni violente și chiar la război și acţiuni teroriste din toată gama.

Teoria care prezice, în circumstanţele actuale, un echilibru în relaţiile in-
ternaţionale își are originea în sistemul construit pe tratatul de la Westfalia din 
1648.[3]  În acest sistem, toate ţările împărtășesc cultura comună europeană, 
care le distinge în mod clar de Turcia otomană și de alte popoare. Ele consideră 
că statele-naţiune constituie unităţile de bază ale relaţiilor internaţionale și ac-
ceptă, pornind de aici, egalitatea teoretică și legală între state diferite ca mărime, 
bogăţie și putere. Apartenenţa culturală comună și egalitatea juridică facilitează 
astfel folosirea echilibrului de puteri pentru a contracara emergenţa unei puteri 
hegemonice unice.

În acea epocă, rezultatele au fost departe de a fi  perfecte. Vor fi  oare acum? 
Și mai ales într-o zonă încremenită, bulversată în Balcani, Caucaz și chiar în 
profunzimile Turciei, dar lipsită de conexiuni esenţiale la nivel politic și strate-
gic, este oare posibil să se creeze acele mult-dorite și mult-așteptate suporturi de 
conexiuni eurasiatice? Greu de răspuns. Cert este că UE, deși nu se poate lipsi 
de Statele Unite, se constituie într-o contrapondere la tendinţa acestora de a 
domina lumea, de a se menţine ca putere hegemonică și, mai ales, de a ţine la 
respect continentul european, vinovat de izbucnirea a două războaie mondiale. 
Dar și Turcia, candidată la aderarea în Uniunea Europeană, care urmează deja 
un program de preaderare, deși cooperează efectiv cu Statele Unite, nu acceptă 
ceea ce nu-i convine. Și, oarecum, este fi resc. Turcia are destule probleme în 
zonă, iar politica Statelor Unite cu privire la Marele Orient Mijlociu democratic 
și prosper, chiar dacă nu este în detrimentul viziunii strategice a Turciei, este 
mult prea departe de preocupările efective ale Turciei pentru rezolvarea proble-
melor de securitate acute din vecinătatea sa. Mai mult, barajul Atatürk construit 
pe Eufrat ar putea genera, în timp, o acutizare a crizei apei, ceea ce ar declan-
șa, în această parte de lume, unul dintre cele mai cumplite războaie – războiul 
apei[4]. Desigur, nu Turcia s-ar face vinovată de un astfel de război, dar și ea ar 
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putea fi  implicată, mai ales că o parte din resursele de apă care întreţin regiunea 
vin din zonele muntoase ale Turciei. Turcia este una dintre foarte puţinele ţări 
din regiune care nu duce însă lipsă de apă, dar care poate genera probleme prin 
controlul apei în întreaga zonă.

Turcia este o ţară puternică și stabilă, chiar dacă se confruntă cu foarte mult 
probleme, unele impuse de cercul de foc care o înconjoară, altele – de realităţile 
confl ictuale interne, durate aici de mii de ani.

De aici rezultă cel puţin două întrebări: Este Turcia o entitate cu funcţii com-
plexe în construirea viitorului, sau rămâne doar o interfaţă între două lumi afl ate 
în plin confl ict? Există oare cu adevărat un confl ict între cele două lumi, sau este 
vorba doar de o enormă neînţelegere, de o enormă greșeală?

Am insistat ceva mai mult asupra orizontului turcesc al regiunii, întrucât 
această ţară este, deopotrivă, unul dintre motoarele regiunii, dar și una dintre 
frânele dezvoltării ei. Prin aceasta vrem să subliniem complexitatea și difi cul-
tatea politicilor și strategiilor acestei ţări, care deţine o mare parte din litoralul 
Mării Negre, în sinergia acestei mări, în implementarea politicii europene pri-
vind vecinătatea și a conceptului strategic NATO privind securitatea zonei și 
rolul acesteia în securitatea energetică europeană, euroatlantică și eurasiatică.

Ucraina, care deţine 29% din litoralul Mării Negre, nu prezintă, deocamda-
tă, deschiderile necesare spre o foarte bună colaborare în zonă. Dar de aici nu 
rezultă că Ucraina nu este sau nu poate fi  un partener important și constructiv 
în noua arhitectură a Zonei Extinse a Mării Negre, ci dimpotrivă, ea poate ge-
nera forţă și stabilitate și/sau, deopotrivă, tensiuni și confl ictualitate, mai ales 
datorită rolului pe care l-a avut în cadrul fostei Uniuni Sovietice și, ca urmare, 
a celui pe care îl are acum ca ţară de tranzit a gazului transportat prin conducte 
rusești spre Europa Occidentală și ca moștenitoare a vechilor frontiere sud-ves-
tice ale imperiului roșu.

Georgia – ţară caucaziană și litorală – se afl ă, deocamdată, într-o situaţie 
destul de grea, datorită confl ictualităţii din zona Caucazului, intervenţiei mili-
tare a Rusiei din august 2008, problemelor interne nesoluţionate (sau soluţio-
nate cu forţa) și moștenirilor trecutului. Întreaga zonă caucaziană este o zonă 
neliniștită, cu confl icte active, semiîngheţate sau îngheţate, cu interese care se 
ciocnesc și culturi disimetrice care nu s-au armonizat încă.

De-a lungul timpurilor aici s-au ciocnit felurite interese, care au generat 
confl icte de tot felul. Ţările mai mici – România, Bulgaria, ţările caucaziene – au 
fost supuse, în totalitate sau în parte, când Imperiului Rus, când celui Otoman, 
când altor mari puteri mai mult sau mai puţin durabile, iar viaţa oamenilor 
s-a derulat mereu sub presiunile și efectele războaielor, catastrofelor naturale 
și puţinilor ani de pace și de stabilitate. De aceea, dimensiunile și confi gura-
ţiile culturale ale zonei sunt diversifi cate și complicate. Și poate de aceea sunt 
foarte bogate în nuanţe, în sensibilităţi și în remanenţe. Fiecare ţară adăpostește 
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monumente și frumuseţi tulburătoare, dar rareori s-a încercat să se identifi ce 
valorile comune și chiar diferenţele. Zonele de falii strategice generează nu doar 
războaie și suferinţe, ci și mari culturi bazate pe valori intense, ieșite din fi erbe-
re, din suferinţă, dar diversifi cate și durabile. Intensitatea este dată de presiunile 
enorme ale vremurilor, diversitatea este creată de valoarea identitară, durabili-
tatea este generată de suferinţă.

Culturile și valorile populaţiilor din zonă nu sunt de mare sinteză, de ultimă 
sinteză, de metasinteză, ci, poate, doar de vremelnice și mărunte lanţuri de chi-
nuitoare sinteze. Prima dintre aceste sinteze s-a produs nu prin confruntare, ci 
prin confl uența și convieţuirea (post-confruntare) dintre populaţiile sedentare 
și cele războinice migratoare din foaierul perturbator, care se întinde de undeva, 
din nordul Mării Caspice și până în Extremul Orient.[6] Bătălia dintre aceste 
populaţii, pe care Chaliand o consideră ca fi ind esenţială, a fost câștigată de po-
pulaţiile sedentare. Dar, de aici, nu rezultă că populaţiile sedentare n-au cunos-
cut infl uenţe din partea populaţiilor migratoare războinice, mai disciplinate și 
mai bine organizate, transformări și deveniri asupra cărora și-au pus amprentele 
și aceste populaţii războinice condamnate la orizontalitate continuă. Confl uenţa 
culturală locală, care se prezintă a fi  o confl uenţă a valorilor, s-a produs post-
confruntare și a constat în asamblarea acestor valori, în crearea unui nou sistem 
de valori, care constă într-o simbioză între valorile sedentare, predominante și 
perene și cele migratoare, intense și puternice.

 În tot spaţiul regiunii Mării Negre, al Caucazului și în cel al Balcanilor iden-
titatea devine o condiţie esenţială a supravieţuirii, în timp ce supravieţuirea,  
care este,  în mare măsură, inclusiv pentru popoarele ţărilor mari, dominante, 
un efect al suferinţei, devine un generator de identitate. Nu poţi exista în acest 
spaţiu decât în măsura în care ai o identitate consolidată, întrucât identitatea 
este singura resursă de supravieţuire și de depășire a suferinţei, singura rezis-
tenţă la agresiune. Și chiar dacă cele două imperii din zona de falie – Imperiul 
Ţarist și Imperiul Otoman –, la care se adaugă forţa expansivă occidentală, au 
dispărut, efectele acelei perioade se vor resimţi încă multă vreme și vor face difi -
cilă o adevărată și consistentă confl uenţă în zonă, dar nu și imposibilă.

Printre principalele caracteristici ale culturilor și civilizaţiilor din această 
zonă pot fi  situate, în opinia noastră, și următoarele:

– caracterul identitar, fragmentar;
– caracterul social foarte pronunţat;
– lipsa unui dialog consistent intercultural;
– lipsa conexiunilor transfrontaliere și a valorilor comune;
– insufi cienţa complementarităţii și a parametrilor de confl uenţă.
Aceste caracteristici nu sunt valabile numai pentru ţările mici (România, 

Bulgaria, ţările caucaziene, ţările balcanice), ci și pentru populaţiile din arealul 
fostelor imperii.
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Între culturile specifi ce ale populaţiilor din zonă (care pot fi  identifi cate cu 
cele ale ţărilor din zonă) și politicile care încearcă realizarea și chiar forţarea unor 
conexiuni există adevărate hiaturi. Se pare că politicile, care sintetizează interesele 
naţiunilor din zonă, ale Uniunii Europene, ale Rusiei, ale Turciei, ale Ucrainei, ale 
NATO, nu reușesc să se fundamenteze pe valori comune și nici măcar pe interese 
comune, pentru că valorile nu sunt aceleași, iar interesele ţărilor din zonă, chiar 
dacă am putea spune că par să conveargă spre obiective comune (integrarea în 
Uniunea Europeană, realizarea prosperităţii economice, creșterea gradului de se-
curitate, în special de securitate energetică etc.) nu se bazează pe aceleași realităţi, 
nu au aceleași coordonate. Efectele remanente de falie sunt încă prea puternice 
pentru a permite asamblări durabile și remodelări semnifi cative.

Oamenii trăiesc încă în siajul războaielor și tornadelor confl ictuale de odi-
nioară. Memoria colectivă nu s-a golit încă de amintirile îngrozitoare ale răz-
boaielor, nici de cele ale bătăliilor pentru unitate, identitate și integralitate. Uni-
unea Sovietică a dispărut prin implozie, Iugoslavia s-a destrămat prin război, iar 
entităţile statale nou apărute își caută valorile și își construiesc încet, încet iden-
titatea. Vechea bipolaritate din Marea Neagră dintre Tratatul de la Varșovia și 
NATO nu cedează încă locul unei arhitecturi de securitate cu doi poli – NATO 
și Rusia, nici unei construcţii cu șase nuclee, întrucât nu sunt create încă toate 
condiţiile. Sinergia Mării Negre, politica europeană de vecinătate și parteneriat 
(PEVP), parteneriatul estic și politica euroregiunilor (Regiunea Mării Negre) 
alcătuiesc doar un cadru european, ce-i drept, foarte generos, dar nu și sufi cient 
pentru a reprezenta o soluţie valabilă pentru toate ţările litorale și pentru cele 
care fac parte din zona extinsă. Mai este nevoie de ceva, adică de o mai consis-
tentă cuplare a politicilor și strategiilor cu realităţile acestui spaţiu care nu și-a 
dovedit nici pe departe valenţele și resursele.

Un optimism măsurat, cu geometrie fl exibilă
Numele Mării Negre, pe vremea grecilor și romanilor, era Pontus Euxi-

nius (Marea Ospitalieră). Strabon arată că, înaintea colonizării grecești, denu-
mirea mării era Pontus Axeinos, adică Marea Neospitalieră, axsainia însemnând, 
pe fi liera persană a acestui cuvânt călător, „negru” sau „întunecat”. 

Marea Neagră separă, într-un fel, Europa de Asia și, în opinia noastră, își 
menţine încă foarte activ rolul de ruptură sau de falie strategică între cele două 
mari modele civilizaţionale – cel european și cel asiatic, la care mai pot fi  adăugate 
și alte constatări despre rolul non-catalizator al acestei mări, despre funcţia ei de 
„îngheţare” a unor realităţi marginale lipsite de dinamism și de perspectivă.

Interesele celor două mari imperii din zonă – cel Ţarist și cel Otoman, la 
care pot fi  adăugate și cele europene, nu au vizat Marea Neagră în general, ci 
doar trecătorile Bosfor și Dardanele, dar nici pe acelea în mod special. Bătălia 
pentru trecători s-a dat între Rusia și Turcia, însă astăzi acest lucru este mai 
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puţin important. Deși trecătorile sunt gestionate de Turcia, în 1962, rușii nu 
au avut nicio difi cultate să treacă prin ele cargourile cu rachete strategice care 
urmau să fi e instalate în Cuba…

Noi nu urmărim însă aici valoarea strategică a acestei mări (pe care unii o 
pun la îndoială), ci posibila ei funcţie sinergică în planul culturii, al intereselor 
și al relaţiilor dintre comunităţile litorale. Deși pentru toate cele șase ţări lito-
rale Marea Neagră reprezintă o poartă maritimă spre lume – cu o importanţă 
colosală în planul comerţului și transportului maritim, populaţiile de aici nu 
sunt centrate încă semnifi cativ pe această dimensiune. Nici chiar guvernele nu-i 
acordă importanţa cuvenită, întrucât, considerăm noi lucrurile încă nu s-au așe-
zat, iar rezonanţele și remanenţele istoriei nu sunt încă nici efecte încheiate sau 
metamorfozate, nici consonanţe, nici așteptări prioritare. Și în zilele noastre, 
Marea Neagră, spre deosebire de Marea Caspică și Marea Mediterană, continuă 
să rămână, cel puţin pentru o vreme, o mare marginală…

Platformele pe care aceste interese – extrem de diferite – ale ţărilor din zonă 
pot fi  corelate și conexate sunt, de regulă, economice și îndeosebi energetice. 
Dar și acestea sunt vagi, lipsite de orizont și umbrite de efectele unei istorii 
mărunte, marginale, pe care mai toate popoarele de aici o percep ca un blestem.
[7] Modelul pe care ţările din jurul Mării Negre doresc să-l urmeze și la care 
doresc să se alinieze este cel al Uniunii Europene. România și Bulgaria sunt deja 
membre ale UE, Turcia urmează un program de preaderare, Georgia așteaptă 
undă verde (dar această undă depinde și de rezultatele summiturilor UE-Rusia), 
Ucraina, care deţine 29 % din litoralul Mării Negre și poate fi  o uriașă poartă a 
UE spre Est, are încă probleme care ţin atât de relaţiile cu Rusia, cât și de statutul 
ei în regiune și multe altele.

Regiunea Mării Negre – în varianta ei restrânsă, ca și în cea extinsă – se re-
modelează din două perspective, care, deocamdată, nu se asamblează și nu sunt 
pe deplin coerente: cea strategică europeană  și cea locală, regională. Cea stra-
tegică europeană se modelează pe interesele UE, îndeosebi pe cele energetice, 
pe viitorul concept strategic al Alianţei, care, fără îndoială, va avea în vedere și 
această zonă, pe parteneriatul Rusia-UE, pe emergenţa politicilor și strategiilor 
turcești și pe implicarea strategică a Statelor Unite (amplasarea unor vectori ai 
scutului antirachetă în România, spre exemplu).

Această perspectivă generează un orizont favorabil de așteptare pentru ţările 
din zonă și un set de repere clare spre care se vor reorienta interesele strategice 
ale acestora. Ea se constituie într-un cadru-suport pentru politicile și strategiile 
ţărilor din zonă, dar și într-o garanţie a unor fi nalităţi benefi ce și previzibile, 
chiar dacă evoluţiile nu vor fi  nici lineare, nici lipsite de difi cultăţi. Dar, dacă 
Uniunea Europeană, Rusia, Turcia și Statele Unite doresc (sub presiunile unor 
cerinţe, îndeosebi de securitate energetică și de stabilitate strategică) ca zona să 
fi e importantă, atunci multe lucruri se vor schimba aici, cu sau fără voia popu-
laţiilor și a ţărilor din zonă.
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Benefi c va fi , probabil, faptul că locuitorii acestei zone nu vor mai privi re-
giunea ca pe un blestem al istoriei, ca pe o marginalizare, ci vor înţelege că zona 
poate deveni foarte importantă atât pentru Europa și pentru Asia, pentru NATO, 
pentru Rusia și pentru Statele Unite, cât și pentru fi ecare ţară din regiune. Dacă 
marile puteri și marile organizaţii de securitate doresc să transforme zona în una 
de securitate strategică, atunci acest lucru nu poate fi  decât benefi c pentru toată 
lumea, iar metamorfoza ei din zonă de falie în zonă de confl uenţă, în prezența 
unor interese majore, va deveni astfel nu numai posibilă, ci și necesară.

Această perspectivă strategică exterioară  nu este însă și sufi cientă. Este ab-
solut necesar ca o astfel de construcţie, o astfel de transformare să demareze și 
din interiorul zonei. Or, de veacuri, între perspectiva interioară și cea exterioară 
a construcţiei geopolitice în zona Mării Negre nu există sufi ciente conexiuni, sau 
conexiunile sunt rare. Fiecare are alt drum și alt mod de manifestare. Perspectiva 
locală este strict dependentă de cea strategică exterioară și nu răspunde unor co-
mandamente interioare, întrucât se pare că astfel de comandamente nu sunt sufi -
cient de clare și de ordonate. Resursa locală, interioară, a sinergiei regiunii are, de 
fapt, două suporturi esenţiale: suportul valorilor, al culturii, care se dorește a con-
stitui structura de rezistenţă a sinergiei arealului;suportul intereselor, care ar trebui 
să fi e motorul dezvoltării, al iniţiativelor, al acţiunii. Or, cel puţin până în prezent, 
niciunul dintre aceste suporturi nu atinge parametri necesari de conexiune pentru 
ca zona să devină cu adevărat generatoare de securitate și prosperitate. Aceasta nu 
este însă o afi rmaţie categorică, ci doar o constatare. Timpul, voinţa și conștiinţa 
oamenilor care locuiesc aceste meleaguri vor soluţiona și această dilemă.

Regiunea este bogată în petrol, Marea Neagră va constitui și o zonă de tran-
zit, Turcia și Bulgaria se consideră deja ţări de tranzit petrolier.

Intervenţia destul de promptă a Uniunii Europene, prin politica de vecinăta-
te și prin cea de parteneriat, dar și prin sinergia Mării Negre, centrarea efortului 
apărării antirachetă pe sud-estul Europei, parteneriatele strategice ale Statelor 
Unite cu Rusia și cu România, relaţia specială cu Turcia, prezenţa din ce în ce 
mai consistentă a NATO în zonă pot stimula această sinergie sau, dimpotrivă, 
pot menţine zona doar în postura de falie non-confl ictuală, delimitativă. Ori-
cum, politicile Uniunii Europene și noul concept strategic NATO, pe care îl aș-
teptăm cu nerăbdare, ca și politicile Rusiei și Ucrainei privind zona pot încuraja 
sau descuraja o resurecţie a interesului general vital și a intereselor semnifi cative 
ale tuturor ţărilor din regiune (ţările caucaziene, Republica Moldova, ţările bal-
canice, dar și ale României și Bulgariei, care sunt direct implicate în politicile 
europene și euroatlantice), pentru participarea efectivă la această sinergie.

Elementele care ţin de cultura fi ecărei ţări – mai ales de cultura politică 
și istorică – se bazează  pe eroismul local, pe lupta împotriva invadatorilor, a 
dezlănţuirilor naturii, pe sacrifi ciu, dar și pe mândrie, pe spiritul de învingă-
tor, de luptător, de biruitor (la unii, de biruinţă prin sacrifi ciul suprem, la alţii, 
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de biruinţă prin putere și superioritate) etc. Cultura ţărilor din zonă este prea 
puţin o cultură de confl uenţă și prea mult o cultură de cetate, de fortăreaţă, de 
supravieţuire, sau, la marile puteri din zonă, de aroganţă imperială. Or, în aceste 
condiţii, ce ar putea să aibă comun ţările din zonă? Și totuși, există foarte multe 
elemente comune care pot constitui suporturi viabile și vitale pentru o cultură 
a regiunii. Urmează ca, prin efortul cercetătorilor, al oamenilor de știinţă și de 
cultură, al guvernelor și al organizaţiilor internaţionale și locale să fi e identifi ca-
te și valorifi cate aceste consonanţe ce se pot constitui în temeiuri pentru ieșirea 
fi ecărei ţări din cetatea mileniilor și arondarea ei, cu tot patrimoniul pe care-l 
deţine, la marele spirit european, la marea cultură europeană și, de ce nu, la 
marea cultură eurasiatică și universală.
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Summary
The present publication analyzed the subject of political pluralism in the con-
text of democratic governance. Researcher investigates the theoretical aspect of 
the problem. It is about the history of the concept, and about actual acceptation. 
Author makes some specific references concerning Moldova’s reality.
Political pluralism is a participatory type of government in which the politics of 
the country are defined by the needs and wants of many. He is a government of the 
people, by the people, and for the people. This kind of pluralism is the existence of 
diverse and competing interests as the basis of democratic governance. A conditi-
on or system in which two or more states, groups, principles, sources of authority, 
etc., coexist.
Pluralism refers to a society, system of government, or organization that has di-
fferent groups that keep their identities while existing with other groups or a more 
dominant group. Rather than just one group, subgroup, or culture dictating how 
things go, pluralism recognizes a larger number of competing interest groups that 
share the power. Pluralism serves as a model of democracy, where different groups 
can voice their opinions and ideas. 

Key-words: democratic governance, democracy, political pluralism, identities. 

în cadrul articolului este dezbătut subiectul pluralismului politic în calitate 
de condiţie indispensabilă a unei guvernări realizate într-un context funcţional 
democratic. Linia directoare metodologică este conformă principiului logic – de 
la general la particular. O exercitare pluralistă a puterii politice va fi  posibilă doar 
în condiţiile diversităţii ideologice și doctrinare efective. Demersul euristic por-
nește de la conceptualizarea unui termen de natură ontologică generalizatoare, ce 
se situează la baza existenţială a relaţiilor și proceselor politice dintr-o societate 
de esenţă democratică – cea a pluralismului, în sens larg, dar în special a plura-
lismului de natură politică. Pluralismul contestă absolutismul și monismul, nea-
gă ideea adevărului absolut. Din punct de vedere ontologic, pluralismul susţine 
existenţa mai multor realităţi, care pot coexista în cadrul unui și aceluiași sistem. 
Realizarea actului guvernării într-un sistem politic democratic este posibilă doar 
în condiţiile existenţei unei diversităţi doctrinare, ce au formă instituţionalizată 
și participă la o competiţie politică încadrată într-un sistem cu reguli de joc de-
mocratice. Abordarea de faţă se realizează dintr-o perspectivă pluralistă asupra 
statului, societăţii și proceselor politice ce se desfășoară în acestea.
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Universalizarea studiilor teoretice și a celor practice, în domeniu, permite 
crearea unui tablou concludent asupra evoluţiei termenului și sensurilor sale 
de natură politică. După cum observă Gregor McLennan, „itinerarul fi losofi c 
al pluralismului începe de la greci. Aici se concentrează întreaga dezbatere a 
Unului și Multiplului (ce acompaniază aproape neîntrerupt istoria fi losofi ei)” 
[1, p.16]. Un exemplu elocvent de contribuţie grecească antică este dialogul din-
tre Platon și Aristotel despre unitatea și diversitatea socială [2, p.178]. În opinia 
lui Millon-Delson Chantal, „Platon visa să instaureze unitatea socială, incitân-
du-i sau mai curând constrângându-i pe toţi membrii societăţii să subscrie la 
proiectul comun, obligându-i la aceasta printr-o educaţie puternică. (...) Invers, 
Aristotel laudă diversitatea socială pe care o consideră fi rească și binefăcătoare. 
(...) El insista asupra bogăţiei diversităţii și asupra oprimării ca o consecinţă a 
dorinţei de unitate totală” [2, p.178-179].

Ideea pluralismului, din momentul primelor dezbateri fi losofi ce pe acest 
subiect, este de opoziţie faţă de monism și a celebrării multiplicităţii. Transfe-
rul discuţiilor din sfera pur fi losofi că în cea a sociologiei politice este realizată 
de către Harold Laski, care, după cum observă Robert Dahl, „pune explicit în 
discuţie suveranitatea statului și viziunea monistă asupra acestuia, până atunci 
dominantă” [3, p.12]. La începutul sec. XX, prin opera lui Harold Laski și a 
altor autori, pluralismul, în sensul său politic, este întâi de toate o critică a eta-
tismului. Teoriile pluralismului politic doresc să „scoată” societatea de sub in-
fl uenţa totală a statului, se dorește o dezvoltare a sectorului asociativ, inclusiv 
a partidelor politice, care să se transfere din sfera pur etatistă în cea a societăţii 
civile. Conceptul pluralismului politic este unul din instrumentele ideatice ale 
arsenalului conceptual a intelectualităţii, folosite pentru a promova ideea socie-
tăţii deschise, a unei societăţi civile mai dezvoltate ce nu ar fi  limitată de teoriile 
tradiționale despre suveranitatea statului.

Analiza atentă a ideilor lui Harold Laski, permit o perspectivă și mai largă de 
utilizare a pluralismului politic. În acea perioadă, pluralismul nu semnifi ca doar 
critica statului „atotputernic”, ci și o „strategie de a semnala disfuncţiile demo-
craţiei reprezentative care promova o reprezentare teritorială, și de a propune 
în schimb o formă de reprezentare asociaţionistă, ce ar garanta o participare 
politică mai bine garantată și mai profi tabilă” [1, p.17]. Altfel spus, deja de la 
începutul sec. XX teoreticienii au semnalat importanţa scrutinului reprezentării 
proporţionale în promovarea diversităţii de idei în societate. Secolul al XIX-lea, 
din punctul de vedere al ingineriei electorale, a fost o perioadă în care a domi-
nat principiul majoritar de transformare a voturilor în mandate, acest sistem 
electoral fi ind propriu societăţilor cu rădăcini politice britanice. Către începutul 
secolului XX, tot mai multe state cu regim politic democratic sau în proces de 
democratizare, în special din spaţiul continental european, optează pentru prin-
cipiul reprezentării proporționale în repartizarea mandatelor. Practica relativ 
scurtă a scrutinelor electorale demonstraseră că reprezentarea proporţională fa-
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vorizează manifestarea pluralismului politic, permiţând cetăţenilor să-și delege 
reprezentanţii care doresc ei, neluând în calcul practica majoritară de „alegere 
a răului celui mai mic”.

O „reinventare” a pluralismului politic s-a produs după al Doilea Război 
Mondial, în special prin contribuţia școlii americane de știinţă politică, prin așa 
reprezentanţi ca Robert Dahl, David Held, Charles Lindblom, Gabriel Almond etc. 
Savanţii au ancorat viziunea pluralistă de teoria democratică. Pluralismul se poate 
dezvolta doar în contextul unui sistem politic democratic. A fost fundamentat știin-
ţifi c „modelul democratic pluralist” [3, p.12]. Justifi carea normativă a modelului se 
referă la faptul că democraţia pluralistă protejează libertatea individuală, prin aceea 
că guvernarea revine unei „coaliţii de minorităţi”, iar nu unei majorităţi omogene. 
Se evită în acest fel nu doar tirania minorităţii, ci și cea a majorităţii. Modelul de-
mocratic pluralist împiedică apariţia unor facţiuni a căror putere să pună în pericol 
coeziunea societăţii și, în același timp, împiedică distanţarea statului de societate 
, menţinându-i pe deţinătorii puterii politice aproape de cetăţeni și cultivându-le 
responsabilitatea și receptivitatea faţă de preferinţele cetăţenilor.

Sintetizând abordările lui David Held asupra subiectului dat, deducem ur-
mătoarele trăsături ale „pluralismului democratic” [4]:

– Drepturi cetăţenești, incluzând principiul „un om – un vot”, libertatea de 
expresie și libertatea de organizare.

– Un sistem de pârghii și contraponderi între legislativ, executiv, autorita-
tea judecătorească și birocraţia administrativă.

– Un sistem electoral concurenţial real.
– O multitudine de grupuri de interes în căutare de infl uenţă politic, gru-

puri care converg din punctul de vedere al apartenenţei indivizilor.
– Grupurile conducătoare „minoritare” ce formează majoritatea comunică 

între ele în vederea identifi cării unui consens de principiu.
– Instituţiile guvernamentale mediază și validează unele sau altele dintre 

solicitările grupurilor de interese.
– Normele constituţionale se sprijină pe o cultură politică favorabilă (ceea 

ce la Gabriel Almond și Sidney Verba se numește „cultură civică”).
Pe lângă aceste caracteristici imanente societăţii democratice pluraliste, au-

torul insistă asupra „descoperirii” unor condiţii sociale generale care asigură 
funcţionarea modelului pluralist:

– Puterea este împărţită și tranzacţionată de numeroase grupuri din societate.
– Există o gamă largă de resurse politice de diverse tipuri, dispersate în 

rândurile populaţiei.
– Există un consens – care ţine de valori – în ceea ce privește procedurile 

politice și gama de alternative aferentă politicilor publice; de asemenea, acest 
consens se referă și la domeniul legitim al politicii.

– Există un echilibru între activism și pasivitate, în rândul cetăţenilor, sufi -
cient pentru stabilitate politică.
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Examinarea postulatelor știinţifi ce deduse din opera lui David Held face 
posibilă prezentarea unor judecăţi cu referire la „modelul pluralist democra-
tic”. Pluralismul politic în societatea democratică se dovedește a fi  un fenomen 
complex și omniprezent. Din punct de vedere ontologic, prezenţa se atestă în 
următoarele sfere social politice:

– Instituţional-guvernamentală (funcţionarea echilibrată și separată a mai 
multor puteri în stat).

– Concurenţial-electorală (competiţia dintre cel puţin două partide efecti-
ve pentru cucerirea, menţinerea și exercitarea puterii în stat).

– Asociaţională (dezvoltarea unei reţele puternice de grupuri de interese 
și asociaţii obștești în calitate de mecanisme instituţionalizate de infl uenţare a 
puterii politice).

– Cultura politică civică. Se are în vedere sensul sintagmei atribuit de Ga-
briel Almond și Sidney Verba, care considerau că „cultura civică nu este o cultu-
ră modernă, ci una care combină modernitatea și tradiţia” [5, p.36]. Ar fi  dovada 
unui monism politic discuţia despre cultura politică într-un regim democratic 
doar în termeni participativi. Însușirea naturală a societăţii pluraliste democra-
tice este acceptarea atât a activismului, cât și a pasivităţii cetăţenilor.

Relaţiile dintre componentele majorităţii guvernamentale reies atât din cali-
tatea concurenţei politice, cât și din cadrul instituţional fundamentat legal. Plus 
la aceasta, comportamentul clasei conducătoare este direct raportat la totalitatea 
însușirilor și laturilor esenţiale ale culturii politice ale cetăţenilor. Într-un fi nal, 
relaţiile politice de natură decizională sunt direct infl uenţate de intensitatea im-
pulsurilor ce vin din partea societăţii civile.

Un alt promotor important al ideilor și valorilor democraţiei pluraliste este 
Robert Dahl, care, după cum deduce Giovanni Sartori, explorează tărâmul de-
mocraţiei pluraliste nu doar din punct de vedere descriptiv, ci și prescriptiv [6, 
p.34-35]. Robert Dahl în lucrările sale nu doar analizează democraţia, ci și o 
promovează. Obiectul cercetării pentru savant nu este atât pluralismul, în ca-
litate de termen solitar, ci în strânsă funcţionalitate cu fenomenul democratic. 
Relaţia dintre aceste două noţiuni sunt tratate în termeni dihotomici.

Pentru a caracteriza realitatea democratică pluralistă, autorul utilizează no-
ţiunea de  poliarhie [3]. Poliarhia este sistemul politic cu mai multe centre de 
putere. Cercetătorul preferă să utilizeze termenul de „poliarhie” pentru a de-
semna o latura ontologică a democraţiei. El consideră că termenul „democraţie” 
trebuie utilizat în sens normativ, prescriptiv. Dincolo de aceste momente strict 
particulare, concluzia principală este că democraţiile moderne sunt democraţii 
pluraliste. În viziunea lui Robert Dahl, precum și din perspectiva cercetării pre-
zente, aceasta presupune [3, p.15]:

– Mecanismul reprezentării.
– Extinderea (practic fără limite) a dimensiunii unui corp politic democra-

tic (alegătorii).
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– Diversitatea demos-ului. Aceasta deosebește categoric tendinţele din so-
cietăţile pluraliste, comparativ cu cele moniste (totalitare).

– Confl ictul politic. El devine inevitabil în urma diversităţii demos-ului, nu 
mai poate fi  considerat un fapt întâmplător sau aberant. Misiunea regimurilor 
democratice este de a soluţiona pe căi legale sau prin identifi carea compromisu-
lui aceste confl icte.

– Pluralismul organizaţional.
Ideile lui Robert Dahl, în mare parte, se suprapun cu cele ale lui David Held. 

În pofi da faptului că autorul nu investighează nemijlocit sistemul relaţiilor sta-
bilite în interiorul coaliţiilor de guvernare, el reușește pe deplin să prezinte tră-
săturile contextuale principale ale unei democraţii pluraliste. Cuvântul-cheie 
este diversitatea, și anume diversitatea demos-ului. De aici pornesc toate relaţi-
ile stabilite într-o societate pluralistă. Dacă societăţile totalitare nivelează aceste 
diferenţe, considerând că părerile contrarii împiedică dezvoltarea, atunci soci-
etăţile pluraliste dimpotrivă, reies din dictonul „polemica elucidează adevărul”. 
Confl ictele sunt inerente pluralismului, însă misiunea societăţii democratice în 
general, dar și a clasei conducătoare în particular va fi  de a transforma aceste 
confl icte în elemente pozitive, germene ale dezvoltării, catalizatori ai progresu-
lui și modernizării. După cum menţiona Amedeo Carrocci, „funcţia principală 
a reprezentanţei este de a oferi comunităţii capacitatea de acţiona, și nu de a da 
glas contrastelor sociale” [7, p.61]. Guvernanţii trebuie să dea dovadă de capa-
citatea de a canaliza diversitatea de opinii și interese în sensul asigurării ener-
getice a dezvoltării, a modernizării și progresului. În acest sens urmează să fi e 
depășite clivajele existente sau probabile din societate.

Refl ectând asupra artei guvernanţilor de a depăși situaţiile de confl ict, abso-
lut necesară în societăţile pluraliste cu majoritate formată în baza coalizării mai 
multor forţe politice, involuntar se poate de făcut referinţă la spusele lui Saint-
Just: „Toate artele au produs lucruri minunate. Numai arta guvernării a produs 
monștri” [8, p.9]. Efectul maximei este unul dur, de sancţionare a guvernanţilor 
ce nu fac faţă funcţiilor de reprezentare. Este o realitate întâlnită și în regimurile 
democratice pluraliste, care cât de efi ciente nu ar fi , nu pot fi  califi cate ca fi ind 
ideale. În același timp, probabilitatea de a „naște monștri” în astfel de regimuri 
este infi m mai mică decât în regimurile politice de tip sau cu tendinţe moniste. 
Pluralismul presupune că întotdeauna când o parte, o componentă (instituţiona-
lă sau participativă) a sistemului politic va încerca uzurparea puterii, se vor găsi 
elemente sistemice care vor produce „anticorpi”, vor bloca tentative de acest gen.

La etapa actuală, „pluralismul se conjugă din ce în ce mai mult cu postmo-
dernismul” [1, p.20]. Discursul pluralismului postmodern, care îndepărtează 
noţiunea de explicaţie de valorile de adevăr și o reconstruiește după criteriile 
unui angajament subiectiv al celui care o furnizează, erodează prestigiul obiecti-
vităţii pentru a promova în schimb perspectivismul subiectiv. Pluralismul post-
modern contestă obiectivismul. Conform acestuia, „adevărul este relativ”.
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Discursul pluralist postmodern înseamnă că termenul de ideologie este 
destituit din rolul său central ocupat în sistemele politice proprii societăţilor 
moderne (industriale), el coabitând cu noţiunile de „interese și imagini” politi-
ce, construite la confl uenţa unei diversităţi inclasabile de reprezentări politice. 
Ideologiile și doctrinele nu sunt negate, procedura de negare nefi ind specifi că 
abordării metodologice pluraliste, însă acestea nu mai joacă acel rol decisiv de 
mai înainte. Pluralismul actual din societăţile cu regimuri democratice de tra-
diţie este un pluralism postmodern, un pluralism preponderent pragmatic, dar 
nu lipsit totalmente de anumite ancore ideologice. Conform acestuia, nu există 
păreri corecte sau greșite, ci sufi cient sau insufi cient argumentate. 

O trăsătura defi nitorie a societăţii pluraliste este faptul că, deși este alcătuită 
din oameni care împărtășesc „doctrine morale” diferite, aceștia acceptă să se 
tolereze, să coexiste pașnic, să se respecte ca oameni, ca cetăţeni, ba chiar să for-
meze împreună o comunitate politică în ciuda diferenţelor de sex, etnie, religie, 
ideologie. „Chiar dacă la capătul unei confruntări politice câștigă o majoritate, 
fi e și una zdrobitoare, ea nu își va impune propria morală celorlalţi” [9, p.25]. O 
guvernare pluralistă va respecta autonomia și drepturile de bază ale tuturor ce-
tăţenilor, cu precădere libertatea de conștiinţă și șanse egale în competiţie. Dic-
tonul „unitate prin diversitate” refl ectă în mod pregnant ideile expuse mai sus.

Pluralismul nu înseamnă doar o relaţie de antonimie cu monismul. Din cele 
analizate mai sus este elocvent faptul că termenul este cu mult mai larg. Nu este 
vorba doar despre o pluralitate matematică. Pluralismul politic presupune anu-
mite principii de funcţionare a sistemului și proceselor politice din societate: 
dialogul, identifi carea numitorului comun, toleranţa, acceptarea alternativelor 
etc. Toate aceste trăsături în complexitatea lor vor reuși să asigure o guvernare 
de coaliţie efi cientă.

Societatea democratică actuală prin defi niţie este una pluralistă. Diversi-
tatea, deosebirile trebuie concepute și tratate ca pe un fapt, ca pe un bine. Este 
vorba atât despre diversitatea opiniilor și convingerilor, cât și despre cea a ac-
ţiunilor. Contrar a ceea ce se întâmplă în societăţile autoritare sau totalitare, 
puterea nu impune și nu diseminează un adevăr ofi cial unanim recunoscut (o 
ideologie ofi cializată și impusă prin politici și legislaţie). Democraţia pluralistă 
se bazează pe renunţarea voită la proiectele metafi zice de construcţie a societă-
ţilor ideale. Elocvente sunt scrierile fi losofi ce ale lui Karl Jaspers, care enunţa 
că Vestul democratic nu are nici o ideologie, nici chiar pe cea a capitalismului, 
despre care se poate de afl at doar din scrierile marxiste. Înșiși „capitaliștii” nu 
sunt la curent că ar avea o atare ideologie. Autorul insistă asupra rolului funda-
mentelor creștine în impunerea toleranţei occidentale [10].

Încă în zorii modernităţii, Montesquieu făcuse o observaţie gen axiomă, 
perfect aplicabilă și în timpurile actuale: „Ori de câte ori vom vedea, într-un 
stat care-și dă numele de republică, că toată lumea este liniștită, putem fi  siguri 
că acolo nu există libertate” [9, p.179]. Totuși, ar fi  incorect să afi rmăm că în 
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societăţile democratice pluraliste nu există unitate de idei. Convergenţa ideatică 
în societatea pluralistă este numită în teoria politică cu termenul de consens. 
Consensul democratic trebuie deosebit în mod necondiţionat de unanimitatea 
impusă într-o societatea totalitară.

Relaţia „diversitate - consens” în contextul ontologic democratic trebuie tra-
tată în calitate de raport da natură dihotomică. Aceste două noţiuni nu se exclud 
reciproc, ci se completează organic. Giovanni Sartori vorbește despre consens 
utilizând califi cativul „problema controversată” [6, p.101-104], făcând referinţă 
la caracteristicele societăţilor moderne:

– Consensuale sau confl ictuale.
– Integrate, segmentate sau dezintegrate.
– Omogene sau eterogene.
Din punctul de vedere al teoriei democraţiei, Sartori deosebește trei niveluri 

ale consensului [6, p.102]:
– Valorile ultime (cum ar fi  libertatea sau egalitatea), care structurează sis-

temul de opinii. Acesta este consensul la nivelul societăţii sau consensul de bază.
– Regulile jocului sau procedurile. Se are în vedere consensul la nivelul re-

gimului sau consensul procedural.
– Guvernele specifi ce și politicile guvernamentale (consensul politicilor).
În primul caz este vorba despre un consens de bază, de principiu, care stabi-

lește în ce măsură societatea împărtășește în întregime aceleași credinţe și sco-
puri valorice. Consensul asupra lucrurilor fundamentale din societate este o 
condiţie necesară democraţiei, poate că nu obligatoriu necesară, însă totalmente 
catalizatoare. După cum remarcă savantul, „... un bun indicator al „succesului 
democraţiei” este dobândirea, în timp, a unui consens de bază; în vreme ce lipsa 
sau pierderea consensului de bază atestă lacunele și eșecurile democraţiei” [6, 
p.102]. Rolul clasei conducătoare este unul extrem de important în stabilirea 
consensului naţional.

Al doilea nivel al consensului se referă la sistemul de reguli constituţionale 
și proceduri legislative privind funcţionalitatea sistemului politic. Este ceea ce 
constituţionaliștii numesc statul de drept. În cazul politologilor este vorba de 
termenul de „regim politic”. Chiar și în democraţiile cu tradiţie regimurile po-
litice nu cunosc o similaritate funcţională evidentă. În pofi da acestui fapt, după 
Sartori, „există o regulă majoră a jocului care trebuie să preceadă pe toate cele-
lalte, și anume regula care stabilește modul în care sunt soluţionate confl ictele” 
[6, p.102]. Autorul continuă că „într-o democraţie, regula soluţionării confl icte-
lor este domnia majorităţii”. Dacă nu se acceptă regula majorităţii, sau mai bine 
spus regulile impuse de majoritate, democraţia nu va putea soluţiona confl ictele 
în mod pașnic, respectiv nu se va putea manifesta ca ceva de la sine înţeles. Con-
sensul procedural, spre deosebire de cel de bază, este o condiţie sine qua non a 
democraţiei. Dacă regulile procedurale impuse de majoritate nu sunt respectate, 
democraţia ca formă politică nu va fi  acceptată. Toate aceste postulate sunt per-
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fect valabile, însă trebuie completate cu expresia conform căreia „în democraţie 
suntem de acord să nu fi m de acord”. În unison cu Giovanni Sartori se exprimă 
și Virgil Măgureanu, care specifi că teza conform căreia „consensul fundamental 
în cadrul regimurilor politice democratice se caracterizează prin acordul de a 
fi  în dezacord și prin conștiinţa dreptului la diferenţă, ca regulă a jocului” [11, 
p.116]. În concluzie, consensul procedural se bazează pe următoarele enunţuri:

– Acordul asupra regulilor conform cărora putem să nu fi m de acord și să 
ne rezolvăm neînţelegerile.

– Dezacordul în cadrul unor astfel de reguli este un dezacord pe care de-
mocraţia îl protejează și îl perpetuează.

Reiterăm principiul vital al pluralismului democratic de acceptare a diver-
sităţii în condiţiile impunerii regulii majorităţii. Din perspectiva cercetării pre-
zente, stabilitatea coaliţiilor va fi  posibilă doar cu respectarea regulilor de joc 
de mai sus. Pe de o parte, partenerii de coaliţie să respecte opiniile fi ecăruia, iar 
de cealaltă parte, să se ţină cont de ponderea cantitativă a fi ecăruia în vederea 
optimizării procesului decizional. În acest fel am ajuns la cel de-al treilea nivel al 
consensului – guvernarea prin discuţii. Guvernarea democratică presupune co-
municare permanentă atât în interiorul purtătorilor puterii politice, guvernării, 
cât și între guvernare și opoziţie. Această trăsătură a consensului cel mai bine se 
observă în guvernările prin coaliţii, dar și în cazul sistemelor politice dominate 
de competiţia dintre două partide efective.

Democraţia, ca formă de organizare social-politică a comunităţilor, nu re-
prezintă un obiect de studiu direct pentru cercetarea prezentă, însă pornind 
de la faptul că societatea pluralistă democratică este o condiţie sine qua non a 
guvernării prin coaliţii, consider necesar de a puncta niște aspecte de referin-
ţă a guvernării democratice. Generalizarea informaţiei prezentate de multiplele 
studii în domeniu ne induce spre formulările sintetice ale lui Robert Dahl, care 
consideră că democraţia este acea formă de guvernare care reclamă instituţii 
[12, p.83]:

– Ofi ciali aleși prin vot. Controlul asupra deciziilor guvernamentale în pri-
vinţa politicilor revine în mod constituţional ofi cialilor votaţi de cetăţeni. Gu-
vernările democratice sunt reprezentative.

– Alegeri libere, corecte și periodice. Ofi cialii votaţi sunt desemnaţi prin ale-
geri frecvente și organizate în mod corect, în care constrângerile sunt relativ rare.

– Libertate de expresie. Cetăţenii au dreptul de a-și exprima fără ameninţa-
rea unei pedepse grave.

– Surse alternative de informare. Nu există doar poziţia ofi cialităţilor, ci și a 
reprezentanţilor societăţii deschise (societăţii civile).

– Autonomie asociaţională. În societate pot exista mai multe centre de pu-
tere. Opinia publică este o instituţie ce poate infl uența în calitate de feedback 
procesele politice de luare a deciziilor din cadrul sistemului politic.
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– Cetăţenie cuprinzătoare. Dreptul la cetăţenie nu este limitat pe motivul 
disonanţei și diversităţii de opinii. Există prevederi constituţionale ce protejează 
în mod democratic instituţia cetăţeniei.

Raportând la situaţia Republicii Moldova, toate aceste instituţii democratice 
sunt prezente și funcţionale. Însă, nu putem insista asupra ideii că doar prezenţa 
instituţiilor este sufi cientă pentru a trata societatea ca fi ind democratică. Este 
indispensabilă și funcţionalitatea acestora. Performanţa instituţiilor democrati-
ce este o temă aparte pentru discuţie.

Revenind însă la scrierile lui Robert Dahl cu privire la democraţie, sem-
nalăm că autorul este conștient de observaţiile de mai sus și mai adaugă niște 
condiţii care ar favoriza funcţionalitatea instituţiilor democratice [12, p.141]:

– Controlul ofi cialilor aleși asupra armatei și poliţiei.
– Convingeri democratice și o cultură politică democratică.
– Inexistenţa unui control politic străin puternic, ostil democraţiei.
– O economie de piaţă modernă și o societate modernă.
– Pluralism subcultural slab.
Respectarea acestor condiţii va permite trecerea de la „democratizare” la 

„democraţie stabilă”. Pe exemplul Republicii Moldova poate fi  dedusă valabili-
tatea acestor condiţii impuse de autor în rezultatul studiilor sale practice. Pri-
ma condiţie este una respectată în cazul societăţii moldovenești, în particular, 
precum și în cazul majorităţii fostelor state socialiste din Europa Centrală și de 
Est care doresc consolidarea democraţiei în limitele sale teritoriale. La o privire 
analitică sumară, problema în cauză este plauzibilă pentru regimurile în tranzi-
ţie din America Latină sau mai nou, Egipt, de exemplu.

Ulterior, însă, toate condiţiile ce favorizează progresul instituţiilor democra-
tice nu sunt respectat pe deplin în cazul vizat (Republica Moldova). Nu putem 
vorbi despre convingeri democratice „implantate” în subconștientul societăţii 
și nici despre o cultură civică, preponderent participativă, în condiţiile în care 
opinia publică încă acceptă ideea monismului politic pe exemplul unui sistem 
cu un singur partid politic (concluzie ce reiese din sondajele de opinie publică). 
De asemenea, prezenţa pe teritoriul ţării a trupelor străine și imposibilitatea 
autorităţilor centrale de a asigura controlul constituţional asupra întregului seg-
ment de frontieră este o condiţie ce infl uenţează negativ. 

Republica Moldova nu dispune de o economie de piaţă puternică și mo-
dernă. Rolul „satisfacţiei economice” în edifi carea „fericirii democratice” este 
esenţial. Într-o ţară săracă din punct de vedere economic se va putea construi o 
democraţie la fel de săracă și neputincioasă din punct de vedere valoric. Jean-
Paul Fitoussi, în urma analizelor efectuate asupra conţinutului relaţiei „demo-
craţie-economie”, consideră că bunăstarea economică este nu doar o condiţie 
favorabilă, ci și chiar necesară democraţiei pluraliste. Ideea determinantă a 
studiilor sale este că o naţiune cu un grad mai mare de bunăstare economică 
are mai multe posibilităţi de a susţine și promova democraţia. Este o economie 
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„capitalistă sălbatică” ce nu favorizează crearea clasei de mijloc, ci dimpotrivă, 
predispune spre maximizarea efectelor inegalităţilor sociale. „Efectul inegalită-
ţii asupra democraţiei este ușor de anticipat, întrucât concentrarea avantajelor 
economice conduce la acumularea avantajelor politice, subminând egalitatea 
politică și diminuând supunerea faţă de procedurile democratice” [13, p.15].

Pluralismul subcultural este unul puternic dezvoltat în Republica Moldova, 
având în vedere potenţialele clivaje și confl icte din societate. Societatea moldove-
nească nu este una omogenă. Nu este vorba despre unitatea contrariilor. Dimpo-
trivă, sunt multe posibile riscuri de escaladare a situaţiei în baza diferitor segmen-
te potenţial confl ictuale: motive geopolitice, etnice, lingvistice. Comportamentul 
clasei politice este decisiv în perfectarea vectorului de dezvoltare a situaţiilor.

Articolul de faţă este mai mult o incursiune teoretică în problematica diver-
sităţii politice, din care cauză studiul societăţii moldovenești, în materie de ac-
ceptare și promovare a pluralismului, nu se încadrează în obiectul de investigare 
direct. Aspectele elucidate argumentează o dată în plus că Republica Moldova 
se afl ă în proces de democratizare, mai bine spus de consolidare a democraţiei, 
care reprezintă o fază superioară a procesului. Suntem o societate concurenţială. 

În concluzie, din perspectiva general teoretică, un regim politic democratic 
presupune competiţie reală între diferiţi agenţi politici. Pluralismul este nu nu-
mai o realitate cantitativă, ideea diversităţii politice în contextul postmodernist 
transcende dimensiunea cantitativă a problemei. Pluralismul politic postmo-
dern este un mod anumit de gândire și acţiune politică. El nu acceptă ideologii 
ofi ciale și adevăruri absolute. În societăţile democratice pluraliste dezacordul, 
opoziţia, adversitatea politică și contestările sunt toate noţiuni ce dobândesc o 
valoare pozitivă, un rol pozitiv în contextul concepţiei pluraliste despre socie-
tate. Pluralismul este încrederea în valoarea diversităţii, este mediul în care este 
pusă în valoare partea „bună” a varietăţii. 
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Summary 
In this article we will analyze the concept, the notion and the legal forms of the 
domestic violence. Although domestic violence is the most difficult to detect, it is a 
widespread phenomenon that has serious consequences for the whole society and 
needs to be investigated.
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Orice individ are dreptul la respectarea vieţii, de a fi  liber de tortură, de tra-
tamente și pedepse crude, inumane sau degradante, precum și de dreptul la liber-
tatea și la securitatea persoanei. 

Potrivit Constituţiei Republicii Moldova, statul ”asigură dreptul fi ecărui om 
de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle” [1], ”respectă și ocrotește viaţa inti-
mă, familială și privată” [2], garantîndul-le în același timp ”dreptul la viaţă și la 
integritatea fi zică sau psihică” [3]. 

Codul Familiei al Republicii Moldova prevede egalitatea soţilor în relaţiile 
familiale. Toate problemele vieţii familiale se soluţionează de către soţi în co-
mun. Fiecare dintre soţi este în drept să-și continue ori să-și aleagă singur/ă 
profesia. Relaţiile dintre soţi se bazează pe stimă și ajutor reciproc, pe obligaţii 
comune de întreţinere a familiei, de îngrijire și educaţie a copiilor.

La rîndul său, ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea solidarităţii fami-
liale, bazată pe prietenie, afecţiune și ajutorare morală și materială a membrilor 
familiei constituie un obiectiv de interes naţional al ţării noastre. 

Deși violenţa în familie este cel mai greu de depistat, aceasta constituie una 
dintre formele cele mai des întîlnite. ”Actele de violenţă domestică sunt cel mai 
greu de depistat datorită faptului că se petrec în familie, în intimitate, unde este 
cel mai puţin vizibil și unde autorităţile nu pot interveni” [5]. Datorită acestui 
fapt, problematica violenţei în familie și căile de soluţionare a acesteia au deve-
nit un subiect actual, fi ind intens discutat în ultimele decenii. 

”Mai regretabil este faptul că nu e afectată doar familia în care se produc acte 
de violenţă, dar și societatea” [6]. 

Fiind un fenomen inadmisibil într-o societate democratică, violenţa în fa-
milie, ”cunoscut și sub numele de violenţă domestică, abuz domestic, abuz fami-
lial, abuz marital/conjugal sau violenţă intimă, poate fi  defi nit pe larg ca fi ind un 
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model comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri dintr-o relaţie 
intimă precum mariajul, concubinajul, familia, prietenia sau convieţuirea” [7]. 

Pentru a stabili limitele violenţei, formele și soluţiile de combatere a aceste-
ia, considerăm necesar de a expune succint conceptul de violenţă cu evidenţie-
rea noţiunilor doctrinaire, cît și legale. Astăzi suntem obișnuiţi să auzim despre 
violenţă în artă, în limbaj, în sport, în școală, în familie și chiar în societate.

În acest sens, cuvîntul ”violenţă a ajuns să desemneze aproape orice cioc-
nire, orice tensiune, orice raport de forţe, orice inegalitate, orice ierarhie”, scrie 
sociologul Chesnais. [8]

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române conţine următoarea defi niţie: vi-
olenţă – 1. Insușirea, caracterul a ceea ce este violent. 2. Lipsă de stăpânire în 
vorbe și în fapte; vehemenţă, furie. .3. Faptul de a întrebuinţa forţa brutală, con-
strîngere; încălcare a ordinii legale.[9]

Literatura de specialitate conţine diferite defi niţii ale violenţei din diverse 
domenii. Astfel, în domeniul psihiatriei, violenţa reprezintă o acţiune umană 
ce presupune intensifi carea brutalităţii, realizate cu ajutorul forţei, aceasta fi ind 
orientată împotriva unei persoane, situaţii, instituţii, comunităţi sau împotriva 
oricărui alt obiect, acţiune în urma căreia obiectul poate fi  distrus [10].

În psihologie, ”violenţa în familie se prezintă ca un stimul puternic produ-
cător de stări inadecvate care în cele mai multe dintre cazuri conduc la conse-
cinţe nu mai puţin grave decât însuși actul, iar în anumite condiţii chiar și mai 
puternice” [11].

În sociologie se consideră a fi  violenţă acele acte antisociale ce lezează viaţa, 
demnitatea integritatea corporală și sănătatea persoanei, iar mijloacele de înfăp-
tuire sunt constrîngerea, abuzul, panica etc. [12]

Potrivit doctrinei juridice, violenţa este califi cată ca infl uenţa exercitată asu-
pra unui subiect al raportului social; un act de aplicare al forţei manifestat prin 
constrîngere, reprimare sau chiar prin nimicirea acestui subiect. Atare infl uenţă 
are drept scop realizarea intereselor și satisfacerea propriilor necesităţi contrar 
voinţei și dorinţei cuiva, în detrimentul intereselor altui subiect. [13]

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova expune că noţiunea de vi-
olenţă domestică cuprinde un complex de comportamente agresive sistematic 
repetate și aplicate faţă de victimă. [14]

În opinia altor autori, violenţa în familie constituie un comportament învă-
ţat în care condiţia fi zică și psihologică este folosită pentru menţinerea contro-
lului asupra partenerului intim și trebuie luată în serios și tratată cu agresivitate 
de către autorităţile statului. [15]

Radu Vrasti consideră că defi nirea violenţei familiale este o problemă mai 
mare decît o dispută semantică, pentru că ea prezintă diferenţe majore în ceea 
ce privește conţinutul problemei. Controversa centrală este gradul cu care ter-
menul de “violenţă familială este sinonim cu abuzul sau cu rele tratamente între 
membrii de familie.” [16] 
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Recomandarea nr. R(85)4, adoptată la Reuniunea 382 din 26.03.1985 a Co-
mitetului de Miniștri al Consiliului Europei, oferă o defi niţie a noţiunii de vio-
lenţă în familie. Aceasta reprezintă orice act sau omisiune comisă în interiorul 
familiei de către unul din membrii ei și care aduce atingere vieţii, integrităţii 
corporale sau psihologice sau libertăţii altui membru al acelei familii și afectea-
ză în mod serios dezvoltarea personalităţii lui.

În decursul anilor, sensul acestei noţiuni rămâne neschimbat. Astfel, conform 
art. 3 al Convenţiei Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea vio-
lenţei împotriva femeilor și a violenţei în familie, violenţa în familie înseamnă ”toate 
actele de violenţă fi zică, sexuală, psihologică sau economică care au loc în familie 
sau în unitatea domestic sau între foști sau actuali soţi sau parteneri, idiferent de 
faptul dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima” [17].

Codul Penal al Republicii Moldova prevede că violenţa în familie reprezintă 
“acţiunea sau inacţiunea intenţionată manifestată fi zic sau verbal, comisă de un 
membru al familiei asupra altui membru al familiei, care a provocat suferinţă 
fi zică soldată cu vătămarea ușoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, sufe-
rinţă psihică ori prejudiciu material sau moral” [18].

Articolul 2 al Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenţei în familie 
nr. 45-XVI din 01.03.2007 oferă următoarea noţiune a violenţei în familie: ”Orice 
acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de 
apărare a unor alte persoane, manifestată fi zic sau verbal, prin abuz fi zic, sexual, 
psihologic, spiritual sau economic ori prin cauzare de prejudiciu material sau 
moral, comisă de un membru de familie contra unor alţi membri de familie, 
inclusiv contra copiilor, precum și contra proprietăţii comune sau personale”.

Reieșind din norma expusă, observăm că legiuitorul operează cu doi termeni, 
și anume: violenţă și agresiune. Ambii termeni pot fi  utilizaţi pentru a descrie un 
comportament abuziv  faţă de o persoană. Dicţionarul de drept penal defi nește 
agresiunea ca fi ind ”comportamentul violent manifestat de o persoană faţă de alte 
persoane” [19], iar violenţa – ca fi ind “comportarea agresivă care se poate mani-
festa la nivel fi zic sau psihic și capătă cel mai adesea semnifi caţie penală” [20]. 
Agresiunea este determinată de situaţii frustante care nu pot fi  depășite de individ 
și se manifestă prin descărcări violente distructive. De asemenea, agresiunea poate 
fi  defi nită ca o acţiune sau ca un abuz care se comite prin violenţă. În acest sens, 
Dicţionarul practic al limbii române explicativ și morfologic scrie că agresiunea este 
”un atac neprovocat împotriva unei persoane sau a unui stat”[21]. 

În legislaţia României, violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inac-
ţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, mani-
festată fi zic sau verbal, săvârșită de către un membru de familie împotriva altui 
membru al aceleiași familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau su-
ferinţe fi zice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea 
cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Constituie, 
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de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-și exercita drepturile 
și libertăţile fundamentale. [22]

Deși legiuitorul român utilizează noţiunea de violenţă în familie, doctrina 
română operează cel mai des cu noţiunea de violenţă domestică, echivalîndu-
le sensul. Autorul Valentina Bodrug-Lungu totuși le diferenţiază, explicînd că 
”noţiunea de violenţă domestică (domestic violence - engl.) este mai largă, aco-
perind și sfera relaţiilor agresive dintre concubini” [23]. În opinia autorului, 
”violenţa în familie se referă la toate acţiunile fi zice, sexuale, psihologice, eco-
nomice și de ordin abuziv într-o relaţie de tip familial legal” [24].

Potrivit lui Radu Vrasti, violenţa domestică este o formă particulară de vi-
olenţă împotriva femeii. Home Offi  ce din Marea Britanie defi nește violenţa do-
mestică ca “orice act de ameninţare, hărţuire, violenţă sau abuz (psihologic, fi zic, 
sexual, economic sau emoţional) între adulţi care sunt sau au fost parteneri in-
timi sau membri de familie, indiferent de sexul sau sexualitatea lor”.[25]

Din totalitatea defi niţiilor expuse, se desprind diverse tipuri și forme ale 
violenţei. Din punct de vedere teoretic, există două tipuri de violenţă, și anume: 
violenţa reală și violenţa imaginară. Violenţa reală reprezintă orice acţiune în-
dreptată contra unei personae sau a unui bun care are ca efect cauzarea de da-
une fi zice sau materiale, iar violenţa imaginară este strîns legată de mecanisme 
psihosociale, colective și care, deși fără prejudicii materiale aparente, impune o 
ordine sau o dominaţie. [26]

Din punct de vedere practic, evidenţiem existenţa mai multor forme de vio-
lenţă, și anume: în școală, în familie, în societate, contra femeii, împotriva copi-
lului, între copii, între adulţi, între copil și adult etc. Existenţa variatelor situaţii 
practice impune diferenţierea acestor tipuri de violenţă. 

Avocaţii pentru Drepturile Omului [27] consideră că violenţa în familie sau 
violenţa împotriva femeilor ar avea același înţeles. Acest fapt îl desprindem și din 
Declaraţia ONU privind prevenirea violenţei asupra femeilor, adoptată de Aduna-
rea Generală a ONU în 1993, care defi nește violenţa în familie ca fi ind o manifes-
tare împotriva femeilor ce constituie, o încălcare a drepturilor ei omenești.

Or violenţa în familie este o noţiune mult mai vastă, iar cea împotriva fe-
meilor poate fi  considerată o categorie a violenţei în familie. La fel și Convenţia 
Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenţei împotriva fe-
meilor și a violenţei în familie defi nește și violenţa în familie și violenţa împotri-
va femeilor ca două noţiuni distincte. 

Potrivit art. 3 al acestei Convenţii, violenţa împotriva femeilor este înţelea-
să ca o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare a femeilor și 
va însemna toate acţiunile de violenţă bazată pe gen, care cauzează sau pot ca-
uza femeilor un rău sau o suferinţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, 
inclusiv cu ameninţarea unor asemenea acţiuni, forţarea sau privarea de libe-
ratate arbitrară, comisă atît în public, cît și în secret. Convenţia delimitează și 
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un alt tip de violenţă, precum ar fi ”violenţa bazată pe gen împotriva femeilor, 
însemnînd că violenţa este orientată împotriva unei femei sau care afectează 
femeile în mod disproporţionat” [28].

În art. 2 din Rezoluţia 48/104/20.12.1993, Adunarea Generală a ONU, arată 
că violenţa îndreptată asupra femeii „include următoarele acţiuni, chiar dacă nu 
se limitează la ele: violenţa fi zică, sexuală și psihologică care se produce în ca-
drul familiei, inclusiv maltratări, abuzul sexual al copiilor din cadrul căminului 
conjugal, violenţa relaţionată cu știrbirea dreptului patrimonial, mutilare geni-
tală și alte practici tradiţionale, nocive pentru femeie, actele de violenţă produse 
de alţi membri ai familiei precum și violenţa relaţionată cu exploatarea.”

Cea de-a patra Conferinţă mondială privind problemele femeilor, desfășu-
rată în 1995 la Beijing, descrie violenţa îndreptată asupra femeii ca orice act de 
violenţă fundamentat pe diferenţa de gen, care rezultă sau care poate rezulta 
într-o vătămare sau suferinţă fi zică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv 
ameninţările cu asemenea acte, coerciţia sau privarea arbitrară de libertăţi, in-
diferent dacă acestea apar în viaţa publică sau private.

Avocaţii din Minnesota consideră că violenţa împotriva femeilor moldovence 
în propriile familii constituie o încălcare a dreptului lor fundamental la securitatea 
persoanei, care este garantată de Declaraţia Generală a Drepturilor Omului. [29]

Reynolds și Schweitzr (1998) vorbesc de abuz impotriva femei ca fi ind “uti-
lizarea sistematică și intenţională de tactici pentru stabilirea și menţinerea pute-
rii și controlului asupra gîndurilor, credinţelor și comportamentului unei femei 
prin inducerea de frică și/sau dependenţă. Tacticile includ abuzul emoţional, 
fi nanciar, fi zic și sexual, dar și intimidarea, izolarea, ameninţarea, folosirea copi-
ilor și a statutului și privilegiilor sociale. Abuzul impotriva femeii include suma 
tuturor actelor de violenţă și promisiunile de violenţa în viitor cu scopul de a 
spori puterea și controlul făptuitorului asupra partenerei lui”.[30]

Ținînd cont că tematica cercetată ţine de aplicarea măsurilor de protecţie în 
cazurile de violenţă în familie, este de evidenţiat că în cazul familiei putem fi  în 
prezenţa violenţei între adulţi sau mai bine-zis între soţi sau concubini, violenţa 
între copii și violenţa între părinţi și copii, doar cu condiţia ca aceștia să fi e su-
biecţi ai violenţei în familie.

În accepţiunea lui Radu Vrasti, după Registered Nurses’ Association of On-
tario, există o varietate largă de tipuri de violenţă domestică, iar pentru o mai 
bună cuprindere ele se clasifi că în opt tipuri:  1. Abuz emoţional/psihologic/
verbal; 2. Abuz în ambianţa căminului sau în vehicul; 3. Abuz social; 4. Abuz 
fi nanciar; 5. Abuz ritualic; 6. Abuz fi zic; 7. Abuz sexual; 8.Abuz religios. [31]

Ghidul de bune practici în lucrul cu victimile violenţei în familie precizează 
următoarele forme ale violenţei: a) violenţa fi zică; b) violenţa emţională (psihi-
că) și c) violenţa sexuală. [32]
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Alţi autori consideră că violenţa în familie este un comportament nedorit și 
agresiv, ameninţător sau cu caracter sexual, care este folosit pentru a manifesta 
putere și a ţine sub control o persoană în cadrul unei relaţii și se manifestă prin 
cîteva tipuri și forme, precum ar fi  [33]:

– Izolare: soţul/partenerul tău îţi controlează permanent acţiunile tale (cu 
cine te întîlnești, cu cine vorbești etc.); 

– Frica: atunci cînd ești speriată de gesturile și acţiunile lui, de distrugerile 
de obiecte;

– Manipularea prin intermediul copiilor: atunci cînd soţul, fostul soţ, par-
tenerul tău îţi inspiră sentimentul de vină în faţa copiilor;

– Ameninţarea: ești ameninţată că ţi se vor lua copiii, că vei fi  motivul sinu-
ciderii lui sau situaţia cînd tu însăţi ajungi să vrei să te sinucizi;

– Violenţa emoţională: ești umilită, jignită prin cuvinte, ţi se spune că îţi 
îndeplinești rău rolul de mamă și soţie; 

– Violenţa economică: nu ţi se permite să lucrezi sau ţi se iau banii cîștigaţi, 
astfel încît să devii dependentă fi nanciar de el; 

– Violenţa sexuală: te obligă să ai relaţii intime cu el contrar voinţei tale; 
– Violenţa fi zică: te bate, te pălmuiește, folosește arme împotriva ta etc.
În Ghidul de intervenţie în cazurile de violenţă în familie sunt descrise și de-

fi nite următoarele tipuri și forme ale violenţei în familie [34]:
Violenţa fi zică, ce constă în atingeri sau contacte fi zice dureroase, in-

clusiv intimidarea fi zică îndreptată asupra victimei. Formele: împingerea, trasul 
de păr, răsucirea braţelor, desfi gurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, arsuri, 
bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în victimă cu diverse 
obiecte, izbirea de pereţi și mobilă, folosirea armelor. Violenţa fi zică include și 
distrugerea bunurilor care aparţin victimei sau pe care cei doi parteneri le stă-
pânesc și le utilizează împreună.
Violenţa sexuală, care constă în comentarii degradante la adresa femeii, 

atingeri neplăcute și diverse injurii provocate victimei în timpul sau în legătură 
cu actul sexual, incluzând și violul marital.
Violenţa psihologică/violenţa emoţională. Această formă de violenţă pre-

cede și acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar se poate manifesta și 
izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor domestice prefera-
te, privarea de satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.). Cu-
prinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supraîncărca-
rea cu responsabilităţi, degradarea, distorsionarea realităţii. Acest tip de violenţă 
în familie reprezintă un factor central în controlul și manipularea partenerului.
Violenţa economică duce la scăderea resurselor și autonomiei victimei. 

Se manifestă prin controlul accesului victimei la bani sau lucruri personale, hra-
nă, mijloace de transport, telefon și alte surse de protecţie sau îngrijire de care 
ar putea benefi cia.
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Violenţa socială – sistarea activităţilor și relaţiilor sociale, izolarea în 
situaţia de victimă a violenţei în cadrul care favorizează agresarea acesteia pe 
planul vieţii private și intime. Duce la izolarea victimei și lipsirea ei de suport 
social, cu difi cultăţi de ieșire din situaţiile de violenţă.
Violenţa prin deprivare sau neglijare, deși nu este specifi cată în legisla-

ţia actuală, în plan internaţional acest tip reprezintă forma non-fi zică a violen-
ţei, incluzând violenţa verbală și cea emoţională, utilizate în scopul ameninţării, 
intimidării și a deţinerii controlului asupra victimei cu impact asupra planurilor 
psihologice. Se manifestă prin incapacitatea sau refuzul adultului de acordare 
a celor necesare copilului pentru toate aspectele vieţii sale: sănătate, educaţie, 
dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa vieţii — în contextul în care 
familia sau îngrijitorul legal are acces la resursele necesare. Include și nesupra-
vegherea și lipsa protecţiei în faţa pericolului.

Reieșind din art. 3 lit. (b) al Convenţiei Consiliului Europei cu privire la preve-
nirea și combaterea violenţei împotriva femeilor și a violenţei în familie, violenţa în 
familie include în principal două tipuri de violenţă: violenţa între foști sau actuali 
soţi sau parteneri și violenţa între generaţii, care se produce în general între pă-
rinţi și copii. De aici desprindem că victimele și autorii pot fi  de ambele sexuri.

Violenţa în familie sub forma violenţei între soţi sau parteneri include vi-
olenţa fi zică, sexuală, psihologică și economică între foști sau actuali soţi sau 
parteneri. Ea afectează disproporţionat femeile, fi ind bazată în mod clar pe gen. 
Deși s-ar părea că termenul ”în familie” limitează contextul în care se poate 
manifesta această formă de violenţă, legiuitorii au recunoscut că deseori vio-
lenţa continuă după încetarea unei relaţii și au convenit că nu este necesar să se 
menţioneze domiciliul comun al victimei și al agresorului. Violenţa în familie 
între generaţii include violenţa fi zică, sexuală, psihologică si economică comisă 
de o persoană faţă de copilul sau părintele său (abuz asupra bătrânilor), sau acea 
formă de violenţă care are loc între oricare alţi doi sau mai mulţi membri ai 
familiei din generaţii diferite. Nici aici nu este necesar să se menţioneze domici-
liul comun al victimei și al agresorului. [35]

Potrivit legislaţiei în vigoare, atestăm următoarele forme de violenţă în familie[36]:
 violenţă fi zică – vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a să-

nătăţii prin lovire, îmbrîncire, trîntire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, 
strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, prin otrăvire, intoxi-
care, alte acţiuni cu efect similar;

 violenţă sexuală – orice violenţă cu caracter sexual sau orice conduită 
sexuală ilegală în cadrul familiei sau în alte relaţii interpersonale, cum ar fi  vio-
lul conjugal, interzicerea folosirii metodelor de contracepţie, hărţuirea sexuală; 
orice conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării prostituţiei; orice 
comportament sexual ilegal în raport cu un membru de familie minor, inclusiv 
prin mîngîieri, sărutări, pozare a copilului și prin alte atingeri nedorite cu tentă 
sexuală; alte acţiuni cu efect similar; 
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 violenţă psihologică – impunere a voinţei sau a controlului personal, pro-
vocare a stărilor de tensiune și de suferinţă psihică prin ofense, luare în derîde-
re, înjurare, insultare, poreclire, șantajare, distrugere demonstrativă a obiecte-
lor, prin ameninţări verbale, prin afi șare ostentativă a armelor sau prin lovire a 
animalelor domestice; neglijare; implicare în viaţa personală; acte de gelozie; 
impunere a izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială; izolare de fami-
lie, de comunitate, de prieteni; interzicere a realizării profesionale, interzicere a 
frecventării instituţiei de învăţămînt; deposedare de acte de identitate; privare 
intenţionată de acces la informaţie; alte acţiuni cu efect similar; 

 violenţă spirituală – subestimare sau diminuare a importanţei satisfacerii 
necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare 
a aspiraţiilor membrilor de familie, prin interzicere, limitare, luare în derîdere 
sau pedepsire a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase; 
impunere a unui sistem de valori personal inacceptabile; alte acţiuni cu efect 
similar sau cu repercusiuni similare;

 violenţă economică – privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de 
mijloace de existenţă primară, cum ar fi  hrană, medicamente, obiecte de primă 
necesitate; abuz de variate situaţii de superioritate pentru a sustrage bunurile 
persoanei; interzicere a dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile co-
mune; control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune; refuz de a sus-
ţine familia; impunere la munci grele și nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv 
a unui membru de familie minor; alte acţiuni cu efect similar;

Aceleași forme ale violenţei în familie sunt enumerate și în Îndrumarul Ju-
ridic Elementar [37], și în lucrarea Violenţa domestică: strategii de prevenire și 
combatere [38]. 

Ghidul juridic pentru victimele violenţei în familie [39] utilizează noţiunea 
de abuz. În acest sens sunt enumerate și defi nite doar noţiunile de abuz fi zic, 
emoţional (psihologic) și economic (fi nanciar). 

Prin abuzul fi zic se subînţelege manifestarea de către agresor a unui com-
portament agresiv, violent și maltratarea victimei, producîndu-i răni, leziuni 
sau chiar moartea acestuia. 

Abuzul emoţional (psihologic) este adesea trecut cu vederea sau minimali-
zat chiar de către persoana abuzată, dar are ca scop de a distruge respectul de 
sine și sentimentul de independenţă și include în sine abuzul verbal (ţipătul, 
injuriile, blamarea, jignirea etc.). 

Manifestînd abuzul economic sau fi nanciar, agresorul are scopul să obţină 
controlul asupra victimei și să se folosească de ea în mod frecvent și include în 
sine controlul de către agresor al fi nanţelor victimei; reţinerea cărţilor de credit 
sau utilizarea banilor fără acordul victimei; restricţionarea accesului la bunuri 
și servicii; implicarea agresorului în sarcinile de serviciu sau alegerea carierei 
victimei; furtul banilor.
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În baza Legislaţiei României, violenţa în familie se manifestă sub una din 
următoarele forme: a) violenţa verbală; b) violenţa psihologică; c) violenţa fi zi-
că; d) violenţa sexuală; e) violenţa economică; f) violenţa socială; și g) violenţa 
spirituală. [39]

Analizînd minuţios noţiunea de violenţă în familie și formele acesteia con-
siderăm că formele violenţei în familie prevăzute în Legea Republicii Moldo-
va cu privire la prevenirea și combaterea violenţei în familie nr. 45 – XVI din 
01.03.2007 sunt insufi ciente și ar fi  benefi c ca să fi e expuse încă două forme - 
violenţa verbală și violenţa socială.

În acest sens, propunem ca în art. 2 al Legii nr. 45 – XVI din 01.03.2007 să 
fi e introduse următaorele noţiuni:

1. ”Violenţa verbală”, fi ind defi nită ca ”adresarea printr-un limbaj jignitor, 
brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte și expresii degradante 
sau umilitoare”.

2. ”Violenţa socială”, fi ind defi nită ca ”impunerea izolării persoanei de fa-
milie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învă-
ţământ, impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială, privare 
intenţionată de acces la informaţie, precum și alte acţiuni cu efect similar”.

Deși ca victimă și agresor poate fi  orice persoană indiferent de gen, con-
form celor mai recente studii din domeniu, fi ecare a patra femeie din Republica 
Moldova este victimă a violenţei în familie, fi e fi zică, sexuală, psihologică sau 
economică. [40]

Potrivit unui studiu realizat de Winrock International în Moldova – „Feme-
ile în situaţii de risc din Republica Moldova” – se menţionează că circa 41% din 
femei au fost afectate de violenţă în familie cel puţin o dată în viaţă sau fi ecare 
a patra femeie suferă de violenţă; 20% din femei nu pot lua nici o decizie fără 
voia/acceptul bărbatului. Același studiu precizează că rata globală a violenţei în 
familie, estimată pe durata întregii vieţi, este semnifi cativ ridicată pentru feme-
ile cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani. Este important de menţionat că cea 
mai răspândită formă de violenţă domestică în Moldova este violenţa psiholo-
gică, însoţită de toate celelalte forme de violenţă enumerate. 39% dintre femei 
care s-au declarat victime ale violenţei au menţionat că violenţa psihologică este 
cea mai dureroasă. [41]

Conform Eurobarometrului 72.3 din 2010 „Violenţa domestică împotriva 
femeilor”, coordonat de Comisia Europeană, în Europa o femeie din patru este 
victimă a violenţei domestice cel puţin o dată în viaţă. Între 6% și 10% din popu-
laţia feminină a Europei este afectată de violenţa domestică în decursul unui an. 
Statisticile realizate de Agenţia Naţională de Protecţia Familiei până în 2009 și 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale pe cazurile de violenţă în fami-
lie înregistrate în perioada 2004-2011 indică un număr de aproximativ 82.000 
de cazuri; în aceeași perioadă au fost înregistrate 800 decese.[42] 
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Astfel, dacă suntem în prezenţa vreunei forme de violenţă, victima este în drept 
să se adreseze organelor de drept cu cerere privind aplicarea măsurilor de protec-
ţie. Măsurile de protecţie în sensul Capitolului XXX1 din Codul de Procedură Ci-
vilă al Republicii Moldova pot fi  aplicate doar în cazurile de violenţă în familie.
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Summary
The civil society notion is frequently used within the daily language (political, ju-
ridical, cultural, social etc.), although the concept is quite precarious funded from 
a scientific point of view. Not even within the juridical field it does not beneficiate 
of any regulation, beside a quite vague reference in the civil code, which designates 
a non-commercial society.
Starting from its public perception, one might state that notion would define the 
large mass of citizens situated beyond the power structures, beyond political par-
ties and beyond other authorised institutions. Their binder or common factor, as 
considering them being part of a society, is against them. The social diversity ma-
kes that the interests, aspirations, current matters, with which people are facing, 
can not be expressed at the level of the existing society such as, for example, the 
population of a country. Certainly, there are general problems, concerning all the 
society, but even in such situations the particular nuances are evident. The right 
to free expression, for example, is important for each people, but its importance is 
different from one individual to another, according to a diversity of factors such 
culture, education, political orientation, profession, religion etc.

Key-words: weaknesses, civil, society, democracy, political 

Fundamentări conceptuale
Expresia “societate civilă” poartă amprenta unei moșteniri istorice particu-

lare, încărcată de imprecizie și contradicţie. Aceasta din mai multe motive. Cel 
mai important ar fi  dubla și succesiva utilizare a acestei expresii pentru a denu-
mi realităţi distincte. Iniţial, societatea civilă desemna o societate organizată ca 
stat, adică statul însuşi, pentru ca ulterior şi în prezent ea să denumească o sferă 
a vieţii sociale coexistentă statului, dar autonomă şi afl ată într-un echilibru cu 
acesta. Uneori, graniţa dintre aceste două formaţiuni se şterge într-atâta încât se 
pierde specifi cul lor.

Conceptul de societate civilă, înainte de a fi  reţinut de limbajul sociologic, 
s-a conturat graţie fi losofi ei politice și teoriei privitoare la guvernământul mo-
dern. Conceptul dat are o geneză teoretică veche. Încă în Roma Antică e atestată 
expresia “ civilis societas”[1]. Termenul “civitas” desemna atât cetatea ca grup 
politic organizat, cât şi societatea cu indivizii pe care îi integra. La romani ci-
vil/civilis reprezenta antiteza pentru natural/naturalis, dreptul civil (jus civilis), 
opunându-se dreptului natural (jus naturalis) [2].
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În lucrările fi losofi lor greci se afi rmă că cetăţeanul e o persoană politică. El, 
ca membru al statului, are îndatoriri, care necesită îndeplinite în conformitate 
cu legile traiului în comun, iar toţi cetăţenii stau sub cârmuirea generală a sta-
tului. Consemnăm că în aceste teorii noţiunile de stat şi societate civilă aveau 
acelaşi conţinut şi nu desemnau fenomene sociale diferite[3].

Bazele teoretice ale societăţii civile, așa cum tinde să devină ea astăzi și în 
România, au fost puse de gândirea fi losofi că ce s-a afi rmat în Europa de Vest 
odată cu destrămarea relaţiilor feudale și instaurarea celor de tip capitalist. Prin-
cipiile libertăţii și valorii personalităţii, ce s-au răspândit cu mare repeziciune, 
au reprezentat forţa de propulsare a societăţii spre un nou tip de relaţii și struc-
turi organizaţionale, în care  rolul subiectului devine primordial în procesele de 
transformare socială [4]. 

Şi pentru gândirea fi losofi că aceste procese şi fenomene devin incitante 
teme de analiză şi refl ecţie, dând naştere la teze şi concepte de mare valoare 
teoretică, dar  şi practică, având în vedere că ele au inspirat importante acţiuni 
şi programe de transformare şi evoluţie socială. 

Th omas Hobbes, de exemplu, vede rezolvată problema „războiului tuturor 
împotriva tuturor” prin formarea „societăţii civile”, adică o uniune în care cetă-
ţenii își transmit o parte din drepturi și libertăţi statului. Statul, astfel constituit, 
folosește legile pentru depășirea stării de război în societate și reglează relaţiile 
dintre cetăţeni. Filosoful nu realizează însă, la nivel conceptual, distincţia dintre 
stat și societatea civilă. El întrezărește totuși existenţa unei independenţe rela-
tive a cetăţenilor, a unor uniuni civile, constituite în domeniul economic, așa 
cum sunt companiile comerciale, care funcţionează cu permisiunea statului [5].

Şi în operele lui Benedict Spinoza este întâlnită confuzia dintre stat şi 
societatea civilă. Potrivit acestuia, în starea civilă, care este una superioară 
celei naturale, puterea este concentrată în mâinile statului care reglează viaţa 
societăţii. Oamenii sunt supuşi legilor puterii supreme şi asta îi face pe ei liberi. 
Fiecare om încredinţează statului drepturile sale naturale, iar statul, la rândul 
său, prescrie un mod de viaţă comun şi stabileşte legi egale pentru toţi. Aşa o 
societate bazată pe legi şi putere se numeşte stat, iar oamenii care se afl ă sub 
apărarea lui se numesc cetăţeni [6].

Un început de distincţie dintre stat și societatea civilă îl întâlnim în operele 
lui John Locke [7]. Plecând de la ideea că apărarea vieţii, cinstei, libertăţii și 
proprietăţii nu pot fi  asigurate individual, el pledează pentru anumite forme de 
asociere, al încheierii unui „contract social”. Prin aceasta, individul renunţă la 
drepturile sale executive care-i sunt specifi ce de la natură și le transmite societă-
ţii. Numai în aceste condiţii, spune Locke, există societate civilă. De la societatea 
civilă se ajunge la societatea politică, ce își asumă funcţia de asigurare a securi-
tăţii individuale. Aceasta implică respectarea unei ordini economice, garantarea 
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proprietăţii private și existenţa unui sistem juridic menit să asigure protecţia 
drepturilor individuale.

Începând cu gânditorii francezi Charles Montesquieu şi Jean-Jacques 
Rousseau, societatea civilă dobândeşte un fundament teoretico-fi losofi c distinct 
de cel al puterii, al guvernării sociale[8]. Montesquieu tratează societatea şi statul 
ca două noţiuni diferite. Pentru el societatea civilă este un rezultat al dezvoltării 
istorice, este a patra treaptă a istoriei umane care urmează stării naturale, stării 
familiale şi timpurilor eroice. Societatea civilă apare înaintea statului şi are 
destinaţia neutralizării relaţiilor de duşmănie dintre oameni. Conform acestei 
delimitări dintre stat şi societatea civilă apar şi încep să existe legi civile şi legi 
politice. Legile civile reglementează relaţiile de proprietate, diferite reuniuni 
benevole ale indivizilor ş.a. Drepturile şi libertăţile politice ale acelorași cetă-
ţeni sunt reglementate de legile politice. Așa s-a fi xat un pilon important în 
distincţia conceptual-teoretică, distincţie ce va conduce la o elucidare corectă 
în viziunile urmașilor.

J.-J. Rousseau, la rândul lui, se pronunţă pentru crearea puterii politice în 
baza contractului social, care presupune că “fi ecare dintre noi își dă personali-
tatea și toată puterea sa sub conducerea supremă a voinţei comune și împreu-
nă îl primim pe fi ecare membru ca pe o indispensabilă parte a întregului” [9]. 
Societatea civilă e defi nită de el ca o stare intermediară între statul natural și 
statul civil. Ea ar fi  necesară ca o modalitate de reconciliere a individului cu 
cetăţeanul. Individul având anumite trebuinţe ce depășesc condiţia de cetăţean, 
ele nu pot fi  satisfăcute de stat și, prin urmare, apare nevoia integrării în alte 
forme asociative.

La Kant, conceptul de societate civilă devine mai conturat și distincţia faţă 
de stat mai pronunţată. El se pronunţă pentru separarea împuternicirilor insti-
tuţiilor societăţii civile faţă de cele ale statului. Familia, biserica, școala și alte 
instituţii civile, susţine fi losoful, sunt capabile, fără prezenţa statului, să respec-
te normele morale ale traiului în comun. Mișcarea spre o societate civilă este 
pentru Kant o mișcare spre realizarea deplină a normelor libertăţii și egalităţii 
cetăţenilor. El avansează și ideea statului de drept, ca fi ind factorul ce garantează 
funcţionarea societăţii civile [10].

O contribuţie la diferenţierea nu doar semantică dar și conceptuală din-
tre stat și societatea civilă și-a adus-o și Hegel în lucrarea „Principiile fi losofi ei 
dreptului sau elemente de drept natural și știinţa statului” [11]. Cu această con-
tribuţie se face o delimitare relativ netă între două planuri majore, respectiv cel 
al vieţii politice generale concentrată în stat ca putere sau expresie a intereselor 
generale, pe de o parte, și cel al indivizilor și al grupurilor umane particulare ce 
devenea tot mai proeminent, pe de altă parte. Expresia  „societate civilă” a fost 
astfel detașată de termenul „stat” și folosită de Hegel pentru a denumi acea sferă 
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a activităţii concrete rezervată urmăririi de către oameni a scopurilor private, 
egoiste, a intereselor personale concepute de ei ca scop prioritar. Domeniul so-
cietăţii civile se dezvoltă în spaţiul dintre mediul familiei tradiţionale, afl at în 
proces de slăbire a solidarităţii, și nivelul superior de organizare - statul. 

Dintr-o perspectivă opusă celei hegeliene, Karl Marx admite și el coexisten-
ţa celor două domenii distincte ale existenţei sociale – societatea civică și statul. 
Pentru el, societatea civilă cuprinde toate relaţiile materiale ale indivizilor într-
un anumit stadiu de dezvoltare al forţelor de producţie. Organizarea socială, 
după Marx, se dezvoltă direct din producţie și din schimb și ea formează din 
toate timpurile baza statului și a oricărei suprastructuri idealiste [12]. 

Pe aceeași linie de gândire se situează și Antonio Gramsci [13]. După părerea 
lui, societatea civilă se situează între structura economică și stat. Ea este, deci, o 
formaţiune intermediară legată de economie și stat. Spre deosebire de Marx, el 
plasează societatea civilă nu în sfera structurii, ci în cea a suprastructurii.

În lucrarea „Despre democraţie în America” Alexis de Toqueville surprinde 
ceea ce este specifi c societăţii civile americane, în comparaţie cu cea din alte 
state europene.  În Statele Unite, spune el, egalitatea condiţiilor îi obligă pe indi-
vizii independenţi dar slabi să se asocieze fără încetare. În timp ce în Franţa în 
fruntea unei întreprinderi se afl ă statul, iar în Anglia - un mare senior, în SUA 
se va găsi o asociaţie [14].

În epoca modernă s-au conturat cel puţin două concepţii - liberal-demo-
crată și social-democrată, care tratează societatea civilă de pe poziţii oarecum 
contradictorii. Din perspectivă liberal-democrată, societatea civilă se interpune 
între individ și stat, printr-o diversitate de structuri de apărare împotriva in-
tervenţionismului de stat. Ea este garantul libertăţii individului împotriva ten-
dinţelor opresive ale statului. O asemenea concepţie este criticabilă, în primul 
rând, pentru faptul că izolează statul de societate, ignorând că într-un regim 
democratic statul este în defi nitiv un produs al societăţii. Însă ar fi  absurd ca 
societatea să-și ignore propriile interese în procesul de constituire a instituţiilor 
statale. În epoca modernă s-au experimentat o multitudine de metode prin care 
un asemenea proces se poate desfășura împotriva voinţei sociale, dar, cel puţin 
formal, societatea, eliberată de constrângeri, n-ar putea avea o dinamică potriv-
nică sieși. În al doilea rând, aceeași concepţie liberal-democrată uită să observe 
că și instituţiile societăţii civile ar putea fi  deturnate de la scopurile lor declarate, 
situându-se împotriva intereselor membrilor pe care-i reprezintă sau ar putea 
chiar să devină vectorul sau camufl ajul unor acţiuni îndreptate împotriva sta-
tului, dar nu ca simplu exponent al puterii, ci ca garant și ocrotitor al valorilor 
naţionale defi nitorii pentru ţară. 

Curentul social-democrat, în opoziţie cu cel liberal-democrat, consideră 
societatea civilă ca centru al politicii. De aceea, în această viziune, democra-

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   245Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   245 27.11.2014   14:58:2427.11.2014   14:58:24



246

Nicoleta Morozan

tizarea vieţii politice trebuie să înceapă cu democratizarea societăţii civile. 
Social-democraţii iau în consideraţie faptul că unele dintre instituţiile societă-
ţii civile, în primul rând piaţa, sunt capabile de a da dovadă de expansionism, 
care e distrugător pentru alte elemente ale sale. Ei consideră că statul trebuie să 
participe la asigurarea funcţionării instituţiilor civile ca un garant al conducerii 
democratice și ca un baraj în calea procesului de prefacere a unor instituţii în 
instituţii distrugătoare. Dar este nefi resc, în raport cu realitatea ce ni se oferă, să 
considerăm că instituţiile statului ar putea deveni instrumente de democratizare 
a societăţii civice.  În primul rând, modul de funcţionarea a mecanismelor stata-
le nu este compatibil cu specifi cul organizării și funcţionării societăţii civile. În 
al doilea rând, încercările statului de a crea și dezvolta structuri ale societăţii ci-
vile duc, inevitabil,  la o aservire a acestora faţă de interesele puterii. Experienţa 
României postdecembriste este cât se poate de edifi catoare în această privinţă.

În concluzie, societatea civilă, deşi îşi manifestă existenţa printr-o diversitate 
de forme organizaţionale, totuşi, din câte se constată, ea n-a dobândit încă o 
fundamentare conceptuală sufi cient de lămuritoare, lucru pe deplin explicabil 
având în vedere dinamica vieţii sociale, ritmicitatea schimbărilor ce se produc 
în existenţa oamenilor, în aspiraţiile și năzuinţele lor din ce în ce mai diverse și 
mai contradictorii.

O încercare de defi nire a societăţii civile 
În sensul propriu al denumirii, noţiunea de societate civilă ar reprezenta 

masa largă a cetăţenilor situaţi în afara structurilor de putere, în afara partidelor 
politice şi a altor instituţii de autoritate. Liantul comun pentru o astfel de ipostază 
l-ar reprezenta faptul că toţi indivizii de pe teritoriul unui stat se afl ă sub aceeaşi 
jurisdicţie. Lor li se adresează, în egală măsură, decizia politică, faţă de care reacţia 
poate fi  de acceptare sau de respingere. Din acest punct de vedere, societatea se di-
versifi că, întrucât interesele și poziţia socială, dar mai ales politică, este diferită de 
la individ  la individ. Diversitatea socială face ca interesele, aspiraţiile, problemele 
curente cu care se confruntă oamenii să nu poată fi  exprimate la nivelul unei soci-
etăţi extinse, cum ar fi , de exemplu, populaţia unei ţări [15]. În afara problemelor 
de ordin general ce preocupă pe fi ecare individ și de care este interesată întreaga 
societate, sunt o multitudine de alte probleme specifi ce fi ecărei categorii sociale 
mai largi sau mai restrânse și chiar de ordin strict individual [16].

Dreptul la exprimare, de exemplu, este important pentru fi ecare individ, 
însă modul în care el se manifestă este extrem de diferit de la individ la individ. 
O diversitate de factori ce ţin de cultură, educaţie, opţiune politică, profesie, 
religie etc. fac ca exprimarea, ca intensitate și forme de manifestare, să devină 
una strict personală, proprie fi ecărui individ.

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   246Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   246 27.11.2014   14:58:2427.11.2014   14:58:24



247

Societatea civilă – scut în apărarea drepturilor omului

După cum se știe, oamenii tind să se asocieze după criterii ce le sunt comu-
ne. Însă pentru faptul că diversitatea este caracteristica societăţii și nu unifor-
mitatea, grupurile în care reușesc oamenii să se integreze sunt din ce în ce mai 
reduse ca număr. Numai acestea le pot garanta împlinirea personalităţii și sati-
sfacerea intereselor ce-i animă în demersul lor. Toate aceste forme asociative, cu 
condiţia să se situeze în afara statului, alcătuiesc societatea civilă. 

Însă, în anumite situaţii, realizarea intereselor şi a aspiraţiilor pentru care 
oamenii se asociază sunt nemijlocit condiţionate de intensitatea presiunii pe 
care ei reușesc s-o exercite asupra puterii [17]. De aceea, pentru astfel de ca-
zuri eficienţa acţiunii depinde de tăria organizaţiei, de modul cum este ea 
structurată, de claritatea cu care sunt formulate și exprimate obiectivele, de 
resursele financiare disponibile și, nu în ultimul rând, de priceperea, devota-
mentul și loialitatea cu care acţionează liderii.  Exemplul cel mai edificator îl 
reprezintă sindicatele, iar experienţa recentă din societatea românească arată 
cât de deficitare sunt aceste componente ale societăţii civile și cât de inefici-
entă le este acţiunea, tocmai datorită faptului că le lipsește tăria și, mai ales, 
loialitatea liderilor. 

Așadar, societatea civilă reprezintă o sferă a vieţii sociale, independentă 
de stat dar coexistând cu acesta, fi ind compusă din grupuri și mișcări sociale, 
uniuni și comunităţi culturale, naţionale, teritoriale prin care sunt exprimate 
multiplele interese ale personalităţii. Cu alte cuvinte, ea constituie un spaţiu 
în care oamenii interacţionează independent de stat, însă în limitele pe care 
acesta le fixează. De aceea, în multe situaţii ea devine un opozant al statului și 
unul dintre cei mai puternici factori de presiune asupra puterii publice. Toc-
mai printr-un asemenea rol ea poate fi considerată și un indicator al nivelului 
de dezvoltare democratică a societăţii și a statului de drept. Cetăţenii se orga-
nizează în virtutea dreptului lor natural și constituţional la liberă asociere, în 
scopul manifestării și exprimării ideilor, convingerilor, atitudinilor, dorinţelor 
ce înviorează fiinţa umană, urmînd ca prin diverse acţiuni să apere drepturile 
și valorile ce le definesc. 

Nu statul trebuie să creeze condiţiile necesare pentru întărirea și dezvoltarea 
societăţii civile și, cu atât mai mult, nu el ar trebui să fi e iniţiatorul și organi-
zatorul unor astfel de structuri. În ţările în care societatea civilă are o prezenţă 
activă și a ajuns să reprezinte o forţă imposibil de ignorat, ea nu s-a creat prin 
contribuţia statului, ci în opoziţie cu el. Ea se menţine și se dezvoltă nu datorită 
legilor date de stat, ci prin normele stabilite de fi ecare formă asociativă și, nu 
în ultimul rând, prin nivelul de cultură politică pe care oamenii l-au dobândit 
în timp și care-i mobilizează să aspire la un trai mai bun, punând presiune pe 
factorul politic pentru a le satisface interesele și a le respecta drepturile.
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III. Societatea civilă din România postdecembristă 
Experienţa democratică a lumii civilizate și tezaurul conceptual pe care gândi-

rea progresistă a umanităţii l-a realizat ne arată că edifi carea statului de drept este 
de neconceput în absenţa unei societăţi evoluate, bine structurată și articulată. Cu 
alte cuvinte, dacă societatea civilă nu reprezintă o forţă socială și un partener pe 
care guvernarea să nu-l poată ignora, orice demers pentru democratizarea vieţii 
publice, oricât de bine intenţionat ar fi , inevitabil eșuează. Riscul ca sub masca 
unei false democraţii afacerile publice să fi e gestionate doar în benefi ciul unei 
clientele restrânse, așa cum se întâmplă astăzi în România, devine iminent [18].

De aceea, odată cu schimbarea de regim politic, produsă în contextul con-
troversatelor evenimente din decembrie 1989, era de dorit să renască, pe o nouă 
bază, și societatea civilă, lucru care, din motivele ce vor fi  arătate mai jos, nu s-a 
întâmplat, sau mai bine zis  a fost premeditat împiedicat să se întâmple.

Deși prezentă și înainte de 1990 prin diferite forme organizaţionale, cum 
ar fi  sindicatele, cluburile, uniunile profesionale sau culturale etc., totuși nu-i 
putem recunoaște valenţele reale de societate civilă și nici cea de forţă apolitică 
opozantă puterii. Despre acest lucru, la timpul respectiv, nu se putea vorbi, deoa-
rece, potrivit tezelor dogmatice ale regimului, partidul unic reușise să „rezolve” 
contradicţiile sociale, iar politica și programul său de guvernare erau validate în 
„unanimitate” de popor. Prin urmare, societatea civilă se rezuma la manifestări 
exclusiv culturale, sportive, confesionale etc., fără a-și propune să atingă zona 
puterii. Din contra, ea a devenit, prin formele ei de organizare, prin programele 
și obiectivele stabilite în baza unor linii directoare, chiar susţinătoarea puterii. 

De aceea, în România, ca de altfel și în celelalte ţări foste comuniste, soci-
etatea civilă a avut șanse să renască imediat după evenimentele din decembrie 
1989, când  restricţiile în calea libertăţii de asociere au fost înlăturate. Odată 
ce forţele de represiune ale fostului regim și-au încetat presiunea și controlul 
asupra maselor de cetăţeni, a renăscut nevoia de asociere liberă și oamenii au în-
ceput să constituie organizaţii potrivite cu aspiraţiile lor de împlinire spirituală, 
culturală și chiar profesională. În aceste condiţii, începutul societăţii civile a fost 
unul destul de promiţător și au existat șanse reale ca ea să se dezvolte și să devi-
nă pentru putere un partener în difi cilul proces de democratizare a societăţii şi 
edifi care a statului de drept[19].

Dar n-a fost să fi e așa. Acest debut promiţător a fost ratat, și nu datorită unor 
cauze imprevizibile și de neînlăturat. Tocmai puterea instaurată în contextul 
evenimentelor tulburi din decembrie 1989 a sabotat acest proces, anticipând că 
o societate civilă puternică ar putea s-o incomodeze în acţiunile ei    arbitrare și 
voluntariste. Destructurarea statului și aservirea ţării faţă de cercuri de interese 
străine, după cum s-a întâmplat, n-ar fi  avut șanse de reușită dacă societatea 
civilă ar fi  evoluat după principiile și regulile ei fi rești, cel puţin așa cum se an-
ticipa în momentul renașterii.
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Se cunoștea, destul de bine, ce forţă reprezintă populaţia acestei ţări, prin 
cultură și educaţie, prin atașament faţă de valorile trecutului, prin naţionalismul  
cultivat de fostul regim și, nu în ultimul rând, printr-o pregătire profesională cu 
totul deosebită. Se știa, de asemenea, că la nivelul maselor largi de cetăţeni este 
destul de puternic înrădăcinată ideea de independenţă, de respingere  a oricăror 
intenţii acaparatoare din partea străinilor.

În măsura în care această populaţie, eliberată de opresiunea fostului regim, 
s-ar fi  putut organiza în structuri specifi ce societăţii civile, ar fi  putut deveni o 
forţă de temut pentru putere și ar fi  împiedicat, credem, în mare măsură, jaful 
distrugător la care a fost supusă România în acești ani de tranziţie.

Tocmai pentru că un asemenea lucru nu trebuia să se întâmple, adică să 
renască o societate civilă viguroasă, care ar fi  devenit un obstacol în calea pro-
iectului de distrugere a ţării și transformarea ei într-o colonie, noua putere, pre-
cum și elemente străine cu importante interese în România, au luat sub control 
procesul constituirii noilor structuri ale societăţii civile. 

Prima dintre acestea s-a numit „Grupul pentru dialog social”. Nu întâmplă-
tor mentorul său a fost Silviu Brucan, cel care a pus bazele Consiliului Frontului 
Salvării Naţionale, organism politic ce a preluat puterea și a trecut la „demo-
cratizarea” instituţiilor de stat. Silviu Brucan este și iniţiatorul unei forme de 
organizare a societăţii civile. Aparent, în opoziţie cu puterea, ea a devenit, în 
realitate, un instrument de atac împotriva statului român, a instituţiilor sale, a 
valorilor de esenţă naţională, conjugându-și acţiunile cu cei care preluase pâr-
ghiile puterii statale. Se înţelege că, fi ind înfi inţate de același personaj, li s-a 
stabilit și un obiectiv comun, respectiv demolarea ţării, urmând ca fi ecare să 
acţioneze cu mijloace proprii, specifi ce statutului lor. 

În aceleaşi tulburi împrejurări apare în peisajul societăţii civile și Funda-
ţia „George Söröș”. Festivitatea de înfi inţare este onorată chiar de Președintele 
ţării de atunci, Ion Iliescu, și, lucru foarte curios, Fundaţia ocupă același se-
diu cu „Grupul dialog social”, contopindu-și cu aceasta și existenţa, și acţiunile. 
La scurt timp își schimbă denumirea în „Fundaţia pentru o societate deschisă”. 
Cât de deschisă avea să devină, ne-o arată însăși atitudinea membrilor săi faţă 
de valorile de esenţă naţională pe care le-au atacat cu virulenţă, mai ales după 
„instructajele” pe care le-au urmat în străinătate, instructaje fi nanţate destul de 
generos de George Söröș. 

Sindicatele, care ar fi  trebuit să devină structura cea mai puternică a socie-
tăţii civile, au fost și ele aservite aceleiași puteri care a pus stăpânire pe destine-
le României în decembrie 1989. Lideri, autoimpuși ori desemnaţi prin alegeri 
trucate, s-au afl at în permanenţă într-o stare de duplicitate. Au mimat opoziţia 
faţă de putere și patronate, prin atitudini și reacţii  mai mult gălăgioase decât 
vehemente, au iniţiat, de ochii lumii, chiar și proteste, însă n-au atacat nicio-
dată, frontal, acele politici de sabotare a unităţilor economice. Aici ar fi  trebuit 
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să se vadă rolul lor, respectiv în apărarea întreprinderilor, devenite extrem de 
vulnerabile odată cu prăbușirea fostului sistem economic centralizat. Apărând în-
treprinderile, i-ar fi  apărat pe angajaţi, drepturile lor de a avea, în primul rând, un 
loc de muncă, apoi de a benefi cia de condiţii de muncă la nivelul posibilităţilor 
tehnologice actuale și, nu în ultimul rând, un salariu care să le permită un trai 
decent. Dar nu aceasta le-a fost misiunea. Prin așa-zisele reforme, angajaţii au fost 
puși în situaţia de a-și vedea întreprinderile, ridicate prin truda lor și unde mun-
cise zeci de ani, acaparate de tot felul de aventurieri, care n-au avut nici cea mai 
vagă idee de a le dezvolta și retehnologiza, după cum se stipulase, confuz și fără 
vreo responsabilitate concretă, în acele contracte de privatizare. 

Complicitatea liderilor de sindicat la aceste acţiuni de falimentare, înstrăi-
nare și demolare a unităţilor economice, unele dintre ele rentabile și cu o piaţă 
bine articulată la capacitatea lor de producţie, o putem vedea în uriașele averi 
ce le-au dobândit, în tot felul de afaceri necurate dar tolerate de autorităţi și, 
nu în ultimul rând, în funcţiile, chiar ministeriale, în care au fost numiţi. Dacă 
printre liderii de sindicat s-au „rătăcit” și români patrioţi, care și-au asumat cu 
responsabilitate rolul de apărător al intereselor angajaţilor, înţelegând că pentru 
aceasta e nevoie, în primul rând, să apere întreprinderea - locul lor de muncă, de 
creaţie și de viaţă, o parte din ţara lor – asemenea oameni au sfârșit tragic. Fie că 
au cedat sub presiunea ameninţărilor, fi e că au fost chiar asasinaţi, așa cum s-a 
întâmplat cu Virgil Săhleanu, liderul de sindicat de la „Tepro” Iași.

Societatea civilă și drepturile omului
Societatea civilă are de îndeplinit un rol destul de important și în ceea ce pri-

vește respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, veghind  
la apărarea și garantarea acestora și sancţionând derapajele puterii de natură să 
altereze raporturile sociale și să aducă atingerea acestor drepturi și libertăţi.

Problematica drepturilor omului, în ansamblul ei, ar trebui să reprezinte 
o preocupare centrală pentru societatea civilă, pentru organizaţiile neguverna-
mentale care sunt dedicate acestui scop.

Experienţa ultimului sfert de veac ne-a demonstrat cu claritate că 
problematica apărării drepturilor omului îşi găseşte locul în arsenalul partidelor, 
de fi ecare dată, doar în perioadele electorale, ca apoi toate aspectele concrete ale 
luptei pentru asigurarea și promovarea acestora să fi e adesea uitate, ori să fi e  
folosite cu scopul de a capta atenţia și simpatia, în mod politicianist. Or, apăra-
rea drepturilor omului trebuie să constituie o preocupare permanentă a tuturor 
forţelor, trebuie să ocupe un loc major, prioritar, în strategiile acestora, trebuie 
ca acest deziderat să fi e urmărit, cu stricteţe, în toate situaţiile și la toate nivelele.

Tocmai de aceea se impune să crească rolul societăţii civile. Desigur, autori-
tatea publică este nemijlocit responsabilă de modul cum sunt respectate dreptu-
rile omului, pentru că decizia politică sau administrativă este cea care lezează sau 
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satisface un asemenea drept.  Având însă în vedere că în zona puterii intervin fac-
tori perturbatori, devine deosebit de necesară veghea pe care ar putea s-o exercite 
o societate civilă viguroasă, ca reprezentantă a titularilor acestor drepturi. 

Pentru că acest factor de presiune lipsește sau are doar o prezenţă deco-
rativă, puterea manifestă o ignoranţă condamnabilă chiar faţă de drepturile 
fundamentale ale fi inţei umane, cum ar fi , de exemplu, și cel de a trăi într-un 
mediu nepoluat. Ofertele electorale ating această problemă, pentru că ea preo-
cupă toate colectivităţile, numai că în administrarea efectivă acest obiectiv este 
uitat până la o nouă confruntare electorală. Aici ar trebui să intervină societatea 
civilă, în actul de guvernare şi-ar putea îndeplini rolul de control asupra puterii. 
În aceeaşi notă se înscrie şi asigurarea dreptului la sănătate, la un trai decent, la 
cultură și educaţie, domenii tratate, de asemenea, cu dezinteres de putere.

Este de notorietate faptul că o seamă de încălcări și abuzuri apar cu o frec-
venţă îngrijorătoare, la confl uenţa cetăţeanului cu funcţionarul public, de orice 
nivel. Tot în această zonă se manifestă, cu pregnanţă, și fenomenul corupţiei 
minore, alături de marea corupţie, dar atât de generalizat încât a devenit un 
adevărat cancer.

Asigurarea și apărarea drepturilor omului presupune și lupta împotriva co-
rupţiei de tot felul. Şi aici societatea civilă este chemată să intervină, putând 
îndeplini un rol preventiv și descurajant pentru actorii implicaţi în astfel de 
ilegalităţi. Corupţia începe și se sfârșește cu omul. Iar dacă acesta – candidatul și 
poate alesul – este un individ ratat și imoral, corupţia va apărea și se va dezvolta. 
Și asta, în defavoarea democraţiei și în dauna drepturilor și intereselor cetăţea-
nului, alegătorului în speţă.

De aceea se cere să se vegheze la calitatea celor desemnaţi pentru funcţii 
publice şi să se acţioneze cu mai multă fermitate pentru înlăturarea din viaţa pu-
blică a celor puși pe căpătuială, care folosesc funcţiile eligibile pentru realizarea 
intereselor personale și nu pentru binele public. Altfel, drepturile omului vor fi  
încălcate și ciuntite în continuare.

Un asemenea obiectiv impune ca societatea civilă să-și facă simţită prezenţa 
inclusiv în campania electorală. Păstrând echidistanţa politică, dovedind obiec-
tivitate și echilibru, organizaţiile neguvernamentale au datoria, mai mult decât 
oricând, să ia poziţie critică faţă de orice încercări de cosmetizare a realităţii, de 
ascundere sau ignorare a abuzurilor și încălcărilor prin care s-au adus și se aduc 
atingeri drepturilor fundamentale ale fi inţei umane. Cu același ochi critic tre-
buie examinate și programele pe care candidaţii, indiferent de culoarea politică, 
le propun electoratului.

Se impune, totodată, o mai largă colaborare între segmentele societăţii civile, 
depășirea unor orgolii, ambiţii și interese meschine care împiedică realizarea acestui 
obiectiv major, constând în apărarea drepturilor fundamentale ale fi inţei umane. 
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Societatea civilă are datoria de a lansa un apel la respectarea drepturilor fun-
damentale, la combaterea abuzurilor și încălcărilor din partea celor care, prin 
actele lor, prin lipsa de implicare ori din nepăsare aduc prejudicii, încalcă sau nu 
respectă drepturile fi inţelor umane.

Concluzii
Cele arătate mai sus reprezintă doar o mică parte din amplul proces în urma 

căruia renașterea societăţii civile în România postdecembristă avea să fi e ratată. 
În selectarea exemplelor s-a avut în vedere caracterul lor emblematic pentru 
analiza fenomenului, lucru pe care sperăm să-l fi  reușit. Dacă în peisajul societă-
ţii românești mai activează structuri ale societăţii civile, ele se rezumă, exclusiv, 
la manifestări de ordin cultural, care, de cele mai multe ori, se situează pe linia 
unui conformism obedient. Nevoia de resurse și alte privilegii îi fac pe lideri să 
imprime activităţii lor o asemenea linie de conduită.

Absenţa unei societăţi civile viguroase a reprezentat una dintre cauzele prin-
cipale ale ratării procesului de democratizare a vieţii publice și de edifi care a 
statului de drept. Societatea românească se afl ă astăzi în derivă, iar puterea se 
menţine prin cele mai perverse mijloace de manipulare a opiniei publice și în-
șelare a electoratului. Asemenea mijloace, în absenţa unei opoziţii serioase, pe 
care numai societatea civilă ar fi  fost capabilă s-o realizeze, s-au experimentat cu 
fi ecare etapă de confruntare cu poporul, ajungând ca astăzi să devină cele mai 
importante pârghii de guvernare. 

Astăzi, societatea românească este cuprinsă de o acută criză, peste care s-a 
suprapus criza mondială, care, paradoxal, a venit ca un colac de salvare pentru 
guvernările corupte și neputincioase ce se succed la putere. Ele mimează formal 
alternanţa la guvernare, pentru că în realitate sunt aceleași personaje care-și 
schimbă portofoliile după un algoritm pe care nu se rușinează să-l justifi ce  ca 
fi ind expresia voinţei electoratului. Din această cauză, speranţa că o nouă putere 
va aduce şi schimbarea atât de bombastic clamată în discursul politic pâlpâie tot 
mai palid şi doar naivii mai pot fi  ademeniţi cu astfel de promisiuni. Aceasta este 
şi cauza pentru care românii îşi abandonează cel mai important drept politic 
pe care îl au şi anume dreptul de vot. Absenteismul electoral este o dramă a 
societăţii româneşti, iar clasa politică o consideră ca o problemă marginală sau 
un fenomen caracteristic epocii contemporane. Desigur, le-ar fi  greu să recu-
noască, ceea ce știe toată lumea, și anume că tocmai prestaţia imorală a acestei 
clase i-au îndepărtat pe oameni de la urne. Se pare că această problemă ar trebui 
să devină una prioritară pentru societatea civilă, indiferent de obiectivele pen-
tru care s-a constituit fi ecare dintre componentele ei și formele de organizare. 
Actul de guvernare îi afectează pe toţi, și atât timp cât se va manifesta ignoranţă, 
nu sunt șanse ca el să se amelioreze de la sine.  
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Summary
On the basis of theoretical material analysis, it was observed that the music evol-
ved simultaneously with her instruments for interpretation. The present musical 
instruments have contributed to the formation of actual music, and therefore, 
of contemporary composers. Also, was mentioned the interrelationship between 
the technical and scientific discoveries of the 19th and 20th centuries and the 
construction of new musical instruments. The incursion in the history of using of 
the synthesizer allowed us to establish the most important solutions afforded by 
this instrument in the creation of new musical works.  A brief description of the 
activity of composers M. Afanasiev, V. Burlea, Gh. Ciobanu, V. Dânga, E. Fiștic 
was conducted to determine the impact of new technologies on the development 
of Moldovan musical art. 

Key-words: culture of music, musical instruments, composers. 

Cultura muzicală a sec. XX – înc. sec. XXI este marcată prin totala refor-
mare a realităţii spirituale pe care o reprezintă: de la crearea valorii până la co-
municarea sa. Un moment important în constituirea noii culturi muzicale este 
procesul de informatizare a muzicii, însoţit de crearea inovaţiilor axiologice și 
de semnifi cative schimbări în activitatea de realizare a valorii muzicale, precum: 
crearea sunetelor noi, crearea instrumentelor noi diferite de cele tradiţionale, 
apariţia programelor muzicale și utilizarea computerului în procesul de creaţie. 

Construcţia instrumentelor muzicale, mai ales a celor electronice, s-a bazat pe 
descoperirile tehnico-știinţifi ce. Amintim că primul clavecin electric a fost creat 
în Franţa, în anul 1759, și producea sunete pe bază de energie electrică statică. 

În sec. XIX, cercetările din domeniul sunetului generat cu ajutorul electri-
cităţii au dat rezultate uimitoare în crearea instrumentelor electronice. Noile 
instrumente prezentau interes nu doar prin sunetele pe care le produceau, dar 
și prin forma și construcţia lor. Din șirul celor mai „neobișnuite” instrumente-
ștrămoși ale instrumentelor electronice actuale menţionăm telarmoniumul, cre-
at de inventatorul american T. Chahill în 1897, un elecro-organ masiv de 200 de 
tone, muzica căruia putea fi  ascultată de către abonenţii reţelei de telefonie din 
Chicago. Un interes deosebit prezintă terminvoxul, creat de L. Termin (1920), 
unde sunetul se produce pe bază de unde magnetice create de mișcarea mâinilor 
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interpretului. Amintim și de sintetizatorul optic al lui E. Murzin (1964), și de 
faptul că sunetul în acest caz era desenat pe sticlă. 

Vorbind despre schimbările tehnologice și cele din domeniul muzicii în 
secolele XIX și XX, electricitatea, iar mai apoi electronica transformă funda-
mental mediul muzical. Electricitatea permite amplifi carea și comunicarea la 
distanţă și transformă spaţiul și timpul relaţiilor comunicaţionale. Electronica, 
la rândul său, aduce automatizarea. Ambele inovaţii tehnice de la sfârșitul sec. 
XIX revoluţionează  raportul nostru cu sunetul. 

Îmbogăţirea materialului sonor cu timbrul electronic se datorează în mare 
parte compozitorilor avangardiști, cum ar fi : P. Schaeff er - recunoscut drept “pă-
rintele muzicii concrete”, compozitorul american de origine franceză E. Varèse 
și autorul primei lucrări de muzică electronică în 1947, care considera că „mu-
zica de mâine va fi  spaţială” și că „sunetele vor da impresia că descriu traiectorii 
în spaţiu, că se situează într-un univers sonor în relief ” [5, p.493],  precum și K. 
Stockhausen, P. Boulez, I. Xenakis, J. Cage, V. Usacevski prin contribuţia adusă 
dezvoltării muzicii electronice și creării studiourilor de muzică. 

În prezent sunt considerate ceva obișnuit și fi ind parte a unor binecunoscute 
lucrări de muzică timbrurile sintetizatoarelor contemporane create de renumiţii 
ingineri R. Moog, T. Oberheim, J. Chowning - creatorii primelor sintetizatoare 
contemporane. Amintim că R. Moog a creat la începutul anilor '60 sintetizatorul 
cu sunet analog, T. Obreheim este creatorul unor binecunoscute sintetizatoare 
polifonice, lui J. Chowning îi este atribuit meritul apariţiei primului  sintetizator 
numeric la începutul anilor '70 ai secolului trecut.  

Sintetizatorul a deschis noi orizonturi de creaţie, prezentând compozitoru-
lui un șir de soluţii. Aici menţionăm noile efecte sonore cu care sunt dotate aceste  
instrumente și care pot servi drept surse de inspiraţie și permit construcţia unei 
facturi muzicale bogate în sunete noi. La ele este posibil auto-acompaniamen-
tul, care prin sonoritate este asemănător orchestrei sau ansamblului muzical și 
poate fi  executat în diverse genuri și stiluri, pe când ritmul din memoria acestui 
mecanism îi îmbogăţește sonoritatea și oferă posibilitatea de a improviza. Unele 
fragmente ale lucrării pot fi  înregistrate din timp cu ajutorul sequencer–ului, 
iar conexiunea sintetizatorului la computer permite sonorizarea oricărei lucrări 
muzicale, indiferent de complexitatea partiturii, redactarea lucrării și obţinerea 
unei sonorităţi destul de calitative, iar cu ajutorul printerului putem imprima 
notele în mai multe exemplare. 

Un șir de probleme tehnice au fost soluţionate cu ajutorul electronicii și al 
sintetizatorului. În plus, acesta poate fi  ușor de transportat sau, cum au remarcat 
unii specialiști, este „portativ”, sunetul produs de el este calitativ și nu necesită o 
tehnică de interpretare complicată, prezentând siguranţă în exploatare. 

În ghidul practic La musique autorii T. Bernardeau și M. Pineau au clasifi -
cat instrumentele muzicale utilizate în prezent în instrumente mecanice și in-
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strumente electronice, despre care au menţionat că „... au destinaţie și utilizări 
diferite: unele dispar, altele din contra sunt substituite uneori de instrumentele 
din orchestră”[1, p.62]. Într-un mod foarte ingenios, autorii aceleiași lucrări au 
clasifi cat computerul și sintetizatorul în subpunctul Instrumente ale sec. XXI. 
Despre computer aceeași sursă menţionează că este utilizat pe la sfârșitul anilor 
1970 și că „microprocesoarele îi permit realizarea unei sinteze sonore”, amin-
tind că Institutul de Coordonare și Cercetare Acustică a Muzicii (I.R.C.A.M.) 
din Paris folosește un computer deosebit de sofi sticat - 4X. T. Bernardeau și M. 
Pineau consideră că sintetizatorul a fost creat „...pentru a reuni într-un singur 
instrument principalele aparate ale unui studiou de înregistrare a muzicii elec-
tronice” [1, p.63].  

Într-un interviu, renumitul compozitor E. Artemiev afi rma: „Eu nu m-am 
despărţit niciodată de orchestră. Însă, cu timpul, am început să interpretez or-
chestra ca un supersintetizator  de  dimensiuni mari. Acest lucru l-am realizat în 
fi lmul „Solaris”. Închipuiţi-vă doar: orchestra este sintetizatorul, grupurile sunt 
generatoarele cu diversele lor ramifi caţii; și iată, privind în acest mod orchestra, 
am creat o muzică deosebit de neobișnuită și pentru mine însumi”. Crearea unei 
muzici originale și apreciate de public a însemnat pentru Artemiev ani și ani 
de cercetare a sunetului, iar lucrul la cunoscutul sintetizator ANS nu i-a schim-
bat gândirea (deși, cum singur menţionează, și-ar fi  dorit să se îndepărteze de 
„metoda tradiţională de gândire”), ci doar i-a schimbat „viziunea asupra naturii 
sunetului” [11]. 

Drept urmare au apărut noi sunete - sunetele sintetice, care vor deveni noi 
surse de creaţie.  În același interviu, Artemiev menţiona că simpla interpretare a 
muzicii la sintetizator nu este muzică electronică. Specialiștii din domeniu  con-
sideră că anii ’60-’70 ai sec. XX, în contextul muzicii electronice, constituie pe-
rioada în care compozitorii caută posibilitatea obţinerii de la tehnologii a unei 
noi libertăţi de a scrie, o nouă libertate de alegere a elementelor constitutive și 
de expresivitate, ţinând cont de problemele de compoziţie și de soluţionare a lor 
la nivel de formă.   

Despre efectuarea experimentelor asupra sunetului, Artemiev vorbește că 
acestea vor mai continua mult timp, însă problema care îl preocupă este con-
ceptul muzical, considerând că crearea compoziţiilor muzicale care ne-ar cuceri 
emoţional este una prioritară pentru autor. După părerea sa, emoţiile în muzică 
sunt cele mai importante, pe când muzica reușește de a uni emoţional oamenii, 
de a-i face să plângă, înzestrându-i cu această putere fantastică pe care nici o altă 
artă nu o posedă în atare măsură.  

Această idee a fost susţinută  și de cercetătoarea M.- N. Heinrich, care 
menţiona: „Spaţiul de creaţie este imens, dar trebuie definit cu precizie. To-
tuși, problemele care îl preocupă pe compozitor persistă în timp. În pofida 
inovaţiilor tehnologice, a modificării instrumentelor, a noilor metode de com-
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poziţie, întrebarea principală referitoare la compoziţie rămâne aceeași: Cum 
să utilizăm materialul, să-l facem să vibreze și să-l transformăm astfel într-un 
obiect care se adresează sensibilului? Cum să producem sunete care ar putea 
să ne emoţioneze?” [6, p.49]. 

Este necesar de a preciza faptul că termenul „material” este utilizat de către 
specialiștii francezi din domeniul informaticii muzicale pentru a denumi ma-
terialul sonor, iar în contextul muzicii contemporane, M.-N. Heinrich descrie 
compozitorii ca actori ai artei muzicale care compun sunete cu ajutorul sune-
telor și, prin urmare, evoluţia din domeniul dat este dublă: provocată, pe de o 
parte, de tehnică și, pe de altă parte, de ideile muzicale.  

În lucrarea Muzica și electronica, publicaţie apărută în 1975, specialiștii ro-
mâni R. Bughici și A. Moraru vorbesc despre impactul pe care l-a avut dezvol-
tarea tehnicii asupra muzicii: „Tehnica electronică actuală poate produce orice 
sunet sau zgomot din natură și poate crea altele nemaiauzite”. Acesta este un 
argument în plus a faptului că noile tehnologii au condiţionat apariţia noilor 
sunete, contribuind la îmbogăţirea materialului muzical cu noi mijloace de ex-
presivitate. Aceiași autori indică arealul de răspândire a muzicii electronice  din 
perioada  respectivă: atât pe scenele de spectacole, cât și pe pista sonoră a unor 
fi lme cinematografi ce sau de televiziune.

De asemenea, ei menţionează căile de bază prin care tehnica electronică 
intervine în domeniul muzicii, și anume:  

 introducerea de efecte pe sunetul obișnuit, prin adăugarea sau extragerea 
de elemente componente ale fenomenului (adăugarea de armonice sau extrage-
rea de armonice Fourier); 

 producerea de sunete care imită diferite instrumente sau grupuri de in-
strumente muzicale; 

 producerea de sunete cu totul noi; introducerea de efecte, producerea de 
sunete imitative sau noi, pe baza unor tehnici de calcul cu program iniţial, dat 
de către compozitor” [2, p.97].  

În opinia mai multor specialiști din domeniu, dezvoltarea tehnologiilor in-
formaţionale a infl uenţat considerabil evoluţia artei muzicale și formarea cultu-
rii muzicale contemporane. În una din publicaţiile sale M.-N. Heinrich afi rma: 
„Astăzi nu putem vorbi despre muzică fără a menţiona tehnica care acompani-
ază” [6, p.41].  Noi vom completa această idee prin afi rmaţia că muzica s-a dez-
voltat odată cu mijloacele de interpretare a ei. Fiind vorba de instrumentele mu-
zicale, putem spune că în prezent instrumentele muzicale au infl uenţat formarea 
unei muzici actuale sau a „muzicii zilelor noastre”, după cum o numește B. Retif, 
profesor la Conservatorul de Muzică din Caen, și care în unul din interviurile 
sale ne prezintă următoarea explicaţie: „Nici un domeniu al activităţii umane nu 
a evitat progresul tehnologic. În mod similar – muzicologia” [8].    
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În timpul unei întruniri de la Clubul Arhitectului din București, în cadrul că-
reia s-a discutat despre apariţia sintetizatorului, a aplicaţiilor mediate de calcula-
torul personal, compozitorul român de muzică de teatru și fi lm A. Enescu menţi-
ona că, după ce a cunoscut sintetizatorul Moog, a „început o adevărată aventură a 
muzicii electronice românești”. Prima sa întâlnire cu „acest minunat instrument” 
a avut loc în cadrul unei expoziţii, fapt despre care ne relatează și în unul dintre 
interviurile acordate: „Prin anii ’70 a fost la București o expoziţie americană, unde 
a fost prezentat și un Moog Synthesizer. Am privit uimit la instrumentul despre 
care știam destul de multe lucruri. Vangelis și Tomiţa îmi erau cunoscuţi, dar ei 
compuneau și creau undeva departe. Synthesizerul acela era legătura cu ei. Mi-am 
luat inima în dinţi, cu toată securitatea care trebuia să fi  fost la faţa locului, și am 
cerut voie să pun măcar „un deget” pe instrument. Am trăit o revelaţie. Dacă su-
prapui senzaţia unui om care a auzit sunetele produse de synth numai pe discuri 
cu cea a unuia care cântă, îţi poţi imagina cam cum m-am simţit”.  

În aceeași sursă A. Enescu vorbește despre „primul și unicul  synthesizer – 
handymade din România”, un sintetizator monofonic, cu o claviatură care nu 
permitea emiterea mai multor sunete în același timp și la care D. Aldea, inter-
pret al grupului Sfi nx, a imprimat albumul  Zamolxe. La acest sintetizator au fost 
imprimate și unele creaţii ale compozitorului A. Enescu, care mai apoi va impri-
ma la sintetizatorul procurat în 1975 și pe care îl denumește ironic „claviatură 
electronică din Germania”,  dar despre care spune cu mândrie: „Eu compuneam, 
eu interpretam și eu mixam muzica care mă reprezenta în totalitate” [12].   

Criticul muzical D. Caraman Fotea, în cadrul discuţiei menţionate mai sus, 
afi rma că „Adrian Enescu este cel mai important exponent”, „cel care a defrișat 
primul și apoi a cultivat masiv domeniul tehnicilor producerii electronice a su-
netelor”. Despre universul de creaţie al aceluiași compozitor,  F. Lungu  relata: „Îl 
apreciez foarte mult pe Adrian Enescu, fi indcă el acoperă o mare suprafaţă din arta 
sunetelor, cuprinzând multe genuri și este, cum s-ar spune, un muzician-evantai 
care reușește să stăpânească toată patria devenirii produsului sonor” [12].      

Instrumentele electronice au apărut pe scena muzicii moldovenești datorită 
ansamblurilor de muzică de estradă ale anilor ’70 –’80. Acest fapt este remar-
cat de V. Tcacenco în publicaţia Din istoria muzicii de estradă din Republica 
Moldova, unde sunt menţionate grupurile „Noroc”, „Legenda”, „Plai”. Despre 
grupul „Plai” din acea perioadă afl ăm că reprezenta „un colectiv care, sub în-
drumarea lui M. Dolgan, între anii 1974 – 1985, a fost cunoscut sub denumirea 
de „Contemporanul”, cât și faptul că „componenţa grupului era orientată spre 
standardele muzicii rock și includea 3 chitare și sintetizatoare, percuţie și grupul 
vocal”. Despre grupul „Legenda” autoarea consideră că a reprezentat „așa-zisul 
folk-rock din Moldova perioadei sovietice”, iar grupul „Plai”, format în anii ’80, 
va apărea în faţa publicului „cu o concepţie sonoră proprie, ce se deosebea de tot 
ce existase mai înainte în RSSM. Este vorba despre transpunerea, în muzica pe 
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care o creau, a realizărilor muzicii rock și pop din anii ’70-’80, a muzicii de fi lm 
din timpul respectiv” [9, p.886].       

În publicaţia menţionată găsim o informaţie amplă despre activitatea aces-
tor „ansambluri vocal – instrumentale”,  cât și analiza celor mai reprezentati-
ve melodii interpretate de către ele. Informaţia dată este utilă, amintindu-ne 
de aceste grupuri care „își semnalau apariţia la întreprinderi, în instituţiile de 
învăţământ, la casele de cultură” adăposteau „muzicieni-profesioniști”, numiţi 
metaforic de autoarea publicaţiei un original „poligon”, în care erau valorifi cate 
mijloacele muzicii noi din acele timpuri” [9, p.883].   

Conform lucrării muzicologului I. Ciobanu-Suhomlin Repertoriul general 
al creaţiei muzicale din Republica Moldova (ultimele două decenii ale secolului 
XX), inovaţiile tehnologice și-au făcut apariţia în contextul creaţiilor compo-
nistice autohtone în anii ’90, atunci când „se observă o diversifi care a stilurilor 
muzicale la care apelează compozitorii din Republica Moldova”. Vorbind des-
pre compozitorii acelei perioade, I. Ciobanu–Suhomlin observă  o divizare a 
acestora conform specifi cului lucrărilor muzicale create de ei în două grupuri: 
1.compozitorii care vor urma cu stricteţe „principiile clasice” și 2. compozitorii 
„perioadei de revizuire a valorilor”.  

Despre primul grup de compozitori autoarea menţionează că aceștia „con-
siderau de bun-simţ să imprime muzicii unele trăsături „moldovenești”, precum 
unele clișee intonaţionale triviale, elemente ale genurilor folclorice dintre cele mai 
simpliste (primare), imitaţia sonorităţii instrumentelor populare și a tarafului” și 
că, de fapt, aici este vorba de o „manifestare a naţionalismului muzical, reprezen-
tând un ecou întârziat al romantismului european al sec. al XIX-lea” [3, p.15].  

După cum observăm, perioada dată se dovedește a fi  deosebit de importantă 
pentru crearea, în Republica Moldova, a unei noi generaţii de compozitori și a 
apariţiei creaţiilor componistice în care instrumentele electronice își obţin bine-
meritatul rol de mijloace noi de expresivitate și de realizare a conceptului muzical.

În publicaţia sa, I. Ciobanu-Suhomlin ne aduce la cunoștinţă despre faptul 
că „în altă ordine de idei, în arta muzicală din Republica Moldova, aproape în 
premieră apar motive de referire la stilistica avangardistă și post-avangardistă 
(post-modernă) în raport cu creaţia tinerilor compozitori”. În aceste condiţii se 
formează cel de-al doilea grup de compozitori, care „..au reușit să se confrunte 
cu noile realităţi artistice, deja posedă liber tehnicile componistice contempora-
ne, unii experimentează în domeniul muzicii electronice (M. Afanasiev, V. Bur-
lea, parţial M. Stîrcea), mai puţini sunt cei care utilizează formele improvizato-
rice contemporane precum Iu. Gogu, sau formele de muzică ce se afl ă la hotarele 
dintre genuri precum Gh. Ciobanu” [3, p.15]. Delimitarea creaţiei componistice 
are loc și datorită apariţiei unei noi gândiri, a refuzului de a urma o singură sau 
o anumită orientare, de semnifi caţie locală sau mondială. La compozitorii men-
ţionaţi din a doua grupă este predominantă tendinţa eliberării de orice tip de 

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   259Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   259 27.11.2014   14:58:2527.11.2014   14:58:25



260

Mihaela Rusu

restricţii conceptuale, aici fi ind enumerate cele estetice, naţionale, sociale. Prin 
urmare, atare condiţii vor contribui la apariţia problemei diversifi cării mijloa-
celor de expresivitate, pe care fi ecare compozitor din Republica Moldova o va 
soluţiona în mod individual.  

Studiul Irinei Ciobanu-Suhomlin este până în prezent singura lucrare conce-
pută ca și catalog muzical, în care întâlnim prezentarea cronologică a autorilor și 
a creaţiilor componistice moldovenești din ultimele două decenii ale sec. XX, care 
conţine sistematizarea lucrărilor pe genuri și scurte date biografi ce despre com-
pozitorii autohtoni. Informaţia prezentată conţine și specifi carea instrumentelor 
pentru care este scrisă lucrarea, fapt deosebit de valoros în cazul cercetării noas-
tre. În baza unei analize minuţioase a acestui repertoriu, în lista compozitorilor 
autohtoni, în creaţiile cărora întâlnim noile tehnologii ale perioadei date, au fost 
incluși M. Afanasiev, V. Burlea, Gh. Ciobanu, V. Dânga, E. Fiștic.  

M. Afanasiev este unul dintre puţinii specialiști din domeniu care nu doar 
s-a preocupat de cercetarea sunetului și crearea muzicii electronice și a celei pe 
care o numește „muzică de studio”, dar și de promovarea valorilor artei muzicale 
contemporane pe parcursul activităţii sale de profesor al Academiei de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice din Chișinău, instituţie în cadrul căreia actualmente con-
duce Studioul de muzică electroacustică. Muzica pentru instrumente electronice 
a lui M. Afanasiev este reprezentată prin programul de concert compus în anul 
1994 și denumit Pătrundere și care include 12 lucrări vocale și instrumentale. În 
diverse publicaţii autorul vorbește despre muzica de studio pe care o creează în 
perioada anilor 1996-2005, reprezentată de 26 de lucrări componistice. În una 
dintre aceste publicaţii compozitorul mărturisea: „La lecţiile pe care le predau la 
Academia de Muzică am explicat astfel de noţiuni precum „câmp sonor”, „den-
sitate informaţională a câmpului sonor și posibilitatea măririi ei”. Acești termeni 
sunt utilizaţi cu ușurinţă atât în cazul muzicii temperate, cât și a celei de studio. Cu 
ajutorul acestor termeni se stabilește cu ușurinţă legătura continuă dintre aceste 
două spaţii sonore, iar acesta era principalul obiectiv pentru mine”. Experienţa de 
circa zece ani de cercetare a sunetului, cât și baza teoretică i-au permis să ajungă 
la concluzia că sarcina fi ecărui compozitor „este de a găsi noi straturi informa-
ţionale, dar care nu au fost încă folosite de nimeni și care în mod natural recurg 
din trecut și menţin cu trecutul o continuitate clară”. Pe când sunetul sintetic este 
considerat de către Mihail Afanasiev drept „simbol al zilelor noastre – perioadă a 
unor uimitoare rezultate tehnice, produse ale gândirii umane” [10]. Colaborarea 
cu Institutul Internaţional de Muzică Electroacustică din Bourges (anul 1998) a in-
fl uenţat pozitiv creaţia sa, a cărei caracteristică de bază este prelucrarea numerică 
a sunetului din lucrări de diferite genuri.  

În anii 1995 – 1998, fostul director al Colegiului de Muzică „Ștefan Neaga” 
din Chișinău, profesorul de obiecte muzical-teoretice și compozitorul V. Burlea 
creează 3 lucrări pentru bandă magnetică și sintetizator, care reprezintă mu-
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zica electroacustică din palmaresul universului său componistic. În anul 1995 
compune lucrarea Delir și o prezintă în cadrul Festivalului internaţional „Zile-
le muzicii noi” (Chișinău, 25.09.1996). Doi ani mai târziu, în 1997, este creată 
lucrarea  Genesis și aeternum, de asemenea pentru bandă magnetică și sinte-
tizator, iar în 1998 Vlad Burlea va deveni autorul compoziţiei Poezis (Glosă), 
pentru bandă magnetică, sintetizator și declamator, scrisă pe versurile lui Mihai 
Eminescu și prezentată în 1999 la TV Moldova.      

Compozitorul Ghenadie Ciobanu este cunoscut în mediul cultural al Repu-
blicii Moldova nu doar prin vasta activitate și numeroasele distincţii la diverse 
concursuri internaţionale, dar și prin îmbinarea cu succes a creaţiei artistice cu 
managementul cultural și munca didactică.  În lista Sextete și componente mai 
ample regăsim lucrarea Două proteste pentru percuţie și bandă magnetică, care 
include Protestul zilei întâi și Rock-protest [3, p.76].  Compoziţia dată a fost cre-
ată în 2002 și prezentată pe data de 18.06.2002 de către ansamblul Ars poetica 
în cadrul Festivalului internaţional Zilele muzicii noi (ediţia XI, Galeria Brâncuși, 
Chișinău). La acel moment, această lucrare a avut o infl uenţă impresionantă asu-
pra publicului prin sonoritatea bogată și transformarea sunetului în timp real.       

Prin contribuţia sa în diverse domenii ale artei muzicale este cunoscut și 
compozitorul V. Dânga, „care lucrează în domeniul muzicii ușoare și jazz, mu-
zicii pentru teatru și fi lme artistice” [3, p.103].  Este deţinătorul multiplelor pre-
mii – dovadă a aprecierii muncii și  talentului său nu doar în ţară, dar și peste 
hotare: în România, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Letonia, Rusia, Franţa.  Muzica 
pentru instrumentele electronice a compozitorului V. Dânga este parte a vastei 
sale activităţi și însumează 17 creaţii scrise în perioada anilor 1989-2003.  

Autoarea E. Fiștic se înscrie în lista compozitorilor sus-menţionaţi prin lu-
crarea Millenium XXI, balet contemporan în trei acte creat în anul 2000.  

Poemul Mioriţa, lucrare pentru voce cu orgă, clopote și bandă magnetică, 
scris pe versuri populare de compozitorul T. Chiriac în 1983 și prezentat pe 12 
februarie 1984 la Congresul al VI-a al Uniunii Compozitorilor din RSSM, con-
stituie, după părerea noastră, prima încercare componistică de a îmbina tradiţia 
școlii academice cu tehnica nouă (în acea perioadă), cu accedere spre noi pro-
cedee de expresivitate. 

Despre aceste creaţii componistice autohtone din perioada ultimelor două 
decenii ale sec. XX, muzicologul I. Ciobanu-Suhomlin va concluziona: „Un alt 
grup de lucrări refl ectă tendinţa tinerilor compozitori spre o reînnoire radicală 
a sistemului de surse de expresie muzicală în baza tehnicilor componistice ale 
secolului al XX-lea: dodecafoniei, serialismului, muzicii aleatorice și celei tim-
brale (sonorice), minimalismului sau scriiturii modale, care sunt utilizate rar 
în mod pur. O atenţie deosebită li se acordă elementelor timbral-sonore, noilor 
posibilităţi sintactice, în special, eterofoniei. Interesul pentru compoziţii elec-
tronice manifestat de M. Afanasiev, V. Burlea, M. Stârcea ș.a. datează la fel din 
perioada deceniului nouă” [3, p.17].  
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Începutul sec. XXI va aduce în Republica Moldova noi nume de compozitori 
pentru care computerul nu este doar un moft  al prezentului, ci și un instrument 
al viitorului și de neînlocuit din cadrul procesului de creaţie a lucrărilor muzicale. 

Conexiunea sintetizatorului la computer a oferit soluţii tehnice noi pentru 
muzicianul contemporan, precum: sonorizarea lucrării la orice nivel de com-
plexitate a partiturii, redactarea lucrării în timp real, obţinerea unei sonorităţi 
calitative, păstrarea lucrării în diverse formate, imprimarea, multiplicarea și di-
fuzarea compoziţiei în varianta fi nală.  

Investigarea specifi cului creaţiilor componistice ale culturii muzicale a sec. 
XX – înc. sec. XXI a fost realizată prin analiza rezultatelor obţinute în cerceta-
rea fenomenului dat de către muzicologii francezi și autorii ghidului practic La 
musique T. Bernardeau și M. Pineau, cercetătoarea M.-N. Heinrich, autorii pu-
blicaţiei române Muzica și electronica R. Bughici și A. Moraru, criticul muzical 
D. Caraman Fotea, compozitorul român F. Lungu, compozitorul rus E. Artemiev, 
promotorul muzicii electronice și compozitorul V. Belunţov, compozitorul fran-
cez B. Retif, muzicologii moldoveni V. Tcacenco și I. Ciobanu-Suhomlin.   

Studiul de sinteză al creaţiei compozitorilor din Republica Moldova, avînd 
drept criteriu principal utilizarea noilor tehnologii (instrumente electronice, pro-
grame muzicale), ar constitui, pe viitor, un prim pas în abordarea axiologică a fe-
nomenului cultural, în investigarea dinamicii, continuităţii și discontinuităţii sale. 
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Rezumat
În articol este cercetat specificul activității traducătorului și rolul său în procesul 
de integrare. În acest context, este necesar să se prevadă o atenție deosebită la op-
timizarea formării de traducători. În legătură cu această problemă sunt studiate 
tipurile de comunicare profesională ale traducătorilor. Autorul investighează 
influența tehnicilor interactive de învățare pe eficiența de competență profesională 
a viitoriilor traducători.
Cuvinte-cheie: tehnici interactive, traducător, optimizare, integrare, comunicare. 

Translation is concerned with rendering of written or spoken texts in an-
other language. As a form of communication it establishes contacts between 
communicants who speak diff erent languages. Th e role of the translators cannot 
be overestimated, they facilitate establishment of international relations, foster 
cultural and economic ties. Th at is why much attention should be paid to future 
translators’ training.

Th e results of the experiment, held in Chernivtsi National University 
showed that students, future translators have some diffi  culties with professional 
communication and pragmatic aspects of translation. We used a set of interac-
tive techniques, based on the work in pairs and small groups, as they give the 
students a chance to listen and to be heard, to test their ideas, compare them and 
to choose the most appropriate of them. 

According to O. Pometun and L. Pyrozhenko interactive techniques help 
to organize academic process in such a way, that everyone will be involved in 
study, based on interaction: the student either has his/her individual task or 
takes part in the teamwork and the results of the whole group depend on the 
work of every participant [3, p.23-24].

Th e interactive techniques are based on the principle of activity. Th e im-
portance of this principle was proved by an American educationist Edgar Dale, 
who developed “Th e Cone of experience”. According to E. Dale’s theory students 
usually remember 10% of what they read (work with the textbooks), 20 % of 
what they hear (attend lectures), 30 % of what they see (view images, watch vid-
eos), 50 % of what they see and hear (attend exhibitions, watch demonstrations), 
70 % of what they say and write (participate in hands-on workshops), 90 % of 
what they do (simulate, model, perform a presentation ) [7, p.43].

Communication plays an important role for representatives of any profession. 
But speaking about translators, one must remember, that communication for them 
is not only the means that assists in interaction, but also the object of activity. Th us, 
we have to diff erentiate between three types of interpreters’ communication, that is 
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“translation, business communication and private (friendly) communication” 
[4, p. 51]. So future interpreter must know the peculiarities of these types and use 
them in any particular situation. To help students identify the type of communica-
tion, we used G.Andreeva’s [1] ideas about three sides of communication: commu-
nicative (which aims at conveying of the message), interactive (organizing interac-
tion) and perceptive (which aims at understanding of the partner).

Comparing the sides of communication and characteristic features of types of 
interpreters’ professional communication, we came to the conclusion that com-
municative side prevails in translation, interactive one – in business communi-
cation and perceptive side prevails in private (friendly) communication. So we 
treated translation as communication, the main function of which is to convey 
information. Th at was why we paid particular attention to very important and 
controversial questions: the interpreter plays the role of means which makes the 
communication between people who don’t know common language possible. But 
there are a lot of programs of  machine translation for this purpose. So the ques-
tion is: may interpreters somehow infl uence the participants of communication? 
According to G. Andreeva communication serves not only to convey some infor-
mation but to reach some mutual understanding [1, p.85]. Th us, the translator 
does not only transmit the message, but makes it clear. So the question whether 
it is right or not to make some changes remains the most diffi  cult one. Each time 
the translator deals with people, belonging to diff erent cultures he has to use some 
transformations to make the translation clear for his clients. 

To teach students how to cope with such problems of translation we used 
“case” techniques and academic debates as they prompt students to make analysis, 
prove their ideas. Th e work at the case was carried out in several stages: defi ne the 
problem, plan the solution, solve the problem and make conclusions. 

Another peculiar feature of communication between people is that “the part-
ners can infl uence one another by means of system of signs… Th e eff ectiveness 
of communication is defi ned by how successful this infl uence was” [1, p.85]. But 
in the process of translingual communication the partners are deprived of this 
possibility as they don’t have any common system of signs. It’s interpreters’ task to 
guess what the infl uence was and how to convey it. 

Th e translator has to know clearly for whom the translation is made. Accord-
ing to V. Komissarov there are three types of recipients: typical or average re-
cipient, the group of recipients with certain characteristics (specialists of a certain 
branch, children) and a particular recipient [2, p. 209-216]. Th e peculiarities of the 
translation of the text depend on the group it is done for. Th us, translation of the 
scientifi c text for the specialists of a certain branch will include terms, as transla-
tion will be done with the help of transcoding (e.g. oxygen – оксиген, transmis-
sion – трансмиссия, transformation – трансформация). In the text for average 
recipient the terms will be replaced by widely used words (e.g. oxygen – кислород, 
transmission – передача, transformation – изменение). We paid special atten-
tion to solving of these problems at our classes.
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Th e results of our experiment showed that students have some diffi  culties 
with pragmatic peculiarities of translation. We used the “aquarium” technique to 
improve students’ skills of translation taking into account the pragmatic aspect. 
As the work was organized in small groups, it also helped to improve students’ 
communication skills. Th e students were organized in two teams and were given 
the text to translate for a certain group of recipients. Th e students of the fi rst teams 
took place in the center of the classroom. Th eir task was to read, translate the text 
and discuss the diffi  culties (5-8 minutes). Th e students of the second group didn’t 
interfere, they only observed. When the work was over the students of the second 
group commented on the translation they’d heard, gave their own variants, which 
they considered to be better (3-4 min). Th en they exchanged their roles.

Th e interpreters should take into consideration not only verbal, but non-
verbal means of communication: paralinguistic (intonation, tone, tempo), extra-
linguistic (laughter, cry), kinaesthetic (gestures, mime, eye contact), proxemics 
(pauses, body movements). To teach the students to interpret non-verbal means 
of communication brainstorming technique was used. Th e students watched an 
episode of the fi lm [5] and were asked to prepare subtitles for it in their mother 
tongue. Aft er that they had to name the emotions the actors displayed. Th e stu-
dents expressed their ideas one by one, the teacher put them down on the chalk 
board. Everyone had to observe certain rules: to be active, not to criticize others, 
it was allowed to develop others’ ideas. Aft er all the participants expressed their 
thoughts, discussion and evaluation took place. Th e students also compared in-
formation expressed by the actors verbally and non-verbally. 

Another task used to improve students’ understanding of non-verbal means 
was called “emotions”. Th e students were given the card with some sentences, like 
“Th ese Owens must be rolling in money”. Th eir task was to pronounce them in 
such a way that all other students should feel pleasure, anger, sorrow etc.

To improve listening skills role playing was used. Th e participants of the game 
“Boss chooses a new car” were the president of the company who wanted to pur-
chase a new car, his secretary, who had to retell the information told by the inter-
preter and the interpreter whose task was to watch the commercial in English, make 
short functional translation and give it to the secretary. Th e students listened to the 
commercial of Chrysler 200, Chevy Malibu и Ford Fusion [6], the interpreter trans-
lated it for the secretary, who delivered that information to the president. When the 
role play was over we discussed all the details of the situation. Th e participants told 
about their feelings, about the diffi  culties they came across and about possible ways 
to solve them. Th e students who watched the play also participated in the discus-
sion, shared their impressions: what they liked and what they didn’t.

Business communication as well as translation is very important in the inter-
preter’s professional activity. To make students familiar with diff erent aspects of 
their future work we organized for them meetings with translators who shared 
their experience of work in the agencies. Business communication of the inter-
preters is carried out either with the client himself or translation agency, or cli-
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ent’s representative (representatives) and it’s important for the future translators 
to know the rules of communication.

Business communication includes usual procedures and new, creative ones. 
To teach students to facilitate communication role-playing was used in the class-
room and they were asked to use e-mail for virtual communication at home.

Interpreter’s personal communication – is an integral part of his professional 
communication, besides, it infl uences it a lot. To have friendly relations in the pro-
fessional sphere, one needn’t be everyone’s friend. But he must be always frank and 
honest with the colleges. Personal communication helps to fi nd new clients, business 
partners. Th at’s why it’s so important to encourage students to be sociable, friendly 
and self-confi dent. Interactive learning techniques are also used to stimulate stu-
dents to be active and assertive. Assertive students can easier reach signifi cant re-
sults in their future professional activity, as nowadays there are a lot of agencies and 
translators who do their work well, and it’s not that easy for the beginner to fi nd a 
good job. We can describe assertive behaviour as the behaviour of a self-confi dent 
person, who respects other people’s rights and needs on the condition that he/she 
is also respected. An assertive person can clearly explain his/her point of view, mo-
tivate the proposals. So, to develop such features of character we used tasks that 
presupposed interaction (work in pairs, small groups and public speeches).

Special attention was paid to sustain positive classroom environment during 
our classes. Th e students mentioned that they especially liked friendly atmosphere, 
new methods of work, the chats with working translators, which stipulated their 
desire to study better, to improve their communication skills and at the same time 
increased their self-confi dence.

So taking into consideration peculiarities and problems of training future 
translators, interactive techniques can facilitate the formation of profession-
al competence. Implementation of interactive techniques in the process future 
translators’ training can make the system of training open, as it demands a con-
stant active interaction between students, between students and their teacher, stu-
dents and working translators, constant work with dictionaries, various Internet 
resources, translation programs. 
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Summary
The article analyses and systematizes the conception of educational audit. The 
essence and components of this concept are discovered. Implementation of soci-
ological tools as part of HEIs audit is updated. Article provides an overview of 
methods which allow to broaden and deepen the information obtained by the 
auditors. Attention is paid to the need of educational audit developing in Ukraine.

Key-words: social audit, educational audit, quality management, auditing stan-
dards, the quality of education, sociological methods, diagnostic techniques, expert 
evaluation, independent experts, International Organization for Standardization 

Aудит как механизм оценки функционирования различных компа-
ний и организаций достаточно давно вошел в международную практику. 
Если изначально он ассоциировался только с проверкой финансовой со-
ставляющей деятельности организаций, то на данный момент охват сфе-
ры его деятельности существенно расширился. Появились аудит персонала, 
аудит социальной ответственности, экологический аудит, социальный аудит, 
образовательный аудит. Последний активно начал использоваться в странах 
Европы ещё в 80-х годах и позже получил международное распространение. 
Как и любой аудит, он основывается на проверке объекта обследования, его 
структурных элементов или процессов на соответствие стандартам качест-
ва. Международные стандарты в области качества подчеркивают важность 
аудита как инструмента менеджмента для мониторинга и проверки результа-
тивности в области обеспечения эффективности деятельности организаций.

Рост конкуренции в сфере образования, ужесточение требований со 
стороны самих потребителей к качеству образовательных услуг, привели 
к тому, что ориентация на потребителя становится ключевым принципом 
в организации образовательного процесса. Эта ориентация находит отра-
жение в постоянном отслеживании состояния удовлетворенности потре-
бителей образовательных услуг и соизмерении полученных результатов с 
требованиями общества и рынка. Ответом на эти вызовы стало развитие 
и международное распространение независимых экспертных агентств по 
проведению образовательного аудита. Украина является единственной 
страной Европейского пространства высшего образования, где нет незави-
симых, негосударственных агентств по оценке качества образования, не-
смотря на то, что она является правительственным членом Европейского 
реестра обеспечения качества образования.
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Основным механизмом оценки в системе образования Украины остаёт-
ся аккредитация с устаревшими формами контроля, которые не подразу-
мевают повышение качества эффективности функционирования организа-
ции, а фиксируют только некоторые аспекты её состояния на момент про-
верки. Существующая национальная система рейтингов, основанная на об-
щих показателях и индексах, не отражает основные аспекты качества пре-
доставляемых образовательных услуг и не даёт понятную и комплексную 
информацию для потенциальных потребителей. При проведении рейтин-
гов и проверок такого рода фактически не учитываются социальные аспек-
ты деятельности образовательных учреждений и формирование обратной 
связи между поставщиками и потребителями образовательных услуг. 

Авторы аналитического доклада по мониторингу качества образования 
в Украине сообщили, что в Украине нет определенной и адаптированной к 
образовательным целям системы государственных образовательных стан-
дартов, анализ выполнения которых мог бы давать основания для выводов 
о качестве функционирования образования. «В государстве не разработаны 
и не внедрены национальные системы образовательных индикаторов, ко-
торые могли стать важным источником информации о функционировании 
отрасли, и обеспечили сравнение ее результатов с аналогичными данными 
других стран, в частности тех, что входят в состав Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР)» [1]. Соответственно, актуальной 
представляется разработка национальной модели проведения образователь-
ного аудита, которая послужила бы базисом для возникновения в Украине 
агентств, способных проводить образовательный аудит на основе европей-
ских стандартов и адаптированных под национальные реалии методик.

В последнее время ведется полемика о том, что педантичное следование 
стандартам качества не всегда приводит к заданным результатам. Так, англий-
ский исследователь Дж. Роджерсон отмечает, что в стандартах серии ISO сде-
лан слишком большой акцент на документирование и реализацию методик. 
При этом не учитываются внутренние и внешние аспекты функционирова-
ния образовательных учреждений и мнение потребителей. Возникает необ-
ходимость использовать не четкие показатели, а те, которые отражают общие 
тенденции в области качества. В таком случае использование аудита только с 
целью сертификации продукции не приносит действенной пользы. Соответ-
ственно, возникает потребность в усовершенствовании механизма образо-
вательного аудита – дополнение использования стандартов качества новыми 
методами, в частности социологическими, обеспечивающими социальную на-
правленность аудита. Это позволит разработать комплексную методику прове-
дения образовательного аудита, эффективную для украинского образователь-
ного пространства и приемлемую в международном сообществе.

На наш взгляд, проблема повышения эффективности образовательного 
аудита заключается в выборе из широкого спектра социологических методов 
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таких, которые можно результативно использовать при проведении аудита 
ВУЗа и, как следствие, повышать эффективность проводимых мероприятий.

Особенности и составляющие оценки качества образовательных услуг 
представлены в работах В. Андреевой, М. Кисиль, И. Деньковича, В. Сафо-
новой, С. Толочко и др. В рамках данных исследований обозначены крите-
рии диагностики качества образовательных услуг и возможности их приме-
нения. Расширение характеристик и составляющих диагностических тех-
нологий образовательной среды находит отражение в работах, посвящен-
ных образовательному аудиту. Среди ученых, работающих в этом направ-
лении, стоит отметить Дж. Роджерсона, С. Белову, Ю. Быкова, А. Ермолаева, 
В. Прохорова, Ю. Рубина, Е. Фролову, С. Шевченко и других. В их работах 
исследуются стандарты образовательного аудита, цели и возможности его 
проведения, а также акцентируется необходимость внедрения и расшире-
ния практик аудита в образовательных учреждениях. Однако предложен-
ные ими варианты проведения образовательного аудита преимущественно 
основываются на оценке состояния критериев, прописанных в образова-
тельных стандартах, без существенного учёта запросов и мнений потенци-
альных потребителей образовательных услуг.

Целью данной статьи является актуализация социологических методик 
в рамках проведения образовательного аудита ВУЗа. 

С усложнением структуры общественных и международных отно-
шений, развитием рыночной экономики и необходимостью расширения 
принципов открытости в деятельности бизнес-структур, можно связывать 
активизацию интереса общества и представителей различных организаций 
к такому явлению как аудит. 

Под аудитом понимаются действия по сбору информации, позволяю-
щей оценить потребность в улучшении или корректирующих действиях. 
Аудит – это систематический, независимый и документированный процесс 
получения данных и объективного их оценивания с целью установления 
степени выполнения согласованных критериев аудита (ISO 9000:2000). В об-
щем виде аудит можно рассматривать как комплексный сбор информации 
для проведения независимой оценки на основе признанного стандарта ка-
чества с целью общего улучшения системы менеджмента. 

В процессе усложнения самого понятия «аудит», его функций и струк-
туры сформировались три основные категории аудита:

– аудит, осуществляющийся первой стороной, то есть непосредствен-
но самой организацией – «внутренний аудит»;

– аудит, проводимый второй стороной, зачастую крупной организа-
цией или структурой для проверки компетентности бизнес-партнёра или 
потенциального поставщика услуг – «выборочный аудит»;

– аудит, проводимый третьей стороной, выполняется независимыми 
агентствами или уполномоченными экспертными организациями с целью 
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сертификации или проверки организации на соответствие требованиям 
международных и национальных стандартов – «внешний аудит».

Таким образом, термин «аудит» прочно вошел в международные госу-
дарственные и бизнес-практики. Как и любое явление, непосредственно 
влияющее на общественные отношения и функционирование социальных 
организаций, аудит является предметом изучения не только экономических 
и правовых наук, но и попадает в проблемное поле социологии. Ответом на 
это стала разработка теорий и практик социального аудита.

Под социальным аудитом понимается универсальная технология ком-
плексной проверки реального состояния социального объекта в соответ-
ствии с принятыми стандартами, формальными нормами и положениями. 
Как отмечает О.  Мазурик, универсальность социального аудита означает 
возможность его применения для решения различных задач управленче-
ской деятельности, в различных сферах жизнедеятельности общества (эко-
номической, политической и т.д.) и на разных уровнях: организационном 
(корпоративном), отраслевом, региональном [2]. Соответственно, социаль-
ный аудит также можно экстраполировать на систему образования и ВУЗы.

Система образовательного аудита зародилась в условиях, когда ВУЗы 
начали договариваться между собой о признании качества образования. 
Предоставление аудиторских услуг в системе образования в Европе успеш-
но развивается благодаря росту независимых, общественных аудиторских 
организаций, спрос на которые пропорционально увеличивается с каждым 
годом. В европейских странах проведение образовательного аудита про-
чно вошло в практику. ВУЗ должен проходить независимую оценку своей 
деятельности, которую проводят частные агентства, подтвердившие свою 
квалификацию и котирующиеся на рынке образовательных услуг. Наиболь-
шее распространение образовательный аудит получил во Франции, России, 
США, Германии, Китае, Греции и Швеции. В Швейцарии, Испании, Вели-
кобритании, Италии, Голландии его функции выполняет так называемый 
инструментальный аудит, а в Дании, Финляндии и Норвегии он предстаёт в 
виде аудита качества образования. 

Образовательный аудит – это независимое оценивание результатов 
учебной деятельности специальными аттестационными службами, имею-
щими сертификат на проведение контрольно-оценочных процедур стан-
дартизированными измерителями при соблюдении правил, установлен-
ных законом об образовании или другими нормативными документами 
(Н. Ефремова) [3].

Как отмечает Ю.  Рубин, образовательный аудит является особым на-
правлением профессиональной деятельности по конфигурации рынка 
образовательных услуг. Он также выступает предпосылкой или элементом 
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комплексного аудита конкурентоспособности ВУЗов и предоставляемых 
ими услуг, конкурентоспособности рабочей силы выпускников (сертифи-
кация квалификаций), конкурентоспособности кадрового и деятельност-
ного потенциала работодателей, конкурентоспособности национальной 
образовательной системы в целом [4]. Однако данное определение несколь-
ко ограничивает функции, выполняемые образовательным аудитом. На 
наш взгляд, он не только обеспечивает конкурентоспособность, но и слу-
жит комплексным механизмом диагностики эффективности функциони-
рования ВУЗов и подтверждения социальной ответственности за качество 
предоставляемых ими образовательных услуг. 

В. Липская определяет образовательный аудит как систематическую и 
аргументированную деятельность по измерению качества условий, процес-
сов преобразования условий и результатов совместной образовательной 
деятельности субъектов системы образования с целью оценки степени их 
соответствия аттестационным и аккредитационным положениям и требо-
ваниям образовательных стандартов. Эта разновидность экспертизы, осу-
ществляемая в рамках бюджетной или предпринимательской деятельности 
группой аудиторов, является аналитическим исследованием причин воз-
никновения проблем, которые снижают качество образования [5]. По её ре-
зультатам заказчик получает экспертное заключение, которое используется 
при формировании корректирующих действий, направленных на решение 
выявленных проблем.

С.  Шевченко даёт следующее определение: «образовательный аудит 
в сфере высшего образования – это процедура проведения независимы-
ми аккредитованными экспертами проверки и оценки деятельности ВУЗа 
в целом, достижения заявленного им уровня качества образования и его 
гарантий, образовательных стандартов и соответствий, согласно которым 
формируются профессиональные, деловые и личностные качества студен-
тов, а также обеспечивается их конкурентоспособность в образовательном 
пространстве» [6].

Обобщая приведённые определения, стоит отметить, что исследовате-
ли акцентируют внимание на использовании различного рода стандартов, 
однако при этом фактически не прописывается использование социологи-
ческих методов для формирования обратной связи между поставщиками 
и потребителями образовательных услуг. В ряде определений образова-
тельный аудит рассматривается как своего рода экспертиза образователь-
ного учреждения, однако, на наш взгляд, это сужает спектр используемых 
им методов и проводимых мероприятий. Экспертиза применяется там, где 
полнота или достоверность информации, необходимой для принятия ре-
шений, сравнительно невелика. Для получения комплексной информации 
необходима социальная диагностика, которая определяется как система 
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поэтапного изучения того или иного процесса или явления. Её результа-
том является выявление типичных характеристик и причин отклонения от 
норм или стандартов, для последующего принятия практических рекомен-
даций по их минимизации. В данном случае экспертиза выступает одним из 
элементов диагностики.

Мы будем определять образовательный аудит как комплекс методов 
диагностики функционирования образовательного учреждения на основе 
унифицированных стандартов и показателей, дополненный рядом социо-
логических исследований. Данный вид диагностики может носить внутрен-
ний и внешний характер. В то же время, он является комплексной соци-
альной технологией, в результате внедрения которой достигается постав-
ленная цель (диагностика ВУЗа и повышение качества услуг) и изменяется 
объект воздействия (качественно новое функционирование ВУЗа).

Аудит ВУЗа служит достижению целей его развития посредством ис-
пользования процессного, системно-деятельностного, синергетического, 
компетентностного и квалиметрического подходов к оцениванию и повы-
шению эффективности процессов управления. Объектом образовательно-
го аудита является как ВУЗ в целом, в случае комплексного аудита, так и 
его структурные элементы в условиях выборочного аудита: аудит подразде-
ления, аудит учебного процесса; аудит образовательной программы; аудит 
системы менеджмента качества ВУЗа и т.д. Также аудиты могут различаться 
с точки зрения полноты проверяемых требований стандартов и охватывать 
проверку отдельных требований, установленных во внутренней и внешней 
документации или стандартах в области качества.

Для признания международными партнерами образовательный аудит 
в Украине должен основываться как на национальных образовательных 
стандартах и законах, так и на принципах «всеобщего управления качест-
вом» (Total Quality Management, TQM), требованиях к системам менеджмен-
та качества Международной организации по стандартизации (International 
Organization for Standardization, ISO) и стандартах европейской ассоциации 
гарантии качества высшего образования (ENQA). Использование данных 
стандартов направлено в первую очередь на анализ документации и обра-
зовательных процессов ВУЗа с целью выявления соответствий/несоответ-
ствий реального положения дел заявленным стандартам. После проведения 
диагностики заказчикам представляется заключение (отчет), в котором ау-
диторы очерчивают области, требующие первоочередной корректировки 
или внимания со стороны руководства. Если же особых несоответствий 
выявлено не было, ВУЗ получает сертификат, подтверждающий качество 
его работы. Однако, для расширения получаемой во время аудита инфор-
мации, повышения эффективности аудита и работы агентств, целесоо-
бразным представляется добавление социологических методов в алгоритм 
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образовательного аудита. В рамках данной работы нами будет предложен 
комплекс таких методов, способных существенно дополнить механизм 
образовательного аудита, тем самым повысив его эффективность.

Социологический опрос (анкетирование или интервью) в рамках образо-
вательного аудита может включать в себя охват четырёх групп потребителей 
образовательных услуг: студенты, преподаватели, родители и выпускники.

Опрос студентов направлен на выявление оценки респондентами качест-
ва предоставляемых образовательных услуг (работы преподавателей, мето-
дического обеспечения, инфраструктуры и т.д.); отношения к предоставля-
емой научной работе и досугу; степени информированности о деятельности 
ВУЗа и проводимых им программ; выявление проблем, которые непосредст-
венно стоят перед студентами, в том числе, затрудняющих обучение. 

Опрос выпускников осуществляется на основе предоставления руко-
водством ВУЗа и кафедр данных о бывших студентах. Данный этап может 
проходить в виде телефонного, электронного или очного опроса. Основная 
его цель заключается в анализе того, как студенты, окончившие ВУЗ, оце-
нивают: уровень преподавания и качество работы ВУЗа (кафедры), востре-
бованность полученного ими образования и его практическое применение, 
соотношение знаний, умений и навыков с требованиями работодателей и 
рынка. Данный опрос направлен на выявление общих тенденций и настро-
ений среди выпускников. 

Опрос преподавателей предполагает комплексную оценку следующих 
критериев: кадровая политика ВУЗа, психологический климат в коллективе, 
состояние обратной связи между преподавателями и руководством ВУЗа, 
особенности внедрения и качество образовательных программ и иннова-
ций, проблемы, непосредственно стоящие перед преподавателями, и т.д. 

Опрос родителей студентов может включать в себя следующие состав-
ляющие: удовлетворены ли родители рейтингом и качеством работы ВУЗа, 
уровнем образованности и качеством получаемого ребенком образования, 
медицинским обслуживанием, организацией досуга, возможностями про-
фессионального и научного роста. Особое внимание целесообразно уде-
лить пожеланиям и критическим замечаниям родителей.

В ходе образовательного аудита может быть проведен ряд фокус-груп-
повых исследований со студентами и преподавателями. Эти исследования 
необходимы для выявления неявных или скрытых проблемных моментов в 
работе ВУЗа, и могут быть воплощены в двух вариантах:

1. Аудиторы проектируют отдельно для студентов и преподавателей 
проблемные ситуации, с которыми они могут столкнуться в процессе ра-
боты. Наблюдатели фиксируют всю полученную информацию (вербальную 
и невербальную). На основе подобного наблюдения аудиторы могут полу-
чить данные, которые не были выявлены при анкетировании. 
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2. Участники рассматривают проблемы, которые действительно стоят 
перед ВУЗом, после чего предлагают пути их управленческого решения. По-
лучение информации подобного рода может быть использовано аудитора-
ми при разработке рекомендаций для руководства ВУЗа и при составлении 
определённого перечня вопросов для экспертных опросов.

Проведение цикла эксперт-опросов, как правило, входит в алгоритм 
образовательного аудита. При этом стоит отметить, что использование 
описанных выше методов позволяет существенно расширить как спектр 
возможных вопросов, так и комплексность получаемой информации во 
время данных опросов. Объектами эксперт-опросов в образовательном ау-
дите являются: потенциальные работодатели, руководство ВУЗа и незави-
симые эксперты.

Под независимыми экспертами мы понимаем представителей местных 
органов власти, министерства образования, ведущих ВУЗов и учёных, за-
нимающихся проблемами качества образования. Целью данных опросов 
является получение оценки о работе ВУЗа извне. При интервьюировании 
могут быть заданы вопросы по следующим направлениям: оценка внешней 
работы ВУЗа; оценка рейтинга и статуса ВУЗа, оценка работы ВУЗа по срав-
нению с другими учебными заведениями и др. Также должен быть пред-
ставлен цикл вопросов, связанных с выявленными проблемными момента-
ми. От экспертов требуется высказать мнение о возможности их решения 
(при постановке подобного вида вопросов аудиторы предельно придержи-
ваются принципов конфиденциальности).

К потенциальным работодателям относятся представители крупных 
фирм, агентств, предприятий и организаций, сотрудничающих с ВУЗом. 
Опрос может проходить как в виде анкетирования, так и в форме интервью 
(что предпочтительнее). Аудиторы должны получить данные о том, как ра-
ботодатели относятся к качеству и востребованности образования выпуск-
ников, как оценивается диплом о полученном образовании. Основу опроса 
составляют вопросы, направленные на выявление профессиональных ка-
честв, которыми должны обладать выпускники при приёме на работу.

Для руководства ВУЗа (ректор, заместители, деканы, заведующие кафе-
драми) формируется гайд интервью, в который входят вопросы по следую-
щим направлениям: лидирующая роль руководства; политика и стратегия 
организации в области качества; работа с персоналом; партнерство и ресур-
сы; процессы, осуществляемые организацией; удовлетворенность потреби-
телей качеством продукции и услуг; удовлетворенность персонала; влияние 
организации на общество; результаты работы организации. Данные крите-
рии соответствуют требованиям стандарта качества ISO 9001:2000. 

Особое внимание при формировании вопросов к руководству аудиторы 
должны уделять выявленным проблемным секторам деятельности ВУЗа и 
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различным несоответствиям в документации. Предложенные методы позво-
ляют получить результаты, которые можно предоставлять в процессе прове-
дения интервью с руководством ВУЗа – различные статистические данные, 
наработанные во время анкетирования, фокус-групп и эксперт-опросов.

Анализ информации, полученной в результате образовательного ау-
дита, в некоторых случаях целесообразно дополнять методами SWOT- и 
PEST-анализов. 

Термин «SWOT-анализ» в обобщённом виде – аббревиатура слов: 
«Strengths – Weaknesses – Opportunities– Th reats», т.е. «Силы – Слабости – Воз-
можности – Угрозы». Используя матрицу SWOТ, можно провести анализ 
влияния внешних и внутренних факторов на деятельность организации.

Потенциальные внутренние 
сильные стороны (S):

Потенциальные внутренние 
слабости (W):

Потенциальные внешние 
благоприятные возможности (О): Потенциальные внешние угрозы (Т):

Рис. 1. SWOT-матрица

Данный метод предполагает проведение оценки сильных и слабых сто-
рон в работе ВУЗа, возможностей для развития и угроз различного поряд-
ка, исходящих из его окружения. На основании данных, полученных в ре-
зультате аудита, появляется возможность постройки SWOT-матрицы, кото-
рая образует четыре поля: СИУ (сила и угроза), СИВ (сила и возможности), 
СЛУ (слабость и угрозы) и СЛВ (слабость и возможности). На каждом из 
перечисленных полей необходимо выбрать и рассмотреть все возможные 
парные комбинации, из которых экспертами будет вычленены наиболее ак-
туальные и проблемные для работы ВУЗа. 

Для конкретизации описываемого метода кратко опишем четыре пред-
ложенных поля. Поле СИВ включает в себя определение и функциональное 
использование сильных сторон работы ВУЗа с целью получить наибольшую 
отдачу и успех от возможностей, появляющихся во внешней среде. Комби-
нация СЛВ на базе возможностей ВУЗа, выявленных аудитом, предлагает 
пути по преодолению или смягчению имеющихся слабостей. Поле СИУ 
является одним из основных, так как отображает сильные стороны ВУЗа, 
способные предотвратить и устранить внешние угрозы. Комбинация СЛУ 
для руководства ВУЗа является крайне значимым индикатором, поскольку 
определяет основные проблемные моменты в работе и внешнем окружении 
организации. 

SWOT-анализ – достаточно распространённый метод, используемый 
руководством ВУЗа для самооценки. Однако при этом появляется проблема 
выбора точных индикаторов оценки работы ВУЗа, а также определённый 
субъективизм, неизбежно возникающий в процессе самопроверки. Исполь-
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зование данного метода независимыми специалистами при проведении 
образовательного аудита позволит устранить фактор субъективности и на 
основании блока социологических исследований, проведённых в ВУЗе, раз-
работать качественные индикаторы оценки. 

Матрица PEST-анализа также может служить одним из вспомогатель-
ных методов при проведении образовательного аудита. Она включает в 
себя анализ макросреды ВУЗа: P – политика, E – экономика S – социальная 
сфера, Т – технологии. Построение матрицы идёт фактически так же, как в 
SWOT- анализе, то есть разрабатываются и высчитываются наиболее важ-
ные для ВУЗа комбинации. На их основании формируется отчёт, в котором 
отображается место, качество и степень влияния факторов макросреды на 
деятельность ВУЗа [7].

Таким образом, комплексное внедрение описанных социологических 
методик в алгоритм проведения образовательного аудита позволяет не 
только расширить и углубить информацию, получаемую аудиторами, но и 
существенно улучшает само качество проведённого аудита. Рассмотрение 
образовательного аудита в качестве механизма социологической диагно-
стики функционирования ВУЗа вносит вклад в теорию и практику социо-
логии образования и социального аудита. 

Образовательный аудит на данный момент является новой и фактиче-
ски не разработанной для Украины отраслью услуг, вследствие чего разра-
ботка новых методик и моделей его проведения является одним из самых 
актуальных направлений для повышения качества национальной системы 
высшего образования.
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STRATEGIA SUPRAVIEŢUIRII DIN PERSPECTIVA 
BIOETICII, FILOSOFIEI ȘI MEDICINEI

THE SURVIVAL STRATEGY FROM THE PERSPECTIVE 
OF BIOETHICS, PHILOSOPHY AND MEDICINE

Anul acesta, comunitatea știinţifi că și fi losofi că din Republica Moldova, dar 
și din alte ţări, precum România, Rusia, Bielorusia, Ucraina, Canada, Italia, Geor-
gia, Croaţia, Kazahstan, Polonia, Armenia etc. consemnează o dată marcantă de 
nivel internaţional – apariţia ediţiei jubiliare – 20 de ani a Culegerilor de articole 
știinţifi ce cu participare Internaţională sub genericul „Strategia supravieţuirii din 
perspectiva bioeticii, fi losofi ei și medicinei (economiei)” și inaugurarea Confe-
rinţelor știinţifi ce internaţionale sub genericul „Strategia supravieţuirii din per-
spectiva Bioeticii, Filosofi ei și Medicinei” – programate și realizate în perioada 
anilor 1995-2010. Remarcăm, Strategia supravieţuirii și a securităţii umane este 
continuată începând cu anul 2011 în Culegerile de articole cu participare interna-
ţională [vol.4(20)] – mai 2014.

Ediţia jubiliară de 20 ani încununează munca asiduă, foarte rodnică și prodi-
gioasă îndeplinită de Catedra Filosofi e și Bioetică și de Centrul Naţional de Bioe-
tică a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testimiţanu” din Republica 
Moldova în frunte cu doctorul habilitat, profesor universitar Teodor Ţărdea.

Menţionăm în mod deosebit că valoarea și însemnătatea „Culegerilor de ar-
ticole...” rezidă în actualitatea lor deosebită, în faptul că acestea examinează cele 
mai stringente probleme știinţifi co-fi losofi ce, bioetice și etico-morale ale dezvol-
tării lumii contemporane în condiţiile globalizării. Și desigur, pe prim-plan sunt 
problemele securităţii umane, a acelor factori socioeconomici și a acelor știinţe 
care în mare măsură determină conţinutul și orientările problematicii dominante 
astăzi în societate: esenţa și trăsăturile caracteristice ale bioeticii, a educaţiei bi-
oetice, a știinţei, a demografi ei, a diverselor probleme medicale, fi losofi ce, etico-
morale, culturale, social-economice etc. care determină viitorul omenirii.

În primul rând, conţinutul Culegerilor demonstrează o unitate și o interacţiu-
ne conceptual-logică și metodologică a celor trei componente ale Strategiei supra-
vieţuirii: Filosofi a, Bioetica și Medicina (Economia), evidenţierea și argumentarea 
rolului lor complex în asigurarea securităţii umane. O mare reușită teoretică-apli-
cativă a Culegerilor rezidă anume în realizarea concretă a acestei interacţiuni, a 
manifestărilor ei concrete în procesul de integrare a știinţelor bazate pe metode 
complexe de analiză și sinteză.
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În rândul al doilea, original și novator este faptul că Culegerile cuprind și exa-
minează concepte și teorii reieșind atât din contextul general al temei, cât și de 
interpretări individuale, care completează substanţial conţinutul ca atare. Pentru 
exemplifi care evidenţiem următoarele aspecte: T.Ţîrdea. „Bioetica în sistemul 
știinţei contemporane: profi l fi losofi co-metodologic”, Semeniuc E.P. „Moștenirea 
creatoare a lui V.I. Vernadschi și contemporaneitatea”. Informaţia – sursa strategi-
că primară și asigurarea securităţii umane. Ursul A.D. Gândirea globală și investi-
gaţiile globale. Zagorodnaia V.I. Frolov A.F. „Rolul paradigmelor bioetice în pro-
cesul aplicării preparatelor medicale imunobiologice, Sedov N.N., Sergheev N.V. 
„Despre statutul bioeticii în calitate de paradigmă a supravieţuirii”, Ojovanu Vita-
lii. „Despre devenirea bioeticii drept valoare”, Gojenko A.I. „Temeliile fi losofi ce și 
știinţifi co-naturaliste ale ecoeticii.” Donica A.D. „Realizarea profesională ca factor 
al supravieţuirii”, Magazinșcikov I.P. „Rolul determinant al culturii în Strategia 
dezvoltării nepericuloase a omenirii”, Roșca Liudmila. „Procese integraţioniste: 
aspecte axiologice. Modelul UE”, Mișatin T.V. „Strategia supravieţuirii și temeliile 
etice ale principiului preîntâmpinării” etc. Conţinutul Culegerilor impresionează 
prin variata și bogata gamă de articole de caracter știinţifi c general, fi losofi co-
știinţifi c, bioetic, istorico-fi losofi ce, cultural, instructiv-educaţional (mai ales în 
context bioetic). Este promovată și cultivată o adevărată moralitate, o adevărată 
cultură știinţifi că orientată spre însușirea profundă a normelor și principiilor de 
conduită general-umană în spiritul demnităţii și respectului social reciproc.

În al treilea rând, Culegerile sunt axate pe factorul uman, întrucât conceptul și 
orientările de bază ale Strategiei supravieţuirii au drept scop principal cercetarea 
teoretică și formularea unor recomandări practice ce ar asigura securitatea reală a 
omului, crearea condiţiilor social-economice și spirituale necesare pentru o exis-
tenţă durabilă. Iar vechiul aforism – „a fi  sau a nu fi ” – capătă astăzi o valoare și o 
însemnătate deosebită. Și problema constă în faptul  că esenţa umană în general, 
rostul omului în lume, căile pe care se va dezvolta omenirea în continuare sunt 
expuse de autorii Culegerilor într-un stil știinţifi c sobru, argumentat, concis. Este 
elucidată și argumentată viziunea incontestabilă că problema omului, a valorilor 
general-umane devine o orientare prioritară în cercetările privind esenţa epocii 
contemporane, iar asigurarea securităţii fi inţei umane capătă o deosebită însem-
nătate și amploare.

În al patrulea rând, conţinutul Culegerilor demonstrează o ţinută metodolo-
gică și teoretico-aplicativă bazată pe principiul pluridisciplinarităţii. Remarcăm 
și faptul că autorii Culegerilor nu numai au demonstrat caracterul novator, ori-
ginal și axat pe investigaţii de perspectivă a materialelor prezentate, dar au ac-
centuat și au argumentat concepte știinţifi co-fi losofi ce ce rezultă din investigaţii 
recente și care contribuie substanţial la afi rmarea noii mentalităţi, a noi orientări 
spirituale și a unor noi idealuri în societate. Sunt utilizate metode și principii de 
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factură logico-metodologică și ontologico-epistemologică caracteristice știinţei și 
fi losofi ei contemporane. Conţinutul – conceptul Culegerilor refl ectă axarea ne-
mijlocită pe principii determinante de investigaţie știinţifi că: principiul sistemic 
al obiectivităţii și corectitudinii, al istoricului și logicului, al adevărului. Astfel, 
expunerea materiilor, formularea deducţiilor și generalizărilor teoretice au rezul-
tat din aplicarea metodelor istorico-comparativă, hermeneutică, interpretativă, 
practic-experimentală. Anume utilizarea acestor principii și metode a contribuit 
la elaborarea de către autori a unor concepte și noţiuni noi referitoare la fi losofi e, 
știinţă și bioetică.

În rândul al cincilea, ca refl ecţie deductivă de sinteza la aspectele investigate, 
Culegerile demonstrează o orientare știinţifi că nouă – elaborarea concepţiei gene-
rale despre Bioetică, interacţiunea acesteia cu știinţele fundamentale și sociouma-
nistice, precum și rolul ei deosebit în educaţia morală, corelaţia ei cu cultura, eti-
ca, estetica, evidenţierea valorii bioeticii în medicină, bioetica în contextul știinţei 
contemporane etc. Astfel, cercetările ample și aprofundate în domeniul bioeticii 
creează noi posibilităţi și deschid noi perspective teoretico-aplicative ale acesteia 
în toate domeniile vieţii sociale. 

În așa mod, materialele Culegerilor – articolele publicate, dezbaterile con-
structive în contextul referatelor și comunicărilor prezentate, ideile și sugestiile 
expuse în mod novator și original, refl ectă o răbufnire de  aer proaspăt pe „ogorul” 
fi losofi ei și știinţei ca suport metodologic temeinic pentru noi investigaţii. Conco-
mitent, aceste idei și deducţii sunt refl ecţie concretă a dezvoltării în continuare a 
bioeticii, fi losofi ei, știinţei la etapa actuală, o dovadă concludentă că gândirea pă-
trunde în cele mai sensibile domenii și labirinte căutând valori și esenţe noi. Este 
demonstrat un nivel sporit de concepere și argumentare a noilor orientări și ten-
dinţe în fi losofi e, știinţă și bioetică. Astfel, generalizările și deducţiile fi losofi co-
știinţifi ce și bioetice, rezultând din conţinutul materialelor examinate, constituie 
modalităţi originale de elaborare a noilor strategii de supravieţuire și a existenţei 
umane în general. Iar faptul includerii active a savanţilor din alte domenii precum 
ar fi  economia, politologia, etica generală, fi losofi a socială, istoria fi losofi ei, dar 
și din domeniul știinţelor pozitive demonstrează în mod elocvent aprofundarea 
procesului de integrare știinţifi că, socială și instructiv-educaţională. De aici mai 
rezultă și necesitatea conceperii complexe a creării unor condiţii sociale adecvate 
privind cercetarea și activitatea umană în epoca globalizării.

Dumitru CĂLDARE, 
doctor habilitat în fi losofi e,

Universitatea de Stat din Moldova
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CONSTANTIN MICU-STAVILA OR VOLUPTUOUS OF RECLUSION.
A (RE) NOTED AT CENTENARY

Ioan DĂNILĂ,
 conferențiar universitar, doctor,

Facultatea de Litere a Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, România

                                                                     
1. Excurs profesional1)

„M-am născut la 18 august 1914 în comuna Moinești, judeţul Bacău, dintr-o 
familie de preoţi și învăţători.”2) Nu avem, deocamdată, mai multe date referi-
toare la familia, copilăria și adolescenţa viitorului fi losof3). Întrucât interesul 
lucrării de faţă este strict cultural, datele personale aproape că nu au relevanţă.

Câteva repere biografi ce sunt totuși utile și grăitoare pentru fi zionomia celui 
ce va deveni un important gânditor al veacului său. Astfel, în 1933 își ia baca-
laureatul la reputatul Colegiu „Sfântul Sava” din București4), iar cinci ani mai 
târziu, licenţa în fi losofi e la Facultatea de Litere și Filosofi e a Universităţii din 
București. La aceeași universitate, va obţine, după un an, certifi catul de practică 
pedagogică al Seminarului Pedagogic Universitar, ceea ce îi va da dreptul de a se 
încadra în învăţământ. Va face acest pas imediat, în anul universitar 1939-1940, 
mai întâi ca preparator suplinitor de fi losofi e la colegiul absolvit în 1933. Între 
timp elaborează teza de doctorat, „Finalitatea ideală a existenţei umane”, pe care 
o va susţine cu distincţia Magna cum laude, în 1942, la facultatea ale cărei cur-
suri le-a urmat până în 1938. Deja are legitimitatea de a preda în învăţământul 
superior: de la 1 noiembrie 1942 va fi  asistent suplinitor la Catedra de Istoria 
fi losofi ei moderne, Epistemologie și Metafi zică al aceleiași facultăţi bucurește-
ne. La 24 aprilie 1943, în urma susţinerii concursului de ocupare a postului de 
asistent titular la aceeași catedră, este declarat admis prin decizia Ministerului 
Culturii Naţionale. După mai puţin de un an (1 ian. 1944), este încadrat con-
ferenţiar suplinitor al Conferinţei de Introducere în fi losofi e, Logică și Teoria 
cunoașterii a Facultăţii de Teologie din București. 

Ascensiunea sa profesională a fost favorizată și de frecventarea5), între 1940 și 
1942, a cursurilor de fi losofi e ale universităţilor din Viena, Freiburg și Leipzig, pa-
ralel cu munca de la National Bibliotek din Viena și Deutsche Bücherei  din Leipzig.

Din acest punct, parcursul biografi c este preluat de Ștefan Delureanu, care 
așază în deschiderea ediţiei „Descoperirea vieţii personale” (București, Editura 
„Paideia”, 2006) o scurtă „Cronologie”. De aici afl ăm că în 1947 Constantin Mi-
cu-Stavila este exclus din învăţământ (era profesor la Facultatea de Teologie), 
„arestat și internat într-un lagăr de muncă. De la această dată nu mai acceptă 
nicio angajare din partea statului”7). Urmează o perioadă de recluziune socială 
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și profesională: când Tudor Vianu și Mihai Ralea îi oferă un post de cercetător 
știinţifi c, refuză. Va alege calea studiului individual și a scrisului, din care va 
rezulta, în anii ’60, lucrarea sa de căpătâi - „Descoperirea vieţii personale”.

În 1969 se decide, împreună cu soţia, scriitoarea Viorica Vlădescu-Stavila, 
să părăsească România. Îl va ajuta să ajungă în Franţa (la Issy-Les-Moulineaux) 
însuși președintele Charles de Gaulle. După numai un an, devine consilier cul-
tural la Société de l’Histoire du Protestantisme Français și conferenţiază la Fa-
culté de Th éologie Protestante din Paris, pe baza cursului de Filosofi e și Apolo-
getică generală. Totodată, coordonează manifestări știinţifi ce la Centre Culturel 
Américain, avându-i invitaţi pe Paul Ricoeur, Gabriel Marcel, Jean Brun, André 
Dumas, Pierre Emanuel, Octavian Vuia. În 1975 devine membru al Comisiei 
de fi losofi e de la Centre National de la Recherche Scientifi que. Înspre anii ’80 
îl afl ăm colaborator la emisiunile religioase („Lumea creștină”) de la Europa 
Liberă, popularizând lucrări de fi losofi e creștină. Textele prezentărilor au fost 
tipărite în reviste precum „Foi et vie”8).

În 1999 se întoarce în România, iar patru ani mai târziu se stinge din viaţă 
(18 ian. 2003).

Reluăm fi rul CV-ului din 1945 cu prezentarea componentei didactice: „I. 
Ca asistent, activitatea mea s-a desfășurat în cadrul Catedrei de Istoria fi loso-
fi ei moderne de la Facultatea de Litere și Filosofi e din București, conducând 
lucrările și dezbaterile seminariale în legătură cu următoarele probleme: a) în 
anul universitar 1942/1943 – Ens și Cogito la Descartes, Berkley, Kant, Fichte, 
Schelling, Hegel, Schopenhauer; b) anul 1943/1944 – Kant și fi losofi a româneas-
că”9). La Facultatea de Teologie, a susţinut prelegerile „Probleme de teoria cu-
noașterii” și „Lecţiuni de logică”, iar la seminare - „Problema adevărului”, „Di-
alogurile polemice ale lui Platon” și „Problema universalelor în Evul Mediu”, în 
anii 1944-1945. (Activitatea publicistică și cea literară, deși nu prezintă interes 
pentru articolul de faţă, se impune a se preciza că au fost de o aleasă ţinută: re-
vistele la care a colaborat, precum și lirica fi losofi că tipărită în volumele „Sosirea 
lavelor” – 1934 – și „Psyche” – 1942 – s-au bucurat de o largă apreciere.)

La capitolul „Lucrări”, din același CV, sunt inventariate zece titluri, cu câte 
o scurtă descriere. Prima citată este „Die Relativität der Erkenntnis und das 
Suchen des Absoluten (Vorlesung gehalten am 27 Februar 1942 an den Philo-
sophischen Institut des Leipziger Universität unter der Führung von Professor 
Hans Georg Gadamer), 19 pag., apreciată de Zevedei Barbu, asistent universitar 
la Facultatea de Filosofi e din Sibiu, astfel: „... dl Micu, la îndemână cu un foarte 
bogat și ales material din istoria știinţelor și mai ales a epistemologiei, rezolvă 
problema adevărului știinţifi c și a știinţei în genere în chip originar kantian, în-
tocmai cum ar fi  rezolvat-o un kantian contemporan maestrului dacă ar fi  avut 
același material și documentaţie din domeniul știinţelor pozitive”10).
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Al doilea titlu citat este „Bibliographie der rumänischen Philosophie” (Kant –
Studien, Heft  1-2, 1944), urmat de teza de doctorat − „Finalitatea ideală a exis-
tenţei umane” (București, Editura „Casa Școalelor”, 1943, 162 p. + VIII), cu sub-
titlul „Încercare de explicare a originei și sensului culturei”. Autorul preferă, 
„în loc de alt comentariu și rezumat”, să reproducă recenzia drei Alice Botez, 
asistent universitar la Institutul Psihotehnic, publicată în revista „Symposion” 
(III, oct. 1943). La rândul nostru, preluăm două pasaje: „Cartea Dlui Constantin 
Micu se desfășoară pe două planuri: unul aparţinând metafi zicei și altul fi lo-
sofi ei culturii. Sub raportul metafi zic, această încercare pleacă de la momentul 
lăuntric, abisal – conștiinţa de sine –, de la care pleacă orice metafi zică, sau, cu 
alte cuvinte, de la conștiinţa omului ca realitate opusă lumii înconjurătoare. [...] 
Iluzionismul raţiunei omenești este plin de consecinţe pozitive, deoarece prin el 
omul reușește să-și făurească o lume ideală: împărăţia culturii, a valorilor, a spi-
ritualităţii. În acest domeniu omul se regăsește pe sine și ia contact cu propriul 
Absolut”11). Am deschis și noi teza de doctorat și am rămas surprinși de adevărul 
peren inclus în capitolul al VIII-lea, ultimul: „Cultura este expresia unui elan de 
perfecţionabilitate a omului. Originea culturii este [în] inconformismul uman 
faţă de realitatea imediată. Finalitatea culturii este negarea realităţii așa cum este 
și realizarea realităţii așa cum trebuie să fi e”12). [...] „Omul care nu are voinţa lui 
de putere, care nu vrea să oprească roata istoriei pe loc, să despartă istoria în 
două, acela nu merită să fi e numit om. Căci omul devine om din momentul în 
care acceptă, ca și Meșterul Manole, calea creaţiei, care este aceea a jertfei, și din 
momentul în care, ca Prometeu, pornește la cucerirea cerului și a pământului. 
Aceasta înseamnă a voi să realizezi imposibilul și a crede nu în datele «eviden-
te» ale realităţii imediate, ci în acele[a] – mai ipotetice, dar tocmai de aceea mai 
fecunde – ale realităţii așa cum trebuie să fi e”13) (fi nalul tezei de doctorat).

„Homo ludens sau funcţiunea ideală a jocului și rolul lui în nașterea culturii” 
(București, Tiparul Universitar, 1942, 18 p.) este un eseu pe baza celebrei opere 
a lui Johan Huizinga (Amsterdam, 1939), „singurul comentariu apărut la noi în 
ţară asupra importantelor consecinţe fi losofi ce ce se desprind din lucrarea cu 
același nume a cunoscutului fi losof al istoriei”14).

Sunt citate apoi eseurile „Problema umanismului din punct[ul] de vedere al 
spiritualităţii românești” (1943; 18 p.), „Relaţia om-natură în concepţia româ-
nească asupra lumii” (1943; 14 p.), „Concepţia poporului român despre dragos-
te” (1943; 16 p.), care alături de „Caracterul specifi c al spiritualităţii românești” 
(1939) și „Teatrul popular românesc” (1943) „sunt o încercare de interpretare 
fi losofi că a materialului folcloric românesc”15).

Ultimele trei titluri reproduse de autor sunt „Originea creștină a proble-
maticii fi losofi ce moderne” (1945; 35 p.), „Existenţă și adevăr” (1945; 96 p.) și, 
respectiv, „Valoarea ontologică a cunoașterii” (1945; 64 p.), cu câte o scurtă de-
scriere a conţinutului.
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Revenim la cronologia lui Ștefan Delureanu, pentru a prelua titlurile lucră-
rilor apărute după redactarea CV-ului de către autor (între anii 1945 și 1975, 
Constantin Micu-Stavila nu a mai publicat nimic): „Trente ans après Yalta” (Pa-
ris, 1975), „Un coup de théâtre philosophique (La consérvation spirituelle de 
l’homme nu et sans masque techonologique)” (Paris, 1976), „Le droit à la di-
ff érence” (Paris, 1981), „Vers un nouvel art de penser et de vivre” (Paris, 1985), 
„L’avenir de la Roumanie à l’avant-garde de l’histoire” (Paris, 1987).

Prin grija exemplară a surorii sale, Victoria Delureanu, și a cumnatului său, 
Ștefan Delureanu, este recuperat miraculos și publicat manuscrisul lucrării 
„Descoperirea vieţii personale” (2006), după aproape patru decenii de la ela-
borare, cu un text introductiv (pp. 7-8) semnat de Bogdan Tătaru-Cazaban – 
„Un fi losof al ireductibilului” – și o postfaţă aparţinând Victoriei Delureanu (pp. 
551-558). Din acest al doilea text reproducem fi nalul, cu o atenţionare tot mai 
actuală: cartea „pare că a fost scrisă pentru a fi  citită de o altă generaţie decât 
a lui, o generaţie mai pregătită și mai încercată”, întrucât „autorul încearcă să 
tragă semnale de alarmă în faţa unei civilizaţii afl ate în pericol și chemate să 
găsească soluţiile salvatoare care nu pot fi  decât acelea ale regăsirii de sine”16). 

În anul centenarului nașterii, se cer menţionate gesturile onorabile de ieri și 
de azi ale familiei17), ale literaţilor18) și ale publiciștilor19).

Constantin Micu-Stavila se detașează drept unul dintre importanţii gânditori 
români a cărui operă își așteaptă cercetătorii avizaţi atât din direcţia fi losofi ei, cât 
și din sfera literaturii. Temele abordate în creaţia sa – amplă, coerentă și generoasă 
în semnifi caţii – trădează o conștiinţă a umanităţii vie și constructivă. Viitorul 
pământenilor poate depinde și de atitudinea noastră și a celor ce vin faţă de o gân-
dire matură, neliniștită și totuși pozitivistă a contemporanului nostru. 

NOTE BIBLIOGRAFICE
1. Cf. Constantin Micu-Stavila. Memoriu de titluri şi lucrări. Bucureşti: Editura „Bucovina” 

I. E. Torouţiu, 1945. 16 p. Lucrarea este un model de curriculum vitae profesional, în 
care prevalează nu datele biografi ce, ci reperele formării sale ca intelectual, împreună 
cu sistemul doctrinar fi losofi c pe care şi l-a construit şi asumat.

2. Ibidem, p. 1. La atât se rezumă autobiografi a sa. Urmează „Titluri”, „Studii în străinătate”, 
„Activitate didactică”, „Activitate publicistică”, „Activitate literară”, „Lucrări” (pp. 1-3).

3. Numele a fost completat cu „Stavila”, evocând descendenţa maternă. Chiar lucrările 
afl ate în portofoliul familiei, tipărite cele mai multe în perioada interbelică sub numele 
Constantin Micu, au, pe pagina de gardă, adăugat de mână, cuvântul STAVILA. Exem-
plarele legate poartă pe coperta I imprimat numele complet: Constantin Micu-Stavila 
(cu cratimă şi fără circumfl exul rotund pe ultima literă).
Din zona Moineşti  provine şi familia Stavila (tot „articulat”): Maria (Mariţa) I. Stavila au 
avut 14 copii. Din aceeaşi ramură face parte familia Gheorghiu-Budu, descendentă a 
poetului Vasile Alecsandri (cf. Corneliu Dârlău, Valeria Dârlău. Arborele genealogic al 
familiei Dârlău, 1800-2010. Bacău. Editura Rovimed Publishers, 2011, p. 57. 
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4. Pentru fi ecare dintre notaţiile profesionale, sunt indicate datele de autentifi care. De 
exemplu: „Bacalaureat al Colegiului Naţional Sfântul Sava din Bucureşti, cu diploma 
No. 11.176 din 27 Octombrie 1933” (p. 1).

5. „Ca Gast şi Ordentlicher Hörer” (ibidem, p. 2).
6. Cumnatul lui Constantin Micu-Stavila; istoric.
7. Cf. Constantin Micu-Stavila. Descoperirea vieţii personale. Bucureşti: Editura „Paide-

ia”, 2006, p. 9.
8. Semnate C. Stavila sau Constantin Stavila.
9. Constantin Micu-Stavila. Memoriu..., p. 2.
10. Ibidem, p. 4. Urmează o descriere detaliată a motivelor pentru care este apreciată 

respectiva lucrare.
11. Ibidem, pp. 10-11.
12.  Constantin Micu. Finalitatea ideală a existenţei umane, Bucureşti, Editura „Casa Şcoa-

lelor”, 1943, p. 157. Secvenţa este scrisă cu majuscule şi precedă conţinutul propriu-zis 
al capitolului VIII.

13. Ibidem, p. 162. Adăugirile între croşete ne aparţin, ca şi liniile de pauză din ultima frază, 
în locul virgulelor.

14. Ibidem, p. 11. Constantin Micu este îndreptăţit să eticheteze astfel cronica operei eseis-
tului şi istoricului de artă olandez (1872-1945). Grafi a cu italice a primelor două cuvinte, 
care reproduc titlul lucrării despre istoria civilizaţiei, ne aparţine.

15. Ibidem, p. 12. Acordul cu locuţiunea prepoziţională din punct[ul] de vedere al... ne 
aparţine. 

16. Victoria Delureanu. În loc de postfaţă la Constantin Micu-Stavila, Descoperirea...,  
p. 558.

17. „Vă mulţumesc din sufl et pentru tot ce faceţi pentru fratele meu şi ştiu că nu vă pot răs-
plăti decât printr-o mare admiraţie” îndreptată spre „fraţi din aceeaşi familie spirituală 
şi creatoare” (Victoria Delureanu, corespondenţă către Ioan Dănilă, Bucureşti, 22 sept. 
2014). 

18. Alina Pistol, doctor în fi lologie, a publicat un studiu analitic asupra volumului de ver-
suri „Sosirea lavelor” în revista „Ateneu” (Bacău, serie nouă, anul 42, nr. 10/434, oct. 
2005 – Un avangardist nedescoperit: C-tin Micu-Stavila), doctoranda Laura Gavriliţă şi 
un alt doctorand ieşean de la Facultatea de Filosofi e au întreprins cercetări ale vieţii 
şi operei celui omagiat, iar în oraşul natal, profesoara Cornelia Pintilie şi autorităţile 
locale se arată interesate de marcarea corespunzătoare a centenarului. Biblioteca „C. 
Micu-Stavila” de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” organizează, din 2010 (când 
s-a produs botezul, în prezenţa familiei Delureanu), acţiuni specifi ce. La Societatea 
Cultural-Ştiinţifi că „Vasile Alecsandri” a Universităţii cu acelaşi nume din Bacău se afl ă 
„Donaţia Victoria şi Ştefan Delureanu”, cuprinzând documente (corespondenţa lui   C. 
Micu-Stavila şi a soţiei - scriitoarea Viorica Stavila -, manuscrise) şi ediţiile princeps ale 
fi losofului scriitor, cu adnotările acestuia, precum şi o icoană ferecată în argint, care l-a 
vegheat în capitala Franţei. O masterandă a dorit să ilustreze cursul de metodologie a 
cercetării ştiinţifi ce (Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău), 
în  2013, cu lucrarea „Avanpremiera unui centenar − Constantin Micu-Stavila”, iar o stu-
dentă a aceleiaşi facultăţi, din Moineşti, a mijlocit un parteneriat cu Biblioteca Colegiului. 

19. Cotidianul băcăuan „Deşteptarea” a publicat trei articole (de Ioan Dănilă) cu referire ex-
plicită („Aminte să-mi aduc că sunt român” – Constantin Micu; 4 nov. 2010) ori implicită 
(„Limba ce-o vorbim şi-o scriem”, 13 febr. 2014; „Zona culturală Moineşti”, 5 mai 2014) 
la energia degajată de opera lui Constantin Micu-Stavila. (Textele se regăsesc pe www.
desteptarea.ro .)
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TRANZIŢIA MOLDOVENEASCĂ ÎN VIZORUL ȘTIINŢELOR POLITICE
MOLDAVIAN TRANSITION IN THE SIGHT OF POLITICAL SCIENCES

Î n ultimele decenii, problema tran-
ziţiei în general, și cea a tranziţiei post-
comuniste în mod particular, a devenit, 
în chip legitim, o temă curentă a gândi-
rii fi losofi ce, sociologice, politologice și 
istorice, deoarece schimbările și trans-
formările sociale care s-au produs la răs-
crucea sec. XX și XXI în multe ţări ale 
lumii, dar mai ales în cele ce s-au eliberat 
de sistemul totalitarist și au purces spre 
edifi carea  unei societăţi democratice tre-
buiau să fi e investigate. 

În această ordine de idei, în mono-
grafi a lui V. Capcelea, doctor habilitat în 
fi losofi e, Tranziția moldovenească: fazele, 
elementele structurale, dimensiunile, pa-
radoxurile și avatarurile ei, sunt abordate 
un șir de probleme actuale care se refe-
ră la tranziţia moldovenească. În lucrare 
autorul efectuează o abordare fi losofi că, interdisciplinară și globală a schimbări-
lor și transformărilor sociale (a comportamentelor, mentalităţilor, eticii, valori-
lor etc.) care se produc la noi în ţară pentru a realiza tranziţia de la totalitarism 
spre democraţie și trecerea de la economia planifi cată la economia de piaţă. Mo-
nografi a se fundează pe o abordare sistemică, propunându-și să efectueze o ana-
liză epistemologică a multidimensionalităţii tranziţiei, să ofere răspunsuri și să 
propună unele soluţii pentru a rezolva problemele cu care ea se confruntă. Tre-
buie să remarcăm, în această ordine de idei, că pentru prima dată în literatura de 
specialitate de la noi este efectuată o tratare a tuturor aspectelor tranziției post-
comuniste autohtone. Există multiple studii care abordează subiectul tranziției, 
dar din diferite unghiuri de vedere: economică, politică, instituțională etc. 

Au trecut douăzeci și trei de ani de când Republica Moldova a pornit pe 
calea tranziţiei postcomuniste și acest răstimp constituie o perioadă optimă 
pentru a purcede la evaluarea schimbărilor sociale și transformărilor care s-au 
produs la noi în ţară. În virtutea acestui fapt, V. Capcelea a realizat această ne-

VALERIU CAPCELEA. TRANZIŢIA MOLDOVENEASCĂ: 
FAZELE, ELEMENTELE STRUCTURALE, DIMENSIUNILE,  

PARADOXURILE, EȘECURILE ȘI AVATARURILE EI. 
CHIȘINĂU: ARC, 2012. 192 p.
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cesitate imperioasă efectuând o analiză a intenţiilor și rezultatelor tranziţiei 
moldovenești, a efectuat un demers comprehensiv care a permis de a evalua  
schimbările și transformările sociale care au avut loc, ce oferă posibilitatea de 
a putea contura caracteristicile și confi guraţiile sociale, economice și politice la 
momentul actual. Autorul constată că în această perioadă noul set de structuri 
încă nu s-a format, nu s-a ajuns la destinaţie şi nici nu se ştie prea bine care ar 
putea fi  această destinaţie. Singura convingere care există astăzi constă în faptul 
că s-a renunţat la vechea stare de lucruri, fără însă să fi  ajuns într-un nou punct 
de stabilitate şi prosperitate socială. 

Ne putem solidariza cu autorul, care constată că în urma acestei tranziţii s-a 
constituit o oligarhie economică, a pervertit puterea politică a poporului și a 
deturnat-o împotriva lui însuși, transformând politicul în marfă și reducându-l 
la refl exele de masă. Astfel, s-a reușit edifi carea unei societăți unde politicul 
este redus la economic, libertatea – la consum, sfera bunurilor publice – la sfera 
intereselor private, justiţia – la inegalitatea generalizată sub numele de „legi ale 
pieţei”, unde principiile și valorile democraţiei liberale s-au transformat în niște 
paravane care ascund interesele egoiste ale unor sau altor grupuri de interese 
sau partide politice. În această ordine de idei, V. Capcelea consideră că un im-
perativ categoric pentru ţara noastră constă în aceea ca schimbarea și tranziţia 
să treacă de la faza „ideologică” la cea „pragmatică”. La guvernare trebuie să fi e 
oameni pragmatici, care să materializeze acest imperativ al timpului, să fi nalize-
ze această tranziție, care să se încununeze cu integrarea în spațiul european – cel 
al valorilor principiilor și normelor democratice.

Lucrarea este destinată filosofilor, sociologilor, politologilor, istoricilor, 
studenţilor. Ea prezintă interes și poate fi utilă pentru un cerc larg de cititori, 
mai ales pentru cei ce se interesează de perspectivele rezolvării problemelor cu 
care se confruntă tranziţia autohtonă, de situaţia actuală, de viitorul evoluţiei  
Republicii Moldova.

Pantelimon VARZARI,
doctor habilitat în științe politice,

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM
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ANIVERSĂRI

VASILE ŢAPOC LA 75 DE ANI

S-a născut la 23 decembrie 1939 în satul Clocușna,  plasa Secureni, ju-
deţul Hotin, în familia ţăranilor mijlocași Andrei (1909-1990) și Maria (1911-
1994) Ţapoc. 

După terminarea școlii de 7 clase Vasile Ţapoc a plecat la școala-internat 
din satul Ocniţa, raionul Ocniţa. După fi nisarea școlii în 1958 și-a făcut servi-
ciul militar (1958-1961). Maturizat, inclusiv de viaţa militară, Vasile Ţapoc este 
admis la vârsta de 23 de ani (1961) la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat 
din Chișinău.  Îl are ca pedagog pe viitorul profesor doctor habilitat în fi lologie 
Anatol Ciobanu, care a avut o infl uenţă decisivă asupra activităţii de cercetare 
știinţifi că a studentului Vasile Ţapoc, ca și asupra carierii didactice a acestuia. 
Datorită insistenţei lui A. Ciobanu a fost elaborată teza de licenţă în domeniul 
toponimiei, cu scopul de a o transforma ulterior într-un curs didactic pentru 
studenţii de la fi lologie.

Deși la Comisia de la examenul de stat s-a decis ca absolventul V. Ţapoc 
să fi e repartizat în calitate de lector asistent la Catedra de Lingvistică, și chiar 
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a participat ulterior în Comisia de admitere la Facultatea de Filologie, la scurt 
timp aveau să intervină schimbări importante, de care proaspătul absolvent nici 
nu bănuia. La solicitarea șefului Catedrei de Filosofi e, prof. Alexei V. Șceglov,  
de a-i recomanda pentru catedră niște absolvenţi, cunoscători de limbă română, 
pentru a lucra ulterior cu studenţii moldoveni, a fost recomandat  V. Ţapoc, care 
a acceptat propunerea. Așa a început activitatea în lumea imens de bogată și 
interesantă a fi losofi ei. 

În 1968, V. Ţapoc este recomandat de A.V. Șceglov pentru doctorantură la 
staţionar la Catedra  Materialism Dialectic a Facultăţii de Filosofi e a Universităţii 
„M.V.Lomonosov” din Moscova.  Susţine examenele și este admis, dar este înrolat 
pe doi ani în rîndurile Armatei Sovietice în calitate de ofi ţer.Revine la studii în 
1970. La început îl are ca conducător știinţifi c pe profesorul Pavel V.Kopnin, care 
din 1968 devenise Director al Institutului de Filosofi e al AȘ a URSS, iar din 1970 
și profesor de fi losofi e la Universitatea  „M.V.Lomonosov”, unde printre aspiranţii 
recomandaţi spre a fi  ghidaţi în lucrul de cercetare a fost și V.Ţapoc. Teza de 
doctor Contradicţia dintre intuitiv  și discursiv în creaţie este continuată și fi nisată 
sub conducerea doctorului Piotr V. Alekseev și susţinută în 1974. Ulterior, la reco-
mandarea  acestuia, V.Ţapoc, la 23 decembrie 1989, susţine teza de doctot habilitat 
Structura contradictorie a procesului de creaţie.

Activitatea conferenţiarului doctor V. Ţapoc la Catedra de Filosofi e a USM 
,desfășurată în spiritul gospodăresc al părinţilor săi, s-a materializat în activi-
tăţi didactice reușite și în cercetări știinţifi co-metodice permanente. Ca rezultat 
apar și cărţile Intuiţie și creaţie(1979) și  Cultura și progresul social(1983). 

Aceste rezultate au fost observate și apreciate de Secţia Instruire în dome-
niul știinţelor sociale a Ministerului de Învăţământ Superior și Mediu de Speci-
alitate din Moldova. Șeful acestei instituţii de stat, conferenţiar doctor Teodor 
N. Ţîrdea, îl recomandă în 1986 pe V. Ţapoc în funcţia de șef Catedră Marxism-
Leninism la Institutul de Arte din Moldova ,,G. Musicescu’’. Motivul fi ind, prin-
tre altele, și cel de a crea condiţii pentru studenţii moldoveni de a asculta cursuri 
și a răspunde la seminare în limba română. Au urmat ani grei de deideologizare 
a disciplinelor sociale în învăţământul universitar, proces susţinut necondiţi-
onat de Secţia nominalizată. În perioada 1986-1997, V. Ţapoc lucrează la în-
ceput în calitate de șef catedră, iar din 1990, după susţinerea tezei de doctor 
habilitat-prorector pentru munca de cercetare știinţifi că și creaţie artistică. În 
acești primi ani de independenţă a Republicii Moldova prorectorul V. Ţapoc 
depune efort pentru păstrarea legăturilor cu cadrele didactice din fosta URSS, 
îndeosebi cu cei de la Facultatea  de Filosofi e a Universităţii „M.V.Lomonosov” 
din Moscova și de la Catedra Filosofi e a Institutului de Perfecţionare a cadrelor 
didactice din învăţământul superior de pe lângă această universitate. Legăturile 
sunt  menţinute prin profesorii P.V.Alekseev și A. N. Kocerghin, șef catedră. În-
cepând cu 1992, V. Ţapoc participă activ la stabilirea și întreţinerea legăturilor 
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prin organizarea Simpozioanelor știinţifi ce cu profesorii doctori de la Facultatea 
de Filosofi e a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași: Ștefan Afl oroaei, Petre Dumi-
trescu, Nicolae  Râmbu, Petru Bejan, Nicu Gavriluţa ș.a. Colaborarea capătă 
consistenţă în plus după deschiderea la Chișinău a Filialei Fundaţiei Internaţio-
nale „Ștefan Lupașcu” pentru știinţă și cultură la iniţiativa Directorului Execu-
tiv al Fundaţiei, rectorului Institutului European „Ștefan Lupașcu” Petru Ioan. 
În calitate de președinte al Filialei Chișinău a Fundaţiei Internaţionale a fost ales 
profesorul V. Ţapoc.

În scopul revigorării activităţii de cercetare, propagare și predare a unei fi -
losofi i deideologizate și necenzurate, Asociaţia Filosofi lor din Moldova iniţiază 
editarea în 1996 a revistei File de Filosofi e. În calitate de redactor-șef a fost ales 
prof. V. Ţapoc. Au fost editate trei numere (nr.2-3 dublu) în 1996 și un număr 
dublu în 1997. Deși a fost înalt apreciată într-o recenzie din Revista de Filozofi e 
a Academiei Române, editarea Filelor a fost suspendată din lipsa de fi nanţare.  

În 1997, la propunerea rectorului USM, prof. doc. hab. Gheorghe Rusnac, 
de a reveni la Universitate în funcţia de decan al Facultăţii de Filosofi e, V. Ţapoc 
refuză această funcţie, acceptînd funcţia de șef Catedră Filosofi e, ulterior - Ca-
tedra de Filosofi e și Metodologie a Știinţei.  Pe parcurs au fost  revăzute și întoc-
mite, după modelul de la Universităţile din România, planurile de învăţământ. 

Între timp, n-a ratat să benefi cieze de stagii de perfecţionare și de documen-
tare la Moscova, Minsk, Kiev, Iași și Timișoara. Pe parcursul anilor, profesorul 
V. Ţapoc  activează în diverse subdiviziuni ale sferei instituţionalizării cercetării: 
Seminare știinţifi ce, Consilii știinţifi ce de susţinere a tezelor de doctor și doctor 
habilitat, Senatul USM, Secţia știinţe socioumane a AȘM, Comisia de experţi a 
CNAA, Plenara CNAA ș.a.

Profesorul V. Ţapoc a publicat cca  250 de materiale știinţifi co-metodice, in-
clusiv cărţi și compartimente din lucrări metodico-didactice, printre care: Intui-
ţie și creaţie(1979), Cultura și progresul social(1983), Творчество. Философский 
аспект  проблемы(1989), Iniţiere în istoria fi losofi ei universale(2002), Teoria și 
metodologia știinţei contemporane: concepte și orientări (2005), Iniţiere în gnoseolo-
gie și știinţele cogniţiei (2007), Constituirea epistemologiei economice (în colaborare 
cu Tudor Dumitraș. În: Tudor Dumitraș. Filosofi a economică (2013) și altele.  

Victor JUC, 
doctor habilitat în știinţe politice, 

Svetlana COANDĂ,
doctor habilitat în fi losofi e, 

Ion RUSANDU, 
doctor în fi losofi e 
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în domeniul mediaticîn domeniul mediatic 194194
Анна КивачукАнна Кивачук Динамика численности и структуры Динамика численности и структуры 

населения мун. Кишинэунаселения мун. Кишинэу 208208
Ionel PintiliiIonel Pintilii Limba universală: elementul fundamental Limba universală: elementul fundamental 

în dialogul civilizaţiilorîn dialogul civilizaţiilor 217217
Ecaterina GrigorașEcaterina Grigoraș Mobilitatea academică a studenților Mobilitatea academică a studenților 

din Republica Moldovadin Republica Moldova 228228
Ирина ЧервинскаяИрина Червинская Совершенствование механизмов защиты внешней тор-Совершенствование механизмов защиты внешней тор-

говли Беларуси в условиях формирования Евразийского говли Беларуси в условиях формирования Евразийского 
Экономического СоюзаЭкономического Союза 235235

Степан МякчилоСтепан Мякчило Социально-эпистемологический контекст философской Социально-эпистемологический контекст философской 
рефлексии: предпосылки и принципы исследованиярефлексии: предпосылки и принципы исследования 242242

Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   291Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   291 27.11.2014   14:58:2727.11.2014   14:58:27



Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   292Revista Filosofie nr_3 corectat.indd   292 27.11.2014   14:58:2827.11.2014   14:58:28



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


